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I. PROFILUL SOCIAL, ECONOMIC ȘI DEMOGRAFIC AL 

MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI  

Sursă foto: panoramio.com (Sorin Clipa) 
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I.0. CADRU GENERAL  

Sursă foto: panoramio.com (Sorin Clipa) 
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Scurt istoric 
 

Din punct de vedere al trecutului istoric, Rădăuți 

reprezintă una dintre cele mai vechi așezări din 

Bucovina cu un trecut bogat marcat de fapte de 

vitejie și o zestre culturală foarte bogată. Caracterul 

special al Rădăuților este dat și de bogăția naturală 

care înconjoară această zonă situată în zona de 

întrepătrundere a unor unități de relief importante 

cum sunt Carpații Orientali și Podișul Sucevei dar și 

de traversarea orașului de apele râurilor Sucevița și 

Pozen.  

 

Caracteristicile naturale au condus la apariția unui 

specific natural marcat prin abundența pădurilor de 

conifere pe pantele ce înconjoară orașul conferind 

peisajului un aspect deosebit care determină un 

puternic sentiment de puritate. 

 

Istoria continuă a locurilor este confirmată de 

cercetări arheologice care atestă locuirea timpurie  

încă din cele mai vechi timpurii. Există unele păreri 

printre istorici care afirmă că denumirea actuală a 

orașului ar proveni de la o așezare ROTTACENUM 

folosită de soldații garnizoanei romane de peste 

Siret.  Prima mențiune atestată documentar a 

localității Rădăuți se regăsește într-un hrisov emis de 

domnitorul moldovean Roman Mușat în 16 

noiembrie 1393. Locuirea permanentă de-a lungul 

istoriei a acestor meleaguri a creat premisele unei 

trăiri în cele mai prielnice condiții a mai multor 

confesiuni care trăiesc în pace. Acest lucru se poate 

observa cu ușurință în satele și în orașele zonei prin 

prezența a nenumărate lăcașe de cult. 

 

 

 

Orașul Rădăuți are o zestre confesională și etnică 

diversificată fapt ce poate constitui un avantaj în 

relațiile interumane. Orașul Rădăuți a fost de-a 

lungul secolelor un loc în care mai multe etnii și 

confesiuni și-au găsit pacea fapt confirmat de 

nenumăratele edificii culturale și religioase care încă 

se mai regăsesc pe teritoriul orașului.  

 

De-a lungul istoriei sale, Rădăuțiul cunoaște mai 

multe etape de evoluție. În istoria urbană, anul 1819 

marchează momentul în care Rădăuții primesc titlul 

de târg pentru ca mai târziu, în anul 1852, să devină 

oraș iar în 1852 devine „centru districtual”. Grație 

evoluției sale fulminante dar și a poziției sale în 

contextul istoric, în perioada anilor 1854-1944 

Rădăuțiul joacă și rol de reședință de județ pentru ca 

apoi să fie sediu de raion în anii 1952 și până în 1968 

anul care marchează noua organizare administrativă 

a țării. Urmează perioada anilor 1968-1990 care 

marchează o perioadă de dezvoltare economică 

accentuată care conduce creșterea importanței 

orașului materializată prin creșterea numărului de 

locuitori, a diversificării sectoarelor economice și 

creșterea importanței turistice. Toate acestea 

conduc spre declararea orașului municipiu în anul 

1995. 

 

Data de 6 iulie este Ziua Oficială a municipiului, în 

amintirea primului document istoric în care apare 

denumirea de Rădăuți, datat 1413 - timpul domniei lui 

Alexandru cel Bun.  

 

 

 



 
 

 

6 

Organizare administrativă 
 

Municipiul Rădăuți este o unitate administrativ-

teritorială de rang II, care face parte din județul 

Suceava (nivel NUTS III), regiunea de dezvoltare 

Nord-Vest (NUTS II).  

 

 

Așezare geografică  
 

Municipiul Rădăuți este situat în partea de NE a 

României în zona de interferență a Transilvaniei cu 

Moldova în partea de NV a Podișului Moldovei. Este 

așezat în partea nordică a județului Suceava pe malul 

drept al râului Suceava în depresiunea cu același 

nume din Podișul Sucevei. Având o suprafață de 

32,30 kmp, municipiul este situat la o altitudine 

cuprinsă între 260 m și 380 m, fiind delimitat de 

coordonatele de 25o45, longitudine estică și 47049, 

latitudine nordică.  

 

Amplasarea geografică a orașului Rădăuți la 

contactul dintre Obcina Mare și Podișul Sucevei a 

condus la existența unor particularități care au 

favorizat dezvoltarea ulterioară a orașului. În acest 

sens, terasele formate la confluența celor două râuri 

care tranzitează orașul se regăsesc peste vatra 

orașului. 

 

Distanța față de municipiul reședință de județ – 

Suceava este de 36 km, față de municipiul Fălticeni 

este de cca. 62 km, față de Câmpulung-Moldovenesc 

de 75 km, iar față de municipiul Vatra Dornei 109 km.  

 

Municipiul Rădăuți se delimitează teritorial după cum 

urmează: 

- N – comuna Frătăuții-Vechi; 

- NE – comuna Dornești; 

- E – comuna Satu-Mare; 

- S – comunele Bădeuți și Volovăț; 

- V – comuna Horodnic. 

 

Accesibilitate 
 

Poziția geografică favorabilă pe care o are 

municipiului Rădăuți este unul din factorii care au 

influențat dezvoltarea economică de-a lungul 

timpului. 

 

Municipiul Rădăuți se află la intersecția unor mari 

drumuri comerciale care leagă Europa Nordică cu 

Orientul Apropiat, precum și Europa Centrală de 

Estul Europei. 

 

Din punct de vedere rutier, municipiul Rădăuți este 

străbătut de drumul național DN17A, pe direcția V – 

E, care face legătura dintre municipiul Câmpulung-

Moldovenesc și orașul Siret, și de drumul național 

DN2H, pe direcția NV – SE, ce leagă orașul Vicovu de 

Sus de municipiul reședință de județ, Suceava. Cele 

două drumuri fac legătura cu E85, care pornește de 

la Marea Baltică spre Peninsula Balcanică.  

 

În teritoriul intravilanului orașului, DN 17A parcurge 

Strada Ștefan cel Mare și Calea Cernăuți, pe o 

distanță de 4,6 km, iar DN 2H parcurge Strada Putnei 

și Calea Bucovinei pe o distanță de 4,7 km. Forma 

rețelei stradale este internodală, cu posibilități de 

modernizare și îmbunătățire a traficului.  
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Distanțe rutiere spre principalele repere din țară:  

Localitate Distanță din municipiul 
Rădăuți 

Suceava 36 km 

Câmpulung-Moldovenesc 75 km 

Vatra-Dornei 109 km 

Fălticeni 62 km 

Botoșani 74 km 

Iași 183 km 

Tîrgu Mureș  282 km 

Cluj-Napoca 306 km 

Timișoara  622 km 

Constanța 575 km 

București  474 km 

 

Din punct de vedere feroviar, municipiul este 

străbătut de calea ferată secundară Dornești – 

Nisipitu, care străbate municipiul Rădăuți pe o 

distanță de 6,5 km, aceasta fiind, în prezent, închisă. 

În prezent, tronsonul de cale ferată Suceava – Putna 

este desființat, dar se fac eforturi pentru 

redeschiderea acesteia pentru traficul feroviar de 

persoane.  

 

Din punct de vedere aerian, distanța mică față de 

municipiul Suceava îi asigură legătura cu aeroportul 

internațional „Ștefan cel Mare” (45 km), la o distanță 

relativ mică fiind și aeroportul din Iași (186 km).  

 

De asemenea, la nord de municipiul Rădăuți, în 

comuna Frătăuții Noi, funcționează Aerodromul 

Frătăuți, care oferă servicii de aero-turism, aero-

publicitate, dar deține și o școală de pilotaj.  

 

 

 

 

Suprafață 

 

Suprafața totală a municipiului Rădăuți este de 3.230 

ha. În ceea ce privește suprafața intravilană în anul 

2014, aceasta era de 1.360 ha, reprezentând 40,96% 

din suprafața totală.  

 

În cadrul județului Suceava, municipiul Rădăuți se 

situează pe locul al doilea ca mărime a suprafeței și 

pe locul al treilea ca număr de locuitori.  

 

Populație 
 

La Recensământul Populației și Locuințelor din anul 

2011, municipiul Rădăuți avea o populație stabilă de 

22.145 locuitori.  

 

Populația stabilă a municipiului Rădăuți la 1 ianuarie 

2014 era de 29.724 locuitori, conform Institutului 

Național de Statistică. Municipiul concentrează 9,92% 

din populația urbană a județului Suceava și 0,80% din 

populația Regiunii Nord-Est. Densitatea demografică 

a municipiului Rădăuți este de 914,02 loc./km2.  

 

Notă: În cursul anului 2014, Institutul Național de 

Statistică a modificat disponibilitatea datelor din 

domeniul POPULAȚIE ȘI STRUCTURĂ DEMOGRAFICĂ. 

Începând cu anul 2015, nu mai sunt disponibile date cu 

privire la populația stabilă pe localități, ci doar 

populația cu domiciliul la nivel de localitate, indicator 

care va sta la baza analizei ulterioare cu privire la 

profilul socio-economic a municipiului.  

 

 

 



 
 

 

8 

 

Relief 

Teritoriul municipiului Rădăuți se înscrie între Dealul 

Osoi la V și Dealul Crucii la E, între pârâul Pozen la N 

și pârâul Sucevița la S-V. Poziționată la limita dintre 

Obcina Mare și Podișul Sucevei, vatra municipiului 

Rădăuți se regăsește într-o depresiune de contact cu 

terasele întinse ale râului Suceava și ai afluenților săi 

principali.  

 

Relieful ușor ondulat care apare în nordul 

municipiului se datorează prezenței grindurilor și a 

micilor depresiuni dintre ele, care în trecut erau 

ocupate cu heleștee. Toate aceste forme de relief 

sunt constituite din pietrișuri, nisipuri și argile – roci 

friabile caracteristice depunerilor fluviatile.  

 

Din punct de vedere al planeității terenurilor la 

nivelul municipiului Rădăuți acestea ocupă ponderea 

ce mai mare, în plus acestea fiind caracterizate și de 

un grad al fragmentării mai redus. Acest aspect a 

stat la baza extinderii teritoriale a orașului. 

 

 

 

 

Astfel, relieful caracteristic al municipiului este cel de 

depresiune, altitudinea variind între 300 – 400 m. 

Una dintre cele mai importante caracteristici ale 

reliefului vetrei orașului o constituie repartiția 

treptelor hipsometrice, în cuprinsul teritoriului se 

pot identifica două trepte: o treaptă mai înaltă (DL. 

Crucii – 387m și Dl. Ursoi – 410m), poziționată 

marginal, și o treaptă mai joasă, reprezentativă 

pentru partea centrală ce nu depășește 370-380m. 

 

Din punct de vedere geologic, teritoriul orașului se 

suprapune peste Platforma Moldovenească care 

este formată dintr-un fundament dur peste care s-a 

depus o cuvertură sedimentară. Morfologic, se 

prezintă sub forma unei câmpii înalte caracterizată 

de existența unei succesiune de platouri și coline, 

separate de cursuri de apă. 

 

 

 

 

 

Suprafața și populația municipiului Rădăuți* 

  Populație  
Suprafața fondului 

funciar 

Densitatea  
demografică 

(loc/kmp teritoriu)  
Populația stabilă la 1 ian. 

Populația cu domiciliul 
la 1 ian 

 

Pop. 
% din total 

județ 
Pop. 

% din total 
județ 

Supraf. 
(kmp) 

% din total 
județ 

Pop 
stabilă 

Pop. cu 
domiciliul 

România 21.258.833   22.241.718  238.390,71   89,18 93,30 

Regiunea Nord - Est 3.716.923   3.922.407  36.849,83   100,46 106,44 

Județul Suceava 709.364 100,00% 743.645 100,00% 8.553,50 100,00% 82,86 86,94 

Municipiul Rădăuți  29.724 4,19% 33.169 4,46% 32,30 0,38% 914,02 1026,90 
* an de referință – 2014, conform ultimelor date disponibile pe INS cu privire la populația stabilă și 
suprafața fondului funciar; ** aceste date pot fi revizuite conform metodologiei INS 

Sursa: INS, calcule Addvances 
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Climă 

 

Clima specifică Depresiunii Rădăuților este 

influențată de condițiile de relief din zonă, astfel 

clima este temperat continentală cu nuanțe 

excesive. 

 

Iernile sunt reci cu temperaturi medii de -3°C, iar 

verile moderate, cu temperaturi de 17,5°C, 

temperaturile medii anuale fiind de 7,7°C. Astfel, 

municipiul Rădăuți este considerat polul frigului din 

Podişul Sucevei. 

 

Precipitațiile medii multianuale căzute ating valoarea 

de 660 mm, însă adesea aceste valori cunosc 

diferențe de la an la an date fiind de poziția 

geografică a orașului. De exemplu, în anul 1986 au 

căzut doar 346 mm în timp ce în 1991 s-au înregistrat 

810 mm. Conform datelor observate, la nivelul 

întregului Podiș al Sucevei în zona Rădăuți se 

înregistrează cele mai multe cantități de precipitații 

căzute de-a lungul anului. 

 

Viteza medie a vântului oscilează între 3,1 şi 4,7 m/s, 

predominând din direcția NV (31%). 

 

Rețea hidrografică  
 

Teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți este 

traversat de râurile Toplița prin centru, Temnic, Valea 

Seacă și Pozen în nord și nord-est. Limita de sud a 

teritoriului administrativ este delimitată de cursul 

râului Sucevița. 

 

Cele două cursuri importante  care tranzitează orașul 

Rădăuți, Suceava și Sucevița au un regim hidrologic 

variabil de-a lungul anului fiind puternic influențate 

de regimul pluviometric. Astfel, cele mai mari debite 

sunt înregistrate primăvara și vara. Fenomenul de 

secare este asociat anilor în care regimul 

pluviometric este deficitar. 

 

În vecinătatea orașului se păstrează o serie de 

mlaștini, existând o arie naturală protejată de acest 

tip numită „Ochiuri”. Zona umedă „Ochiuri” se află 

situată între lunca pârâului Pozen și fruntea terasei 

Sucevița (altitudine medie 360 m), fiind reprezentată 

de două iazuri cu o suprafață de aproximativ 28 ha, 

potrivit APM Suceava. De asemenea, între Rădăuți şi 

Milişăuți sunt prezente o serie de heleştee. 

 

Resursele de apă subterană se regăsesc cantonate la 

adâncimi relativ mici, cu precădere în șesurile 

aluvionare care sunt alcătuite din pietrișuri și nisipuri. 

Apele freatice reprezintă o sursă importantă de 

alimentare a cursurilor de apă din depresiune. 

 

Vegetație și faună 

 

Municipiul Rădăuți corespunde etajului altitudinal al 

pădurilor de foioase. Pe teritoriul municipiului apare 

insular fagul, carpenul, gorunul, stejarul și sporadic, 

printre acestea, jugastrul, ulmul, cireșul.  

 

Condițiile de relief imprimă și o serie de specificități 

care se regăsesc la nivelul vegetației. Astfel, zona 

municipiului Rădăuți se suprapune etajului altitudinal 

al pădurilor de foioase caracterizat de existența 
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speciilor de fag, carpen, gorun, stejar și pe alocuri 

putându-se regăsi jugastrul, ulmul, cireșul. 

 

Caracteristicile vegetației sunt puternic influențate 

de existența unei transformări antropice a vegetației 

naturale care se regăsește la nivelul Municipiului 

Rădăuți sub forma unor asociații de plante hidrofile 

lemnoase (salcie plop, arin) și ierboase (rogoz, 

pipirig, piciorul cocoșului, coada calului, izmă). 

 

În ceea ce privește cultura plantelor, condițiile 

climatice favorizează cultivarea cartofului, 

porumbului, legumele și plantele de nutreț, mazărea, 

fasolea, sfecla de zahăr și mai nou rapița de toamnă. 

 

Cele mai multe specii de faună sălbatică de la 

Rădăuți, inventariate conform Legii 462/2001, 

anexele 3 şi 4, sunt păsările. Dintre acestea amintim: 

cufundar polar, buhai de baltă, stârc pitic, egretă 

mare, stârc cenuşiu, culic mare, chira de baltă, 

ciocănitoare de grădini, ciocănitoare de stejar, uliu 

păsărar, uliu porumbar, şorecar comun, vânturel 

roşu, şoimul rândunelelor, pescăruş râzător, 

pescăruş argintiu, cuc, huhurez mic, ciuf de pădure, 

lăstun de mal, rândunică, lăstun de casă, codobatură 

albă, lăcar mare, pitulice mică, pitulice sfârâitoare, 

pițigoi sur, pițigoi albastru, grangur, sfrâcioc mare, 

cinteză ș.a.  

 

 

 

 

 

 

Dintre mamifere, mai frecvente sunt rozătoarele – 

popândăul, cățelul pământului, șobolanul, hârciogul, 

iepurele de câmp, șoarecii.  

 

Dintre reptile remarcăm șopârlele de câmp şi șerpii 

de casă. Ihtiofauna este formată îndeosebi din 

scobar , clean, mreana, porcușor, biban şi crap.  

 

Soluri 

 

Solurile zonale prezente pe teritoriul municipiului 

Rădăuți sunt reprezentate de clasa protosoluri, din 

care regăsim regosoluri și aluvisoluri, ultimele fiind 

dominante; clasa cambisoluri (cu eutricambisol pe 

Dl. Crucii); clasa hidrisoluri, cu tipul gleisol, care se 

întinde pe jumătate din suprafața teritoriului, în 

zonele aluviale joase.  
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I.1. DEZVOLTARE URBANĂ  
 

Sursă foto: panoramio.com (Sorin Clipa) 
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Relații în teritoriu 

 

Municipiul Rădăuți este o localitate de rang II, 

conform clasificării rețelei urbane realizate de Legea 

nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 

a teritoriului național. Din punct de vedere 

administrativ, aparține județului Suceava și Regiunii 

Nord-Est a României.  

 

Situat în partea de nord a teritoriului județean, 

municipiul Rădăuți se află la o distanță de 36 km de 

reședința de județ – Suceava și la 183 km față de cel 

mai mare oraș al regiunii – Iași.  

 

Comparativ cu celelalte 4 municipii din județ, 

conform INS, municipiul Rădăuți este al doilea ca 

număr de locuitori în anul 2016 (33.196 loc.), după 

reședința de județ – Suceava (116.404 loc.), fiind 

urmat de municipiul Fălticeni (31.573 loc.), municipiul 

Câmpulung Moldovenesc (20.139 loc.) și municipiul 

Vatra Dornei (17.176 loc.).  

 

În ceea ce privește suprafața teritoriului 

administrativ, municipiul Rădăuți ocupă locul al 

patrulea comparativ cu celelalte municipii sucevene, 

cu 3.230 ha, după municipiul Vatra Dornei (14.434 

ha), Câmpulung Moldovenesc (14.155 ha) și Suceava 

(5.210 ha), fiind urmat de municipiul Fălticeni, cu 

2.876 ha.  

 

Din punct de vedere al densității urbane, în 

municipiul Rădăuți se înregistrează valoarea de 

2.185,59 locuitori/km2 suprafață intravilană, valoare 

inferioară celei înregistrate la nivelul mediului urban 

al Regiunii Nord-Est (2.869,82 loc./km2 supraf. 

intravilană), însă superioară celei din mediu urban 

județean (1.851,04 loc./km2 supraf. intravilană).  

 

Populația cu domiciliul în municipiul Rădăuți și județul Suceava, la 1 ianuarie 
persoane 

Zone 1992 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evoluție 

1992 - 2016 

Județul Suceava 714.687 724.942 736.324 737.737 738.868 739.991 741.314 742.646 743.645 +4,05% 

Județul Suceava- 
urban 

260.995 267.931 325.474 325.224 325.124 324.282 324.039 324.125 324.262 +24,24% 

Municipiul Rădăuți  31.607 32.572 32.300 32.350 32.480 32.558 32.738 32.964 33.169 +4,94% 

% din județul  
Suceava 

4,42% 4,49% 4,39% 4,39% 4,40% 4,40% 4,42% 4,44% 4,46% - 

% din jud. Suceava - 
urban 12,11% 12,16% 9,92% 9,95% 9,99% 10,04% 10,10% 10,17% 10,23% - 

  Sursa: INS; calcule Addvances 

Informații privind populația și suprafața mun. Rădăuți, 

în contextul municipal județean în 2014 

 Populația cu 

domiciliul (loc.) 

Suprafața 

(ha) 

Municipiul Suceava 116.311 5.210 

Municipiul Câmpulung 

Moldovenesc 
20.372 14.155 

Municipiul Fălticeni 31.809 2.876 

Municipiul Rădăuți 32.738 3.230 

Municipiul Vatra Dornei 17.411 14.434 

Sursă date: INS 
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3,14% 3,05%

1,58%
2,19%

4,94%

Evoluția demografică în județul Suceava și municipiul RĂDĂUȚI
în perioada 1992 - 2016

Județul Suceava Municipiul Rădăuți 

Sursă date: INS, calcule Addvances

* modificări procentuale, baza = anul 1992, populația cu domiciliul la 1 ianuarie

 

3.146,56     

2.000,86     

2.407,21     

Regiunea Nord-Est
- URBAN

Județul Suceava 
- URBAN

Municipiul Rădăuți

Densitatea urbană, în anul 2014
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Sursă date: INS, calcule Addvances
 

 

 

 

Dezvoltare demografică 
 

De la o populație de 31.6070 persoane în anul 1992, 

efectivul populației cu domiciliul din municipiul 

Rădăuți a avut o ușoară tendință de creștere până în 

anul 1997, urmând o scădere continuă până în anul 

2014. Per total, în perioada 1992 – 2016, creșterea 

numărului de locuitori a fost de 4,94%.  

 

În schimb, în ceea ce privește populația județului 

Suceava, evoluția a fost relativ constantă, ajungând 

în anul 2016 la o creștere de 4,05% spre deosebire de 

1992.  
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7,48 8,16 8,49 8,41 7,58

7,36 7,46
7,09

7,37 7,43

24,9

2000 2005 2010 2014 2015

Suprafața de spații verzi ce revine 
unui locuitor, în județul Suceava

și municipiul Rădăuți
- mp/ locuitor -

Municipiul Rădăuți Județul Suceava - URBAN

Date Primăria Rădăuți

Sursă date: INS și Primăria Rădăuți, calcule Addvances 
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Zonarea teritoriului 
 

Suprafața totală a municipiului Rădăuți înregistrată 

în anul 2014 este de 3.230 ha, aceasta reprezentând 

0,38% din suprafața județului Suceava. Din totalul 

fondului funciar al municipiului Rădăuți, 2.044 ha 

reprezintă terenurile agricole, iar restul de 1.186 ha 

terenurile neagricole.  

 

Cea mai mare parte a terenurilor agricole este 

ocupată cu terenuri arabile (1.707 ha), în timp ce 

pășunile și fânețele ocupă doar 290 ha, respectiv 40 

ha. În cazul terenurilor neagricole, cea mai mare 

pondere o au terenurile ocupate cu construcții (745 

ha) și cele ocupate cu ape și bălți (364 ha), în timp ce 

căile de comunicație și căile ferate ocupă doar 77 ha. 

În anul 2014, conform INS, în ceea ce privește 

distribuția terenurilor pe tipuri de proprietate, 2.753 

ha se află în proprietate privată, iar restul de 477 ha 

se află în proprietate publică. 
 

Conform Institutului Național de Statistică, suprafața 

spațiilor verzi amenajate în municipiul Rădăuți 

cuprinde 25 ha, ceea ce înseamnă 4,5% din totalul 

spațiilor verzi amenajate din județul Suceava. Pe de 

altă parte, conform Primăriei Rădăuți, suprafața 

totală a spațiilor verzi este de 74 ha, în anul 2014.  
 

În condițiile în care legislația europeană prevede 

minim 26 mp de spațiu verde per cap de locuitor, 

media de spații verzi amenajate pe cap de locuitor în 

Rădăuți este de 7,58 m2 spații verzi/locuitor, conform 

Institutul Național de Statistică, valoare superioară 

celei înregistrate în județul Suceava (7,43 m2 spații 

verzi/locuitor, conform INS).  

52,85%

8,98%

1,24%
0,22%

11,27%

23,07%

2,38%

Distribuția fondului funciar în 
municipiul Rădăuți

pe categorii de folosință a terenurilor în 
anul 2014

Arabilă
Pășuni
Fînețe
Livezi și pepiniere pomicole
Ocupată cu ape, bălți
Ocupată cu construcții
Căi de comunicații și căi ferate

Sursă date: INS, calcule Addvances

Terenuri neagricole

1.186 ha

58,02%

Terenuri agricole

2.044 ha 

61,57%

 



Profilul social, economic și demografic al municipiului Rădăuți 

 

 

15 

10.601     10.663     10.695     10.744     10.838     10.894     11.016     11.105     
11.439     

11.811     
12.305     

11.926     12.084     12.257     
12.513     12.634     

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evoluția numărului de locuințe existente 
în municipiul Rădăuți

Sursă date: INS

11,21
12,92 13,09 13,26 13,46 13,62 13,95 14,24 15,07

16,01
17,45

19,59 20,09 20,60 21,29 21,48

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evoluția suprafeței locuibile medii per locuitor 

în municipiul Rădăuți

Sursă date: INS

mp suprafață locuibilă / persoană

 

Aspecte ale locuirii 

 

Numărul de locuințe existente în municipiul Rădăuți 

era de 12.634 la sfârșitul anului 2015, totalizând o 

suprafață locuibilă de 708.141 m2. Astfel, suprafața 

medie a unei locuințe este de 56,1 m2, iar suprafața 

locuibilă ce revine, în medie, unui locuitor este de 

21,48 m2.  

 

În perioada 2000 – 2015, numărul de locuințe de la 

nivel local a crescut cu 19,18%. Această creștere a 

fondului de locuințe a generat o creștere mai mare a 

suprafeței locuibile, ceea ce denotă că locuințele noi 

 

 

 

sunt mai spațioase decât majoritatea celor existente, 

situație dovedită și de ritmul mai accelerat de 

creștere al suprafeței medii a unei locuințe.  

 

În perioada 2002 – 2015 se remarcă o creștere 

semnificativă a numărului de locuințe terminate, cu 

76 mai multe în anul 2015 față de 2002. În ceea ce 

privește ultimul an de analiză, 2015, în municipiul 

Rădăuți s-au eliberat 37 de autorizații de construcții 

pentru clădirile rezidențiale. 
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Izolat total - fonduri 
guvernamentale 

12,9%

Izolat total - fonduri 
propri i

35,8%

Izolat parțial - fonduri 
propri i 
27,5%

Neizolat 
23,8%

Distribuția scărilor de bloc după stadiul reabilitării termice, 

în municipiul Rădăuți, 2016  

Sursă date: Asociațiile de proprietari BUCOVINA, CENTRAL, GRĂNICERULUI nr. 6, MANEJULUI, STADIONULUI nr. 6, VOLOVĂȚULUI 

În cursul anului 2016, un număr de 6 asociații de 

proprietari din municipiul Rădăuți au realizat situația 

blocurilor administrate și prioritățile de reabilitare a 

acestora. Conform acestei situații, 23,8% dintre 

scările de bloc nu sunt izolate termic, 27,5% scări de 

bloc sunt izolate parțial din fonduri proprii, iar 48,7% 

scări de bloc au beneficiat de lucrări de reabilitare, în 

ceea ce privește izolarea termică.  

 

În perioada următoare sunt prioritare investițiile de 

reabilitare a unor scări de bloc:  

 Reabilitare termică a anvelopei: Str. Piața Unirii 

20 - Sc. A, B, Str. Putnei 1- Sc. A, E, F, G, H, J, str. C. 

Bucovinei 35 – Sc. A, B, C, D, str. Grănicerului 6 – 

Sc. A, Str. M. Viteazul 10 – Sc. A, Str. Volovatului 

nr. 77 - bl. 4 – Sc. A, B; 

 Reabilitare termică a anvelopei și a acoperișului, 

inclusiv a șarpantei: Str. Libertății 30 – Sc. A, Str. 1 

Mai 3 – Sc. A, B, Str. 1 Mai 5 – A, Str. Calea 

Bucovinei nr 32B – Sc. A, Str. Calea Bucovinei nr 

33B – Sc.  A, Str. Calea Bucovinei nr 37, bl. 37 – 

Sc. A, bl. 40 – Sc. A, bl. 42 - Sc. A, bl. 42 - Sc. B, Str. 

Grănicerului nr. 4, bl. 30 - Sc. B, bl. 32 - Sc. F, Str. 

M. Viteazu  1, bl. 40 -Sc. A, str. M. Viteazu  1B, bl. 

22 - Sc. A, bl. 22 - Sc. B, str. M. Viteazu  2, bl. 46 - 

Sc. A, str. M. Viteazu 5, bl. 11 -Sc. A, str. M. Viteazu  

5D, bl. 16 - Sc. A, str. M. Viteazu  6, bl. 28 - Sc. A.  

 Reabilitarea acoperișului, inclusiv a șarpantei: 

Str. M. Viteazul 1C – Sc. A, Str. Piața Unirii 17 – Sc. 

A, str. M. Viteazu fn, bl. 15 – Sc. G; 

 Reparații subsol: Str. B. Voda 89 – Sc. D, Str. 

Grănicerului 10 - Sc. A, B, Str. Grănicerului 14- Sc. 

A, Str. M. Viteazul 3- Sc. A, B, Str. M. Viteazul 5A - 

Sc. B, Str. Volovatului nr. 73- bl. 3 – Sc. A, B, C; 

 Reabilitare acoperiș și subsol: Str. C. Bucovinei 34 

– Sc. B. 
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85,9% 84,1%

96,7%

70,9%

Rețeaua de 
apă potabilă

Rețeaua de 
canalizare

Instalația 
electrică

Încălzirea
centrală

Sursă date: Recensământul Populației și Locuințelor, 2011 

Gradul de conectare a gospodăriilor 

la rețelele tehnico-edilitare, 
în municipiul Rădăuți, 2011

92,6%

83,4%

Bucătărie în 
locuință

Baie în locuință

Ponderea locuințelor cu baie și 
bucătărie în locuință,

în municipiul Rădăuți, 2011

Baie în
locuință

Bucătărie 

în
locuință

Sursă date: Recensământul Populației și Locuințelor, 2011 

Confortul locuințelor 
 

În ceea ce privește disponibilitatea utilităților 

gospodărești în locuințele din Rădăuți, în anul 2011, 

din totalul de 11.705 locuințe convenționale, 85,9% 

sunt conectate la rețeaua de apă potabilă (10.050). 

Conform Recensământului Populației și Locuințelor 

realizat în 2011, 9.845 de locuințe erau conectate la 

rețeaua de canalizare, reprezentând 84,1% din total. 

Potrivit RPL 2011, 96,7% din locuințe erau conectate 

la rețeaua electrică (11.319), în timp ce 70,9% 

beneficiau de încălzire centrală (8.301 locuințe).

 

 
Din totalul locuințelor existente în municipiul 

Rădăuți, 92,6% dintre acestea dispun de bucătărie în 

locuință, iar de baie în locuință dispun doar 83,4% din 

total. Procentele înregistrate la nivel local sunt mai 

ridicate decât cele înregistrate la nivelul mediului 

urban al județului Suceava: 90,6% locuințe cu 

bucătărie în locuință și 75,4% locuințe cu baie în 

locuință.  

 

 

 Locuințe terminate în cursul anului şi autorizații de construire emise în municipiul Rădăuți 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Locuințe terminate 46 62 112 85 122 96 334 390 501 326 172 177 262 122 2807 

Autorizații de 
construcții 
eliberate pentru 
clădiri rezidențiale 

71 76 117 154 216 178 213 111 92 129 151 55 62 37 1662 

  Sursa: INS 
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Infrastructura de petrecere a timpului liber 

 

Mijloacele de recreere şi practicare a activităților 

sportive din municipiul Rădăuți sunt diversificate, 

asigurând posibilități sporite de petrecere a timpului 

liber pentru rezidenții municipiului şi constituind, în 

același timp, obiective turistice, prin atragerea unui 

număr mare de vizitatori. 

 

Parcul din centrul orașului, hipodromul din sudul 

orașului, cu herghelia, stadionul din vestul 

municipiului sau parcul zoologic reprezintă cele mai 

importante obiective pentru recreere.  

 

Datorită configurației terenului și a reliefului 

caracteristic municipiului Rădăuți, acesta dispune de 

suficiente zone plantate, cu spații verzi amenajate 

atât în partea centrală cât și la periferie prin parcurile 

existente, cât și pepinierele din partea nordică a 

municipiului.  

 

Una din atracțiile turistice ale municipiului este 

Parcul Central 1 și 2, care se întinde pe o suprafață de 

23.514 m2 și se remarcă prin bogăția de specii și 

armonia culorilor.  

 

Reabilitarea Parcului central a fost realizată în două 

etape:  

 În perioada 2008-2009, prin proiectul 

„Reabilitare parc în municipiul Rădăuți, județul 

Suceava”, finanțat prin AFM, Ministerul 

Mediului și Dezvoltării Durabile, s-a reabilitat 

parcul din fața Poliției municipiului Rădăuți, pe o 

suprafață de 7.449 mp; 

 În perioada 2010-2011, prin proiectul 

„Reabilitare parc agrement, în municipiul 

Rădăuți, județul Suceava”, finanțat prin AFM, 

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, s-a 

reabilitat parcul din fața Primăriei, pe o 

suprafață de 8.566 mp.  

 

Și parcul „Alexandru Sahia” au avut parte de lucrări 

de reabilitare pe o suprafață de 9.487 mp, oferind 

cetățenilor mai multe posibilități de petrecere a 

timpului liber, prin proiectul “Reabilitarea parcului 

<Alexandru Sahia> din municipiul Rădăuți, județul 

Suceava”, finanțat de Administrația Fondului pentru 

Mediu (AFM) și municipiul Rădăuți.  

 

Parcul de la Statuia Ecvestră a lui Bogdan I este, de 

asemenea, un punct de interes pentru petrecerea 

timpului liber al locuitorilor și este vizat pentru 

lucrări de reabilitare, în perioada următoare.  

 

Parcul Zoo al orașului se întinde pe o suprafață de 

aproximativ 1,9 ha. Conform administrației publice 

locale, suprafața parcurilor este de aproximativ 6 ha, 

contribuind la aspectul plăcut al peisajului urban.  

 

Astfel, potrivit reprezentanților Primăriei Rădăuți, 

spațiile verzi publice cu acces nelimitat ale 

municipiului (cele 4 parcuri și fâșiile plantate aferent 

străzilor) ocupă aproximativ 19,3 ha, în timp ce 

spațiile verzi publice cu folosință specializată 

(Cimitirul municipal, cel evreiesc și cel al Parohiei Sf. 

Ilie) se întind pe aproximativ 14,9 ha. Tot la nivel 

municipal se găsesc și spații verzi pentru agrement 

(Clubul sportiv, zona protejată ”Ochiuri” și Herghelia 
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de cai), ce ocupă o suprafață totală de aproximativ 

39,8 ha.  

 

Adunând toate aceste date, suprafața totală a 

spațiilor verzi aferente municipiului Rădăuți este de 

74,0 ha, conform informațiilor furnizate de Primărie. 

Pe de altă parte, potrivit datelor furnizate de INS, 

suprafața spațiilor verzi la nivel de municipiul în anul 

2014 era de 25 ha, reprezentând 4,78% din totalul 

suprafeței spațiilor verzi înregistrate în municipiile și 

orașele din județul Suceava (523 ha). Raportat la 

suprafața intravilană a municipiului, de 1.360 ha, 

suprafața deținută de spațiile verzi reprezintă 5,44% 

conform datelor de la primărie și doar 1,83% conform 

datelor de la INS, o pondere redusă comparativ cu 

normele europene în domeniu.  

 

Pentru petrecerea timpului liber şi agrement 

complexele sportive ale municipiului oferă 

posibilități de practicare a unei game diversificate de 

sporturi precum tir, handbal, tenis de câmp, baschet 

sau călărie. Spre exemplu, Complexul sportiv 

“Grădina de Tir“ are un stadion de fotbal, un teren 

de sport, un teren de baschet – handbal – hochei, 

două terenuri de tenis de câmp şi o sală de lupte. 

 

În scopul dezvoltării sectorului de recreere şi sport, 

administrația publică locală trebuie să întreprindă 

acțiuni privind amenajarea și extinderea spațiilor 

verzi prin curățarea acestora și a arborilor, plantarea 

de pomi și arbuști ornamentali, amenajarea de 

ronduri de flori, precum și instalarea de mobilier 

urban. Redimensionarea spațiilor verzi ale 

domeniului public pentru a atinge reglementările 

europene și naționale trebuie să fie realizată pe baza 

unui Registru al spațiilor verzi, care în prezent nu 

există și de care municipalitatea are nevoie.  

 

Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților (republicată), actualizată prin Legea 

47/2012, administrația publică locală are obligația de 

a inventaria şi spațiile verzi de pe domeniul privat cât 

şi de a reactualiza registrului spațiilor verzi ori de 

cate ori apar modificări.  

 

De asemenea, se remarcă necesitatea amenajării 

unor culoare de circulație pentru bicicliști, precum și 

necesitatea modernizării bazelor sportive existente 

în municipiu.  

 

 

Rețeaua comercială 
 

Activitatea comercială în municipiul Rădăuți este într-

o dinamică continuă, remarcându-se înmulțirea 

societăților cu capital privat. Potrivit administrației 

publice locale, în anul 2013 numărul societăților 

active cu capital privat având ca specific activități 

comerciale este de 540, acestea desfășurând o gamă 

variată de activități.  
 

Dezvoltarea activităților de comercializare a 

diferitelor bunuri în municipiul Rădăuți s-a realizat, în 

primul rând, datorită faptului că municipiul Rădăuți 

reprezintă un factor polarizator important din 

depresiunea Rădăuților. Aceasta înseamnă că 

municipiul se caracterizează printr-o mare 

atractivitate din punct de vedere comercial, 

generând astfel importante fluxuri comerciale – 
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populația din întreaga depresiune se aprovizionează 

din Rădăuți. 
 

Ca forme de comerț, cel mai bine reprezentat este 

comerțul cu amănuntul care este dominant, în timp 

ce comerțul cu ridicata are dimensiuni reduse, 

depozitele cu acest obiect de activitate 

concentrându-se cu precădere de-a lungul DN 17, 

unde se conturează 2 mari zone: în partea estică, 

spre ieșirea din municipiu spre Dornești, unde se află 

numeroase depozite pentru materiale de construcții, 

precum şi în partea sud-vestică a orașului, în vechea 

zonă industrială. 

 

Principalele domenii distincte ale comerțului cu 

amănuntul sunt comerțul alimentar general și 

specializat, alimentația publică, care îmbină procesul 

de producție cu cel de vânzare și comerțul 

nealimentar.  

 

Ca tipuri de produse, structura bunurilor 

comercializate în municipiul Rădăuți este foarte 

diversificată, cuprinzând o gamă variată de produse 

ce includ autoturisme, combustibili pentru 

autoturisme, animale vii, material lemnos, materiale 

de construcții, echipamente sanitare, aparatură 

electro-casnică, textile, confecții, încălțăminte, 

produse alimentare, băuturi, produse farmaceutice, 

piese şi accesorii pentru autoturisme, echipamente 

pentru telecomunicații, calculatoare, mobilă şi 

articole pentru iluminat etc. 

 

Retailul modern este prezent în municipiul Rădăuți 

prin: Lidl (deschis în cursul anului 2016), Profi 

(deschis în cursul anului 2016), Kaufland, Lem’s, 

Mediterana, Spontan, Unicarm.

Telecomunicațiile 

 

În domeniul audio-vizualului, municipiul Rădăuți 

dispune de un post regional de radio (Radio Gold) și 

un canal de televiziune locală – Cromtel. De 

asemenea, Cromtel Network este și furnizor de 

servicii de internet și televiziune pe plan local. Un alt 

furnizor de televiziune prin cablu este NextGen 

Communications, companie care poate furniza și 

servicii de internet și telefonie.  

 

În ceea ce privește telecomunicațiile, la nivelul 

municipiului există 4 operatori de telefonie mobilă 

(Orange, Vodafone, Telekom și RDS&RCS), care pot 

furniza de asemenea și servicii de telefonie fixă și 

internet.  

 

Serviciile poștale sunt asigurate de Compania 

Națională Poșta Română SA, care dispune pe raza 

municipiului Rădăuți de următoarele oficii poștale: 

 Oficiul Poștal Rădăuți 1- str. Piața Unirii nr. 47A; 

 Ghișeul Poștal 2 - Str. Volovățului nr. 77; 

 Ghișeul Poștal 3 - Str. Bucovinei nr. 32; 

 Oficiul Poștal Rulai Mecanizat - Str. Bucovinei 

nr. 32C. 

 

În domeniul serviciilor poștale activează din ce în ce 

mai mult curieratul rapid prin servicii precum Fan 

Courier, Cargus sau Urgent Curier. 
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Rețeaua bancară 
 

Rețeaua bancară de la nivel local este bine 

dezvoltată, suportul financiar al municipiului Rădăuți 

fiind constituit de prezența unei puternice activități 

bancare prin mai multe sucursale sau agenții bancare 

precum: Banca Comercială Română, UniCredit Bank, 

Raiffeisen Bank, BRD – Banca Română pentru 

Dezvoltare, Banca Transilvania, Bank Post, C.E.C. 

Bank, Cooperativa de Credit Rădăuți, Casa de Ajutor 

Reciproc.  

 

Diversitatea instituțiilor financiar-bancare prezente 

pe plan local, care operează într-un sistem bancar 

performant, acoperă necesitățile populației. 

Activitatea acestora este diversă și se axează, în 

principal, pe atragerea depozitelor și acordarea de 

credite, acceptarea de depuneri de la alte bănci sau 

firme, operațiuni valutare pentru persoanele fizice și 

juridice, precum și diferite schimburi comerciale. 
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33,3%

10,0%

10,0%

8,3%

6,7%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

3,3%

3,3%

3,3%

1,7%

Starea precară a infrastructurii rutiere

Nivelul scăzut de dezvoltare economică/ lipsa
locurilor de muncă

Starea tehnică precară a reţelelor de apă şi
canalizare

Atenție insuficientă  acordată  culturii și educației

Dezvoltarea insuficientă a sectorului turistic 
și a facilităților de petrecere a timpului liber

Insuficiența spațiilor verzi și a parcurilor în 
cartiere

Insuficiența locurilor de parcare amenajate

Lipsa de responsabilitate a autorităților locale 

Îngrijirea insuficientă a spațiilor publice

Existența câinilor comunitari pe străzi

Siguranța publică/ iluminatului stradal 

Starea precară a infrastructurii și serviciilor 
publice  de sănătate

Existența corupției la nivel instituțional

Principalele probleme ale municipiului Rădăuți
% din total mențiuni

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun. Rădăuți

 

Principalele probleme identificate în municipiul Rădăuți 

 

La finalul anului 2015, s-a realizat 

un Sondaj de Opinie în rândul 

comunității municipiului Rădăuți 

cu privire la stadiul actual de 

dezvoltare și la direcțiile viitoare 

de dezvoltare.  

 

Principala problemă a 

comunității locale din municipiul 

Rădăuți, identificată în urma 

sondajului de opinie, constă în 

gradul scăzut de modernizare a 

infrastructurii rutiere, deoarece 

străzile și căile de acces 

pietonale sunt pline de gropi 

sau sunt pietruite.  

 

Alte două probleme importante 

identificate în cadrul comunității 

sunt reprezentate de stadiul 

actual scăzut de dezvoltare 

economică (care conduce la o 

slabă ofertă a locurilor de 

muncă) și de starea tehnică 

precară a rețelelor de apă și 

canalizare. Prima este cauzată 

de lipsa unei viziuni, a unui 

proiect de dezvoltare locală pe 

termen lung și de numărul 

scăzut al proiectelor cu 

finanțare europeană. Cea de-a 

doua problemă este cauzată de 

reparațiile continue ale rețelelor 

de apă și canalizare, fapt ce 

creează un disconfort sporit 

populației.  

 

Insuficienta atenție acordată 

domeniului cultural și educativ 

constituie o altă problemă cu 

care se confruntă comunitatea 

locală (lipsa activităților 

culturale, destinate în special 

tinerilor, lipsa spectacolelor și a 

festivalurilor culturale noi).  

Dezvoltarea insuficientă a 

sectorului turistic și a 

facilităților de petrecere a 

timpului liber reprezintă o altă 

problemă a comunității din 

Rădăuți, cauzată de promovarea 

insuficientă a obiectivelor 
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turistice și de lipsa unui complex 

sportiv, a unei zone de 

agrement. Totodată, este 

necesară modernizare parcurilor 

și a centrului istoric.  

 

Insuficiența spațiilor verzi și a 

parcurilor din cartiere și 

insuficiența locurilor de parcare 

amenajate constituie o altă 

problemă identificată în 

municipiul Rădăuți, potrivit a 

5,0%, respectiv 5,0% dintre 

mențiuni.  

Lipsa de responsabilitate a 

autorităților locale este o altă 

problemă care provine din 

superficialitatea cu care sunt 

tratate efectuarea și recepția 

lucrărilor din cadrul proiectelor 

executate de autorități.  

 

Starea precară a infrastructurii 

și a serviciilor publice de 

sănătate cu care se confruntă 

comunitatea locală a 

municipiului Rădăuți reprezintă 

o problemă menționată în 3,3% 

dintre răspunsuri, fiind cauzată, 

în principal, de lipsa personalului 

medical calificat și de slaba 

dotare a unităților medicale cu 

echipamentele care să asigure o 

calitate adecvată a actului 

medical. 

 

Alte probleme identificate sunt: 

îngrijirea insuficientă a spațiilor 

publice, existența câinilor 

comunitari de străzi, siguranța 

publică și iluminatul stradal și 

prezența corupției la nivel 

instituțional.  

 

 

 

 

Principalele soluții propuse pentru probleme identificate din municipiul Rădăuți 

 

 

În vederea creșterii nivelului de 

trai a locuitorilor și a dezvoltării 

economice din municipiul 

Rădăuți, 28,8% dintre cetățenii 

intervievați au propus ca și 

soluție la principalele probleme 

identificate, o mai mare 

implicare/ responsabilizare a 

administrației și a comunității, 

pentru a împiedica încălcarea 

legii și a determina o 

administrare mai eficientă a 

bugetului local. 

 

O alta soluție la principalele 

probleme cu care se confruntă 

comunitatea constă în 

extinderea și modernizarea 

infrastructurii rutiere și a 

parcărilor, acțiune care vizează 

asfaltarea acelor străzi din 

municipiu care nu fost niciodată 

asfaltate, repararea celor 

deteriorate din cauza lucrărilor 

de apă/ canalizare sau doar de 

circulația intensă, precum și 

amenajarea unor parcări 

subterane în centrul orașului. 

 

De asemenea, printre 

propunerile cele mai 

menționate de respondenți se 

regăsesc și implementarea de 

proiecte prin fonduri europene 

sau nerambursabile și atragerea 

și sprijinirea investitorilor care 

să faciliteze accesul spre o 

dezvoltare durabilă a 

comunității. 

 

Sprijinirea modernizării 

sistemului medical vizează, pe 
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28,8%

20,3%

11,9%

8,5%

6,8%

6,8%

5,1%

3,4%

3,4%

5,1%

O mai  mare implicare/responsabilizare a 
administraţiei și a comunității 

Extinderea/modernizarea infrastructurii 
rutiere ș i a parcărilor

Implementarea proiectelor prin fonduri
europene / nerambursabile

Încurajarea și sprijinirea tinerilor pe plan 
loca l/crearea locurilor de muncă

Atragerea ș i sprijinirea investitorilor

Sprijinirea modernizării sistemului medical

Amenajarea de spații de agrement

Reabilitarea clădirilor publice

Îmbunătățirea serviciilor de utilități publice 
(apă, canalizare, termoficare)

Alte acțiuni

Modalități de rezolvare/diminuarea a principalelor 
probleme identificate în municipiul Rădăuți

% din total mențiuni

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun.Rădăuți

de o parte, modernizarea și 

extinderea spitalului municipal, 

iar pe de altă parte, atragerea 

de personal medical calificat în 

vederea încadrării acestuia în 

unitățile medicale din municipiu. 

Alte soluții oferite la principalele 

probleme ale comunității fac 

referire la: 

 Amenajarea de spații de 

agrement (de exemplu: 

crearea unor parcuri, 

acțiuni de promovare a 

obiectivelor turistice și a 

elementelor cu potențial 

turistic slab valorificat); 

 Reabilitarea clădirilor 

publice (de exemplu: Casa 

de cultură, Colegiul 

Național E. Hurmuzachi); 

 Îmbunătățirea serviciilor 

de utilități publice (apă, 

canalizare, termoficare) 

(de exemplu: evitarea 

întreruperii repetate a 

furnizării apei reci, 

furnizarea de apă 

nepotabilă); 

 Alte acțiuni: creșterea 

siguranței publice și a 

gradului de iluminare 

stradală (de exemplu: 

sistem monitorizare cu 

camere de luat vederi), 

măsuri în privința câinilor 

comunitari (de exemplu: 

aplicarea legii privind câinii 

cu stăpân, iar câinii 

comunitari să fie adunați 

de pe străzi în adăposturi) 

și sprijinirea/ finanțarea 

activităților culturale și 

educative de pe plan local 

(de exemplu: organizarea 

de festivaluri sau 

evenimente culturale). 
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94,7%

90,0%

90,0%

85,0%

84,2%

80,0%

78,9%

75,0%

75,0%

75,0%

73,7%

73,7%

70,0%

70,0%

63,2%

60,0%

55,0%

47,4%

30,0%

10,0%

10,0%

15,0%

15,8%

20,0%

21,1%

25,0%

25,0%

25,0%

26,3%

26,3%

30,0%

30,0%

36,8%

40,0%

40,0%

47,4%

70,0%

5,3%
5

,5
%

5
,3

%

Drumuri, alei,trotuare

Locuri de muncă

Calitatea actului medical

Arhitectura urbană

Reducerea poluării

Infrastructura şi serviciile medico-sanitare

Managementul deşeurilor

Infrastructura de învăţământ şi…

Calitatea actului de învăţământ

Spaţii de joacă pentru copii

Servicii de salubritate

Spaţii verzi, parcuri şi grădini

Infrastructura şi activităţile culturale

Echipare edilitară

Sistemul de indicare şi orientare

Managementul traficului şi semnalizare…

Zonare funcţională

Transport public local

Pieţe agroalimentare

nivel ridicat de dezvoltare nivel mediu de dezvoltare nivel slab de dezvoltare

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun. Rădăuți

Stadiul actual de dezvoltare al unor aspecte din reședința municipiului Rădăuți 
% din totalul menționărilor valide

 

Stadiul actual de dezvoltare a unor aspecte din municipiul Rădăuți 
 

Situația actuală din municipiul 

Rădăuți prezintă un nivel ridicat 

de dezvoltare în privința celor 

mai multe dintre aspectele 

analizate.  

 

 94,7% din totalul mențiunilor 

valide fac referire la un nivel 

ridicat de dezvoltare a 

drumurilor, aleilor și 

trotuarelor, în timp ce numai 

5,3% dintre mențiuni fac referire 

la un nivel slab de dezvoltare a 

acestora.  

 

Locurile de muncă sunt văzute 

ca având un nivel ridicat de 

dezvoltare în 90,0% dintre 

mențiunile valide, la fel ca și 

calitatea actului medical.  

 

Printre mențiunile în care 

domină nivelul ridicat de 

dezvoltare sunt și cele ce fac 



 
 

 

26 

referire la arhitectura urbană (în 

85,0% dintre mențiuni este 

considerată cu un nivel ridicat 

de dezvoltare), reducerea 

poluării (în 84,2% dintre 

mențiuni este considerată cu un 

nivel ridicat de dezvoltare), 

infrastructura și serviciile 

medico-sanitare (în 80,0% dintre 

mențiuni este considerată cu un 

nivel ridicat de dezvoltare), 

managementul deșeurilor (în 

78,9% dintre mențiuni este 

considerată cu un nivel ridicat 

de dezvoltare), infrastructura 

de învățământ și dotarea 

specifică (în 75,0% dintre 

mențiuni este considerată cu un 

nivel ridicat de dezvoltare), 

calitatea actului de învățământ 

(în 75,0% dintre mențiuni este 

considerată cu un nivel ridicat 

de dezvoltare), spațiile de joacă 

pentru copii (în 75,0% dintre 

mențiuni este considerată cu un 

nivel ridicat de dezvoltare).  

 

Pe de altă parte, în privința 

zonării funcționale, aprecierile 

sunt împărțite: în 55,0% dintre 

mențiuni se face referire la un 

nivel ridicat de dezvoltare, în 

40,0% la un nivel mediu de 

dezvoltare, iar în 5,5% dintre 

acestea la un nivel slab.  

 

47,4% dintre mențiunile 

referitoare la transportul public 

local fac referire la un nivel 

dezvoltat, în timp ce 47,4% fac 

referire la un nivel mediu de 

dezvoltare, iar 5,3% la un nivel 

slab de dezvoltare. Situația 

piețelor agroalimentare este 

considerată doar în 30,0% dintre 

mențiuni ca fiind foarte 

dezvoltată, în timp ce 70,0% 

dintre mențiuni fac referire la un 

nivel mediu de dezvoltare.  
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I.2. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE  
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Infrastructura rutieră 

 

Potrivit Institutului Național de Statistică, lungimea 

totală a drumurilor din municipiul Rădăuți (drumuri 

naționale și locale, incluzând și căile carosabile din 

ansamblurile noi de locuit, dacă au denumire) a fost, 

în anul 2015, de 99 km, cu 17,86% mai mult decât 

valoarea înregistrată în anul 2000.  

Gradul de modernizare a străzilor 
orășenești din Rădăuți, în 2015

Sursă date: INS

grad de 
modernizare

52,53%

 
 

Municipiul Rădăuți este străbătut de 9,645 km de 

drumuri naționale, 3,5 km de drumuri județene și 99 

km de drumuri orășenești.  

În anul 2016, conform datelor furnizate de Primăria 

municipiului Rădăuți, din lungimea totală a străzilor 

municipiului, 52 km de drum erau modernizați, 

reprezentând 9,74% din totalul drumurilor 

modernizate în județul Suceava și 2,33% din totalul 

drumurilor modernizate în Regiunea Nord-Est. 

Așadar, gradul de modernizare al străzilor din 

municipiul Rădăuți a fost de 52,53%.  

 

Densitatea străzilor orășenești din municipiul 

Rădăuți, în anul 2015, a fost de 7,28 km drum/km2 

suprafață intravilană, valoare superioară celei 

înregistrate la nivel județean (6,15 km drum/km2 

suprafață intravilană).  

 

Prin rețeaua rutieră relativ bine dezvoltată, 

municipiul Rădăuți are legături directe pentru 

transporturi de călători și mărfuri cu municipiul Siret, 

precum și cu municipiul Suceava - reședința de județ. 

 

Municipiul Rădăuți are o infrastructură rutieră 

formată din drumuri naționale și județene. Căile 

rutiere care fac legătura între municipiul Rădăuți si 

zonele preorășenești, mergând spre zonele vecine, 

sunt următoarele: 

 DN 17A: Rădăuți – Dornești; 

 DN 17A: Rădăuți – Marginea - Câmpulung 

Moldovenesc; 

Lungimea și gradul de modernizare al străzilor orășenești 

  Municipiul Rădăuți Județul Suceava 

  2000 2010 2014 2015 2000 2010 2014 2015 

Lungimea străzilor orășenești 
(km) 

84 91 99 99 617 968 1008 1002 

Lungimea străzilor orășenești 
modernizate (km) 

43 44 52 52 360 474 534 554 

Gradul de modernizare (%) 51,19 48,35 52,53 52,53 58,35 48,97 52,98 54,74 
Sursa: INS, calcule Addvances 
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 DN 2H: Rădăuți – Suceava; 

 DN 2H: Rădăuți – Putna; 

 DJ 17C: Rădăuți – Frătăuți; 

 DJ 17B: Rădăuți - Volovăț - Arbore – Solca. 

 

Pe teritoriul municipiului, drumurile naționale au o 

lungime totală de 9,645 km, din care DN 17A are 4,6 

km (68+200 – 72+800) și DN 2H are 5,28 km (12+070-

17+350). Cele 2 drumuri naționale se suprapun pe 

teritoriul municipiului Rădăuți pe o lungime de 235 m 

(DN2H: 14+965-15+200, DN 17A : 70+815-71+050). În 

prezent, cele două drumuri naționale se află în curs 

de modernizare.  

 

Drumurile județene ce străbat municipiul totalizează 

3,5 km, din care DJ 17B are 1,7 km (0 -1+700) iar DJ 

17C are 1,8 km (0- 1+800). 

 

Rețeaua de drumuri orășenești de pe teritoriul 

municipiului Rădăuți se află în întreținerea primăriei. 

Drumurile județene asigură legăturile rutiere ale 

municipiului cu comunele învecinate și au rolul de a 

fluidiza circulația prin dirijarea traficului local spre 

drumurile naționale.  

 

Pe teritoriul municipiului se desfășoară pe aceleași 

trasee atât traficul greu de mărfuri cât și cel de 

persoane, conducând astfel la degradarea 

permanentă a rețelei rutiere, aceasta nefiind 

proiectată pentru trafic greu și pentru intensitatea 

actuală a traficului. Lipsa unei posibilități de ocolire a 

orașului pentru traficul de tranzit și a traversării 

dinspre sud spre nord a acestuia prin circulații 

alternative, duce la supraaglomerarea zonei 

centrale. 

Așadar, pentru municipiul Rădăuți este prevăzută 

realizarea unei centuri ocolitoare, care să contribuie 

la fluidizarea traficului în municipiu, fiind realizate 

deja proiectul tehnic și devizele de execuție.  

 

În ceea ce privește infrastructura rutieră locală sunt 

necesare investiții în reabilitarea și modernizarea a 

47 de km de drumuri orășenești, inclusiv reabilitarea 

și modernizarea podurilor.  

 

Totodată, este necesară dotarea străzilor cu 

indicatoare rutiere de orientare și informare, atât cu 

privire la principalele instituții, cât și obiective 

turistice și economice.  

 

Serviciile de iluminat public din municipiul Rădăuți 

sunt asigurate de către S.C. Servicii Comunale SA, 

societate cu capital majoritar de stat, aflată în 

subordinea Consiliului Local Rădăuți, prin intermediul 

unui contract de delegare a gestiunii acestui serviciu 

public.  

 

Rețeaua de iluminat public acoperă 95 de km de 

drumuri orășenești, adică 96% din rețeaua totală de 

drumuri orășenești.  

 

Potrivit proiectului de buget 2016 al Primăriei 

Rădăuți, au fost prevăzute investiții privind 

extinderea iluminatului public în următoarele puncte: 

Str. Cernăuți, Bogdan Vodă nr. 19, Volovățului nr. 38, 

Libertății, Parcul Zoologic, Str. Mihai Viteazul, Str. 

Periilor – capăt, Str. Calea Bucovinei, precum și pe 

aleea dintre str. Mihai Viteazu și Grănicerului.  
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Rețeaua de furnizare a apei potabile 

 

Conform administrației publice locale, alimentarea 

cu apă în municipiul Rădăuți dispune de un sistem 

centralizat utilizând stația de pompare de la Măneuți 

de pe râul Suceava, dotată cu 5 pompe, din care 3 în 

funcțiune și 2 în rezervă, având o capacitate de 270 

mc/oră, deci capacitate zilnică de 11.239 mc/zi apă. 

Captarea este subterană, prin 16 puțuri forate, cu un 

debit de 169 l/s.  

 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei 

potabile a municipiului era de 55,4 km în anul 2015, 

conform datelor disponibile la INS, ajungând în anul 

2016 la o lungime de 82,405 km, conform datelor 

furnizate de ACET S.A. 

Conform datelor furnizate de Consiliul Județean 

Suceava privind structura sistemului de alimentare 

cu apă, rezervoarele de apă au o capacitate de 

înmagazinare de 7.500 mc.  

 

Potrivit datelor furnizate de INS, lungimea totală a 

rețelei de apă potabilă a crescut în perioada 2000 – 

2015 cu 18,63%.  

 

Cu toate acestea, conform INS, cantitatea de apă 

potabilă distribuită consumatorilor din municipiul 

Rădăuți în anul 2015 a scăzut cu 52,84% față de 

cantitatea distribuită în anul 2000 (1.147 mii metri 

cubi față de 2.432 mii metri cubi).  

 

Conform datelor RPL din anul 2011, o pondere de 

85,9% din gospodăriile din municipiul Rădăuți sunt 

racordate le rețeaua de apă potabilă.  

 

La finele anului 2012 au început lucrările la proiectul 

”Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă 

uzată din aglomerarea Rădăuți”, pentru extinderea 

rețelei cu 19,5 km.  

 

Consumul casnic de apă potabilă în Județul Suceava și în municipiul Rădăuți  

  Consumul casnic, % din consumul total Consumul individual lunar (mc/locuitor) 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jud. Suceava 
– total 

43,82 49,75 59,59 61,17 59,82 63,94 68,61 69,33 1,39 1,10 0,94 0,93 0,90 0,91 0,92 0,94 

Jud. Suceava 
– urban 

41,24 47,23 55,84 57,28 55,81 60,02 64,40 65,26 3,28 2,14 1,73 1,71 1,65 1,64 1,58 1,62 

Municipiul 
Rădăuți 

76,85 67,14 67,38 69,55 67,26 64,14 60,31 56,32 4,78 2,68 2,12 1,97 1,84 1,78 1,68 1,63 

Sursa: INS, calcule Addvances 

Lungimea rețelelor de canalizare în județul Suceava și în municipiul Rădăuți (km)  

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jud. Suceava – total 544,1 633 688,6 718,1 759,5 803,3 926,9 926,9 

Jud. Suceava – urban 518,1 574 595,1 604,1 615,7 617,7 648,30 665,50 

Municipiul Rădăuți 33,9 38,7 39,7 44,2 44,2 44,2 44,2 44,2 
Sursa: INS 
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Atât serviciul de alimentare cu apă potabilă, cât și cel 

de canalizare și evacuare a apelor uzate au fost 

preluate în anul 2010 de către ACET S.A. Suceava.  

 

Potrivit Raportului privind starea mediului în județul 

Suceava în anul 2015, starea ecologică a cursurilor de 

apă de la nivelul bazinului hidrografic Siret în 2015 

este în general bună pentru 68,89% din cursurile de 

apă monitorizate, în timp ce pentru 30,11% starea 

ecologică este inferioară stării bune.  

 

Cursul de apă Pozen a înregistrat pe parcursul anului 

2013, conform Raportului de mediu al APM un 

potențial ecologic moderat, principalele unități 

poluatoare fiind stațiile de epurare din industria 

alimentară și orășenească (SC Acet SA – Agenția 

Rădăuți).  

0-5 ani
35,2%

6-15 ani
27,9%

16-25 ani
36,9%

Distribuția rețelei de apă potabiă, 
după durata de exploatare,

în municipiul Rădăuți, 2016  

Sursă date: ACET S.A.
 

În anul 2016, conform datelor furnizate de către 

ACET S.A., rețeaua de distribuție a apei potabile are o 

lungime de 82,405 km, fiind realizate 4.140 de 

racorduri, din care 3.223 case, 64 blocuri neasociate, 

335 blocuri asociate, 461 agenți economici și 57 

instituții publice. Volumul consumului casnic de apă 

potabilă este de 96,41918 mii mc. După durata de 

exploatare a rețelei, se evidențiază faptul că 35,2% 

din lungimea rețelei existente are o vechime de 5 ani 

sau până în 5 ani, 27,9% din lungimea rețelei are o 

vechime de 6-15 ani, iar 36,9% din rețea are o vechime 

de 16-25 ani.  

 

În ceea ce privește rețeaua de distribuție a apei 

potabile, sunt necesare investiții în reabilitarea a cel 

puțin 11 km de rețea și în extinderea rețelei cu 19 km. 

Totodată, este necesar realizarea unui serviciu de 

control al consumului realizat, dar și modernizarea 

serviciilor actuale de citire a apometrelor.  

 

 

Rețeaua de evacuare a apelor uzate 

 

Apele uzate menajere și industriale suportă procese 

de epurare mecanică și biologică la stația de epurare 

din SE municipiului ce are ca emisar pârâul Pozen, 

aflată în administrarea S.C. Acet S.A. Suceava, având 

o capacitate de epurare de 87,5 l/s. La stația de 

epurare se colectează apele uzate menajere și 

industriale și cele pluviale.  

 

În anul 2015, potrivit INS, lungimea totală simplă a 

conductelor de canalizare din municipiul Rădăuți era 

de 44,2 km, cu 10,30 km mai mult decât în anul 2000. 

Vechimea dotărilor hidroedilitare necesită lucrări de 
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modernizare atât la tratarea apelor captate pentru 

alimentarea cu apă, cât și epurarea apelor uzate. În 

aceeași situație este și cea mai mare parte a rețelelor 

de alimentare cu apă și canalizare care necesită 

reabilitare.  

 

În anul 2016, conform datelor furnizate de către 

ACET S.A., rețeaua de canalizare are o lungime de 

44,2 km. Sunt înregistrate 3.034 de racorduri, din 

care 2.151 case, 64 blocuri neasociate, 335 blocuri 

asociate, 442 agenți economici și 42 instituții publice.  

 

După durata de exploatare, rețeaua de canalizare are 

27 de km cu o vechime de 0-5 ani și 17,2 km cu o 

vechime de 16-25 ani.  

 

0-5 ani
61,1%

16-25 ani
38,9%

Distribuția rețelei de canalizare, 
după durata de exploatare,

în municipiul Rădăuți, 2016  

Sursă date: ACET S.A.
 

 

Stația de epurare, finalizată la începutul anului 2016, 

are o capacitate de epurare de 9.373 m3/zi.  

 

Construcția stației de epurare Rădăuți a început în 

1980 și a fost dată în funcțiune în 1984. În anul 2007 a 

fost reabilitată, fiind proiectată pentru un debit de 

100 l/s. 

 

Prin proiectul ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de 

apă și apă uzată din aglomerarea Rădăuți”, rețeaua 

de canalizare din municipiu s-a extins cu 2,3 km și a 

fost reabilitată pe o lungime de 3 km. Au fost 

construite 4 stații de pompare a apelor uzate.  

 

Noua stație de epurare, realizată în cadrul proiectului 

„Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea 

Rădăuți” dispune de:  

 treaptă mecanică de epurare, care conține 

căminul de admisie, bazinul tampon pentru 

apa pluvială, grătarele, echipamentele 

automate de prelevare a probelor 

(programabile să colecteze și să stocheze 

probe de apă din efluent), stația de 

pompare a apei uzate, instalațiile de 

desnisipare și separare a grăsimilor. De 

asemenea, la treapta primară de epurare a 

apei sunt incluse decantoare primare și o 

nouă stație de pompare a nămolului primar; 

 treapta biologică, proces de epurare a apei 

care este bazat pe funcționarea 

bioreactoarelor și a decantoarelor 

secundare, are în componență instalații 

mecanice noi, avansate din punct de vedere 

tehnologic, pentru nitrificare, denitrificare, 

eliminarea biologică și chimică a fosforului; 



Profilul social, economic și demografic al municipiului Rădăuți 

 

 

33 

 linia de prelucrare a nămolului, care are în 

componență concentratoare mecanice de 

nămol, o nouă stație de pompare a 

nămolului primar și în exces, un rezervor de 

fermentare anaerobă, un rezervor de 

biogaz, o centrală termică pentru asigurarea 

temperaturii necesare funcționarii 

fermentatorului, un bazin tampon pentru 

nămolul fermentat, un depozit de stocare 

temporară a nămolului deshidratat.  

 

”Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă 

uzată din aglomerarea Rădăuți” și „Reabilitarea 

stației de epurare din aglomerarea Rădăuți” s-au 

realizat în cadrul proiectului „Extinderea și 

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Suceava”, finanțat prin Programul 

Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, finalizat în 

începutul anului 2016.  

 
Situația actuală a rețelei de canalizare din municipiu 

impune reabilitarea a cel puțin 5,4 km de rețea de 

canalizare și extinderea rețelei cu 26,7 km, în 

perioada 2017-2020.  

 

 

Rețeaua de furnizare a gazelor naturale 

 

Rețeaua publică de distribuție a gazelor naturale din 

municipiul Rădăuți avea în anul 2013, conform 

administrației publice locale, o lungime de 90,4 km 

care deservea un număr de circa 2.900 locuințe.  

 

Pe de altă parte, potrivit INS, lungimea totală a 

conductelor de distribuție a gazelor era de 89 km în 

anul 2015, crescând în perioada 2004 – 2014 cu 

34,85%.  

 

Serviciile de furnizare a gazului metan sunt asigurate 

la nivel local de firma S.C. Nord-Gaz S.R.L. Suceava. 

Conform S.C. Nord-Gaz S.R.L. Suceava, în anul 2016, 

rețeaua de distribuție a gazelor naturale are o 

lungime de 88,6 km, la aceasta fiind înregistrate 

4.081 de racorduri, din care 1.775 case individuale și 

2.306 apartamente.  

 

Din lungimea totală a rețelei de distribuție a gazelor 

naturale, 82,6 km rețea are o vechime de 6-15 ani  și 

6,6 km rețea are o vechime de 0-5 ani. 

 

Este necesară extinderea rețelei de furnizare a 

gazelor naturale cu cel puțin 12,7 km de rețea ce 

poate deservi aproximativ 534 gospodării.  

 

În ceea ce privește rețeaua de furnizare a gazelor 

naturale, s-au semnalat anumite probleme:  

 Amplasarea curților, construcțiilor pe traseul 

conductelor de gaz și îngrădirea acestora 

(zone vizate: Drum pietonal (Traversare 

Ochiurilor) ce face legătura între str. Perilor 

și str. Ochiurilor; în spatele blocului Nr. 8, Sc. 

A, str. Mihai Viteazu; Str. Putnei, Nr.2 – (Ion 

Creangă, Nr.2A); în spate la blocul Nr. 80, Sc. 

A+B str. Stadionului, Nr.4); 

 Lipsa hărților digitale a municipiului Rădăuți; 

 proiectarea și executarea lucrărilor de 

modernizare străzi, alei, trotuare (la rețele și 

branșamente apă, canal, electrice, se 

acoperă răsuflătorile, capacele, fir trasor și 

capacele vanelor din P.E.) nu se respectă 
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avizele date și nu se solicită asistență 

tehnică conform legislației din domeniu 

gazelor naturale; 

 executarea de lucrări în zona de protecție a 

conductelor și branșamentelor de gaze 

naturale fără a se solicita, în scris, asistență 

tehnică, conform Legislației din domeniul 

gazelor naturale. 

 

 

 

0-5 ani
7%

6-15 ani
92,6%

Distribuția lungimii rețelei de 
gaze naturale, 

după durata de exploatare,
în municipiul Rădăuți, 2016  

Sursă date: S.C. Nord-Gaz S.R.L. Suceava  
 

Rețeaua de furnizare a energiei termice 

 

Alimentarea cu energie termică a municipiului 

Rădăuți se realizează prin operatorul S.C. Servicii 

Comunale S.A. Rădăuți, pe baza unui contract de 

delegare a gestiunii a serviciului, ce are drept scop 

producerea energiei termice sub formă de apă 

fierbinte, agentul primar fiind livrat punctelor 

termice de distribuție pentru încălzirea locuințelor și 

prepararea apei calde menajere.  

 

Municipiul dispune de o centrală termică de 

cogenerare, existând 9 puncte termice de cartier, 

care preiau energia termică și o distribuie abonaților.  

 

Rețeaua de transport și distribuție a energiei 

termice, punctele termice, precum și centrala de 

cogenerare din municipiul Rădăuți au fost 

modernizate cu ajutorul unui credit de 86,3 milioane 

euro contractat de Consiliul Județean Suceava, în 

vederea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în 

Programul „Utilități și mediu la standarde 

europene”.  

 

Centrala Termică produce agentul termic primar sub 

formă de apă fierbinte în municipiul Rădăuți și are o 

capacitate de 45 Gcal/ora, fiind transportat către 10 

puncte termice prin rețeaua primară. Circuitul primar 

împreună cu cele 10 puncte termice au fost 

reabilitate asigurând un regulament optim și 

transportul agentului termic cu pierderi minime.  

 

Pentru producerea energiei termice s-a prevăzut un 

modul nou, realizându-se Centrala Termică cu 



Profilul social, economic și demografic al municipiului Rădăuți 

 

 

35 

84
91

99
99

53,5 55,4 55,4

82,4

38,7 39,7
44,2

44,2

66

96

89

89

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

km

Evoluția lungimii drumurilor orășenești și a rețelelor
tehninico-edilitare în mun. Rădăuți, în perioada 2004 - 2016

Lungimea străzilor orășenești

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile

 Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor

Sursă date: INS, furnizorii de utilități publice
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+15 km

+23 km

+35,7 km

+10,3 km

Generare care să asigure necesarul de energie 

termică a consumatorilor din municipiul Rădăuți.  

 

Astfel s-au prevăzut 2 cazane ignitubulare cu tub de 

foc și 3 cai de fum cu putere unitară de 14 MWt, 2 

cazane recuperatoare cu o putere unitară de 6 MWt 

și 2 turbine cu gaz pentru prelucrarea energiei 

electrice, de 3,5 MWe. 

 

Centrala Termică cu Cogenerare se racordează la 

Stația de Medie Tensiune Rădăuți, furnizând energie 

electrică în Sistemul Energetic Național. Producerea 

energiei termice în module de cogenerare se 

realizează prin recuperarea căldurii din gazele calde 

evacuate prin intermediul unor schimbătoare de 

căldură în cazanele recuperatoare. Prin cele două 

cazane de apă caldă se asigură rezerva de capacitate 

în cazul opririi modulelor de cogenerare. 

 

Conform operatorului S.C. Servicii Comunale S.A. 

Rădăuți, lungimea rețelei de distribuție a agentului 

termic în sistem centralizat este de 76,4 km și sunt 

racordate 4.942 locuințe de tip apartament și 24 case 

individuale. Durata de exploatare a rețelei de 

distribuție a agentului termic este de 6-15 ani.  

 

Pentru perioada următoare, este necesară 

extinderea rețelei de distribuție a agentului termic cu 

cel puțin 5 km în noile cartiere rezidențiale de pe str. 

Putnei și str. 1 Mai. Totodată, este necesar 

dezvoltarea unui sistem de contorizare a energiei 

termice distribuită consumatorilor. În anul 2016, 

prețul de vânzare al energiei termice în municipiul 

Rădăuți era de 180 lei / Gcal. 
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Rețeaua de furnizare a energiei electrice  

 

Furnizarea energiei electrice în municipiul Rădăuți se 

realizează de E-ON Distribuție România SA.  

 

Conform furnizorului de energie electrică, în anul 

2015 au avut loc următoarele lucrări de investiții în 

rețelele electrice aparținând E-ON Distribuție 

Romania SA de pe raza municipiului Rădăuți: 

- Reabilitare LEA joasă tensiune PT 20 Rădăuți; 

- Reabilitare joasă tensiune PT 32 Rădăuți; 

- Reabilitare LEA joasă tensiune PT 7 Rădăuți. 

 

Lucrările de extindere rețea, evaluarea condițiilor de 

finanțare și includerea în plan a acestor investiții se 

face de către Operatorul de distribuție, în baza 

planurilor de dezvoltare regională și de urbanism 

primite de la Primărie conform unei metodologii 

aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare 

în Domeniul Energiei. 

 

 

Siguranța publică 

 

Asigurarea climatului de normalitate civică, de ordine 

și siguranță publică se realizează în municipiul 

Rădăuți prin structurile specializate care au rolul de a 

identifica cele mai eficiente forme și modalități de 

realizare a acestui obiectiv.  

 

Prin activitatea desfășurată de agenții Poliției 

Comunitare se dorește asigurarea unui nivel 

corespunzător de siguranță pentru cetățenii 

municipiului, de combatere a fenomenelor de 

violență stradală sau comportament civic inadecvat. 

De asemenea, Poliția Municipală și cea Locală au un 

rol foarte important în păstrarea ordinii și liniștii 

publice. Tot în acest sens funcționează și Serviciul 

Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava din Rădăuți, 

Subunitatea Rădăuți a Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Suceava și Biroul Rutier al Poliției 

municipiului.  

 

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

„Bucovina”, pe parcursul anului 2014 s-au înregistrat 

136 de intervenții la nivelul municipiului Rădăuți. 

Dintre acestea, 32 au fost intervenții pentru 

stingerea incendiilor, 7 arderi necontrolate, în timp 

ce 58 intervenții se încadrează la categoria alte 

situații de urgență. Spre deosebire de anul 2010, se 

remarcă creșterea numărului de intervenții cu 40,21%.  

 

În ceea ce privește intervențiile SMURD, în anul 2014 

cele mai multe s-au realizat pentru cazuri de 

asistență medicală de urgență și prim ajutor (114 

intervenții), urmate de cazurile de prim ajutor 

medical la accidente pe căile de transport (4 

intervenții) și acțiunile de descarcerare (1 

intervenție).  

 

O problemă identificată atât de reprezentanți 

administrației publice locale, cât mai ales de 

comunitatea locală este existența unui număr ridicat 

de câini comunitari, care afectează siguranța 

populației. Pentru rezolvarea acestei probleme se 

impune identificarea rapidă a unor soluții reale de 

rezolvare a respectivei probleme.  
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Potrivit HCL 91/2015, în municipiul Rădăuți s-a 

înființat Serviciul Public de gestionare a câinilor fără 

stăpân, care funcționează pe baza unui Regulament 

de organizare și desfășurare a activităților 

respectivului serviciu pe plan local. Potrivit 

regulamentului, câinii fără stăpân capturați pe raza 

municipiului Rădăuți vor fi transportați în adăpostul 

special amenajat de pe Calea Cernăuți nr. 110, unde 

vor fi cazați. Serviciul prevede și adopția directă sau 

la distanță a câinilor fără stăpân, examinarea 

medicală a acestora, precum și alte activități 

conform legislației în vigoare. 

 

În vederea creșterii siguranței și prevenirii 

criminalității în municipiul Rădăuți, reprezentanții 

administrației publice locale au semnalat necesitatea 

introducerii sistemelor de supraveghere video, în 

special în zonele afectate mai des de evenimente 

antisociale.  

 

Serviciile de salubritate 
 

La nivelul municipiului Rădăuți, serviciile de 

salubritate sunt asigurate de S.C. Servicii Comunale 

S.A., societate cu capital majoritar de stat, aflată în 

subordinea Consiliului Local Rădăuți. Societatea este 

dotată cu utilaje necesare desfășurării activității 

deținând licență de operare a serviciului de colectare 

și transport a deșeurilor urbane. 

 

SC Servicii Comunale SA Rădăuți ridică gunoiul 

menajer în baza contractelor încheiate cu populația 

și agenții economici. Pentru populație sunt 

amplasate europubele de 1,1 mc și sunt îndeplinite 

condițiile de colectare selectivă. În acest scop, SC 

Servicii Comunale SA Rădăuți dispune de personalul 

necesar desfășurării activității în condiții normale.  

 

 

Intervenții (altele decât SMURD) ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Total intervenții, din care:   97 87 122 101 136 

Stingerea incendiilor 15 20 18 23 32 

Arderi necontrolate 17 20 19 14 7 

Asistența persoanelor 15 8 2 1 1 

Alte situații de urgență  30 16 27 32 58 

Protecția mediului 1 1 0 0 0 

Alte intervenții 19 22 56 31 38 

Intervenții SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Total cazuri de urgență asistate de SMURD  - 96 96 135 119 

Cazuri de asistență medicală de urgență și prim ajutor  - 89 89 132 114 

Cazuri de prim ajutor medical la accidente pe căile de transport - 3 3 0 4 

Acțiuni de descarcerare și prim ajutor la accidente pe căile de transport - 4 1 3 1 
Sursa: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava 
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Cu ajutorul programului PHARE – 2004 s-a reușit 

achiziționarea unei autogunoiere cu capacitatea de 

23 mc (volum compact) și un număr de 138 de 

europubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

menajere.  

 

Municipiul Rădăuți este cuprins în proiectul Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în 

județul Suceava, realizat prin Programul Operațional 

Sectorial Mediu, care prevede închiderea și 

reabilitarea depozitelor neconforme la Suceava, 

Rădăuți, Gura Humorului, Fălticeni, Siret, Vatra 

Dornei și Câmpulung Moldovenesc, precum și 

construirea a două noi depozite ecologice la Moara 

și Pojorâta. Vechiul depozit de deșeuri al municipiului 

este, în prezent, închis. 

 

Municipiul Rădăuți a beneficiat de Programul 

„Reabilitarea sistemului de colectare-transport și 

construcția unei stații de tratare mecanică a 

deșeurilor în municipiul Rădăuți”, finanțat prin 

PHARE CES 2004, prin care s-a construit o stație de 

sortare (sortare, selectare și transport a deșeurilor 

colectate), la aproximativ 5 km distanță, în zona 

aferentă Stației de epurare.  

 

De serviciul de salubritate beneficiază 9.020 

gospodării.  

 

SC Servicii Comunale SA Rădăuți are în dotare 192 

eurocontainere, 8 autoutilitare, și 74 platforme de 

colectare. În prezent, depozitarea se realizează pe o 

platformă locală de stocare temporară.  

 

Pentru dezvoltarea serviciului de salubritate la nivel 

local sunt necesare investiții suplimentare pentru 

1.000 europubele, 250 eurocontainere, 2 

autoutilitare, 25 platforme, realizare stație de 

transfer, precum și dotări de colectare selectivă a 

deșeurilor.  

 

La nivelul județului se preconizează creșterea ratei 

de colectare a deșeurilor mixte la 95% pentru 

populația rurală, spre deosebire de 71% în 2010, 

reducerea cantității de deșeuri biodegradabile 

depozitate, colectarea selectivă a deșeurilor din 

ambalaje, cu creșterea ratei de recuperare și de 

reciclare. 

 

În zonă funcționează Centrul de reciclare al 

deșeurilor – ”Bucovina Verde”, ce se ocupă cu 

activități de colectare a deșeurilor nepericuloase.  

 

Pentru buna funcționare a serviciilor publice, 

Primăria municipiului Rădăuți intenționează 

demararea unor proiecte de consultare a opiniei 

publice pentru a evalua calitatea serviciilor oferite și 

pentru a identifica principalele neajunsuri ale 

consumatorilor.  

 

 

Piețe publice și târguri  
 

În municipiul Rădăuți funcționează 3 piețe publice:  

 Piața agroalimentară, cu program zilnic; 

 Piața obor, cu program periodic (dedicată 

vânzării de mașini și/sau animale); 

 Piața Mică, cu program zilnic.  
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Cu prilejul organizării unor evenimente locale se 

organizează și târguri, precum:  

 Zilele municipiului Rădăuți – piață volantă, 

desfășurată în prima duminică din luna iulie,  

 Târgul olarilor și meșterilor populari „Ochiul 

de Păun”, desfășurat în ultima duminică a 

lunii august. Târgul este dedicat meșterilor 

din toată țara și din străinătate ce produc 

produse specifice locului.  

 Târgul de Crăciun – piață volantă, amenajată 

în ultima săptămână a lunii decembrie. 

 

La nivelul piețelor și târgurilor se remarcă nevoia 

realizării unui sistem de parcări, pentru a fluidiza 

traficul și pentru a asigura accesul facil la acestea.  

 

 

Parcuri, spații verzi și petrecerea timpului 

liber  
 

Infrastructura publică de petrecere a timpului liber 

de care beneficiază locuitorii din municipiul Rădăuți 

este reprezentată de: 

 Parcuri publice:  

o Parc Central 1 și 2; 

o Parcul Alexandru Sahia; 

o Parcul de la Statuia Ecvestră a lui 

Bogdan I. 

 Spații de joacă pentru copii: aproximativ 8 

locuri de joacă pentru copii, amenajate pe o 

suprafață totală de 2.800 mp; 

 Spații verzi existente: 74 ha, revenind 24,9 

mp de spații verzi per locuitor; 

 Stadionul Municipal Rădăuți; 

 Herghelia Rădăuți; 

 Parcul Zoologic Rădăuți.  

 

Alternativele de petrecere a timpului liber la nivelul 

municipiului Rădăuți sunt destul de reduse. De 

aceea, pentru dezvoltarea și îmbunătățirea 

infrastructurii publice de petrecere a timpului liber al 

locuitorilor sunt necesare investiții pentru:  

 Lucrări de amenajare și întreținere parcuri 

existente;  

 Extinderea suprafețelor de spații verzi 

amenajate și extinderea suprafețelor cu 

vegetație;  

 Lucrări de întreținere a spațiilor de joacă 

pentru copii și realizarea de noi parcuri de 

joacă, specifice fiecărei vârste; 

 Reabilitarea stadionului municipal;  

 Reabilitarea și dotarea bazei sportive; 

 Reabilitarea patinoarului; 

 Dezvoltarea infrastructurii publice sportive 

(ex.: bazin înot, terenuri de sport, sală de 

sport etc.); 

 Montarea unor sisteme de supraveghere 

video pentru spațiile publice.  

 

 

 

 



 
 

 

40 

4.935 5.116 5.312 5.806 6.653 6.909

998 1.106 1.012
1.139

1.391 1.3885.933 6.222 6.324
6.945

8.044 8.297

0

2000

4000

6000

8000

10000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evoluția numărului de autoturisme înmatriculate 
în municipiul Rădăuți
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Total autoturisme înmatriculate în municipiul Rădăuți

Sursă date: Serviciul Impozite și Taxe - Primăria municipiului Rădăuți 

2011-2016
+2.364 
+39,8%

autoturisme

Transport  

 

În prezent, pe raza municipiului Rădăuți nu se 

realizează transport public de călători, locuitorii 

utilizând autoturismele proprii și taxiurile. Având 

această nevoie, municipalitatea intenționează 

realizarea unui serviciu public de transport.  

 

În anul 2016, erau în evidențele Serviciului Impozite și 

Taxe din cadrul Primăriei 8.297 autoturisme 

înmatriculate, din care 6.909 autoturisme 

înregistrate de persoanele fizice și 1.388 autoturisme 

înmatriculate de persoanele juridice. În prezent sunt 

1.100 locuri de parcare rezidențiale și 400 locuri de 

parcare nerezidențiale.  

 

În condițiile în care numărul actual de autoturisme 

înmatriculate depășește cu mult numărul de locuri 

de parcare amenajate, atât rezidențiale cât și 

nerezidențiale, dar și în contextul în care numărul de 

autovehicule înmatriculate crește anual, se impune 

realizarea și amenajarea unor noi spații de parcare. 

Se pretează realizarea a 2 parcări subterane / 

supraterane (posibil în zona centrală și în zona Piața 

Unirii) care să acopere aproximativ 2.000-2.500 

locuri de parcare. Totodată, trebuie impulsionate 

modurile de transport alternative pentru evitarea 

aglomerării orașului și creșterea poluării cauzate de 

transportul motorizat.  

 

Transportul locuitorilor în interiorul municipiului și în 

zonele apropiate se realizează și cu ajutorul 

taxiurilor. În anul 2016, sunt autorizate 42 de taxiuri 

care beneficiază de 9 spații de parcare special 

amenajate, conform datelor furnizate de 

Compartimentul – Autoritatea Locală de Transport 

Local și Autorizare Comercială a Primăriei 

Municipiului Rădăuți.  
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Evoluția numărului de autoturisme înmatriculate în municipiul Rădăuți, în perioada 2011 - 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Autoturisme înmatriculate – 

persoane fizice 
4935 5116 5312 5806 6653 6909 

Autoturisme înmatriculate – 

persoane juridice 
998 1106 1012 1139 1391 1388 

Total autoturisme înmatriculate 

în municipiul Rădăuți 
5933 6222 6324 6945 8044 8297 

Serviciul Impozite și taxe – Primăria municipiului Rădăuți 

 

 

 

 

Evoluția numărului de taxiuri autorizate în municipiul Rădăuți, în perioada 2011 - 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nr. taxiuri autorizate în 

municipiu 
42 42 44 44 43 42 

Nr. spații de parcare special 

amenajate pentru taxiuri 
9 9 9 9 9 9 

Compartimentul Autoritate Locala de Transport Local si Autorizare Comerciala – Primăria municipiului Rădăuți 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://primariaradauti.ro/serviciul-contabilitate-buget-finante-2
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Starea tehnică a reţelei de canalizare

Starea drumurilor

Nivel general

Evaluarea infrastructurii rutiere și echipării edilitare
din municipiul Rădăuți

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun. Rădăuți

scor mediu

Evaluarea infrastructurii și echipării edilitare din municipiul Rădăuți 
 

La finalul anului 2015, s-a realizat 

un Sondaj de Opinie în rândul 

comunității municipiului Rădăuți 

cu privire la stadiul actual de 

dezvoltare și la direcțiile viitoare 

de dezvoltare.  

 

Rezultatele sondajului de opinie 

realizat în rândul comunității 

municipiului Rădăuți, arată că 

locuitorii au evaluat 

Infrastructura și echiparea 

edilitară pe o scală de la -3 

(situație negativă) la +3 (situație 

pozitivă). Scorul mediu obținut, 

în ceea ce privește 

infrastructura rutieră și 

echiparea edilitară, per 

ansamblu, semnifică o situație 

nici bună, dar nici proastă, ci una 

de nivel mediu (scor mediu 

obținut de -0,1).  

 

Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii și echipării 

edilitare este importantă atât 

pentru bunăstarea populației, 

cât și pentru dezvoltarea 

mediului de afaceri. 

 

Starea tehnică a rețelei de gaz 

reprezintă aspectul de care sunt 

cel mai mulțumiți cetățenii, fiind 

evaluat cu 1,9 de către 

reprezentanții comunității locale 

participante la sondajul de 

opinie.  

 

Pe aceeași scală, gradul de 

acoperire cu rețeaua de 

termoficare a obținut un scor 

mediu de 1,3. O situație relativ 

favorabilă este întâlnită și în 

ceea ce privește gradul de 

acoperire cu rețeaua de gaz și 

gradul de acoperire cu rețeaua 

de apă, ce primesc scoruri de 

0,4, respectiv 0,2 puncte. 

 

La polul opus, o situație 

nefavorabilă a infrastructurii și 

echipării edilitare a municipiului 

Rădăuți este dată de starea 

tehnică a rețelei de termoficare 

(scor mediu -0,1 puncte), gradul 

de acoperire cu rețeaua de 

canalizare (scor mediu -0,4 

puncte) și de starea tehnică a 

rețelei de apă (scor mediu -0,5 
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puncte). Starea tehnică a rețelei 

de canalizare (scor mediu -1,1 

puncte) este una nefavorabilă, 

iar starea drumurilor se 

prezintă, conform rezultatelor 

sondajului de opinie, într-o stare 

precară (scor mediu de -2,5 

puncte, apropiat de valoare 

maximă negativă ce se putea 

acorda, de -3 puncte).  
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I.3. ECONOMIE 
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Industria 

prelucrătoare

33,64%

Comerț cu 
ridicata şi cu 
amănuntul

33,06%

Transport şi 

depozitare

12,26%

Construcții
8,78%

Agricultură, 
silvicultură şi pescuit

3,34%

Hoteluri şi restaurante
1,66%

Activități de servicii administrative şi 
activități de servicii suport

1,16%

Alte sectoare
6,10%

Structura agenților economici activi din punct 
de vedere economic, după cifra de afaceri

din județul Suceava, pe sectoare economice, la 31.12.2014

Sursă: ONRC, calcule Addvances

Structura economiei județene 
 

Notă: În realizarea analizei evoluției și structurii pe 

domenii de activitate a agenților economici activi 

economic s-au utilizat date furnizate de către Oficiul 

Național al Registrului Comerțului, cu privire la agenții 

economici care și-au depus situația financiară la finalul 

anului și au înregistrat o cifră de afaceri egală sau mai 

mare decât 0 (zero). Conform procedurii de raportare 

a informațiilor financiare, în categoria agenților 

economici activi, din punct de vedere economic (cu 

situația financiară depusă la finalul anului) nu sunt 

incluse Persoanele Fizice, care cuprind următoarele 

forme de organizare: persoanele fizice şi asociațiile 

familiale înregistrate până la data de 25.04.2008, 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 

şi întreprinderile familiale. 

 

Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, la 

31.12.2014, în județul Suceava erau 14.347 agenți 

economici activi din punct de vedere economic. 

Aceștia reprezintă 20,55% din numărul agenților 

economici de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-

Est.  

 

Densitatea întreprinderilor de la nivel județean este 

de 20,23 unități la 1.000 de locuitori, mai ridicată 

decât la nivel regional (18,78 agenți activi din punct 

de vedere economic la 1.000 de locuitori). 

 

În ceea ce privește cifra de afaceri de la nivel 

județean a agenților economici din anul 2014, 

aceasta însumează 13.592,76 milioane lei, 

reprezentând 19,88% din cifra de afaceri obținută la 

nivel regional. Cifra medie de afaceri pe agent 

economic este de 947.428,51 lei, cu 3,28% mai mică 

decât cea înregistrată la nivel regional (979.521,47 

lei/agent economic).  

 

Productivitatea muncii - calculată ca raport dintre 

cifra totală de afaceri şi numărul de salariați – la 

nivelul județului Suceava este de 213,72 mii lei, cu 

9,66% mai mare decât în regiunea Nord-Est (194,89 

mii lei).  

 

În cele 14.347 unități economice din județul Suceava 

își desfășoară activitatea, potrivit ONRC, 63.602 

salariați, media pe unitate fiind de 4,43 salariați. 

Numărul total de salariați din județ reprezintă 18,12% 

din numărul total de salariați din Regiunea Nord-Est. 

 

Analizând structura agenților economici după cifra 

de afaceri, se observă că cel mai dezvoltat sector 

economic este sectorul industriei prelucrătoare 
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(33,64 % din total), 1,727 de firme având acest sector 

de activitate. Din punct de vedere al salariaților, în 

industria prelucrătoare erau angajate 28,65% din 

total (18.219 salariați).  

 

Poziția secundă în ceea ce privește cifra de afaceri 

este deținută de sectorul comerțului cu ridicata și cu 

amănuntul, repararea autovehiculelor și 

motocicletelor, cu o cifră de afaceri apropiată de cea 

a industriei prelucrătoare (33,06% din totalul cifrei de 

afaceri). În Comerț activează 5.172 agenți economici, 

care au un număr de 16.597 angajați.  

 

Alte sectoare bine reprezentate la nivel județean din 

punct de vedere al numărului de agenți activi 

economic sunt Construcțiile (1.584 unități– 11,03% din 

Situația agenților economici activi din punct de vedere economic la nivelul județului Suceava, la 31.12.2014 

Secțiune CAEN Rev. 2 
Nr. 

agenților 
economici 

Cifra de afaceri  
(lei) 

Profitul net 
(lei) 

Numărul 
de 

salariați 

Total 14.347 13.592.756.843 649.697.076 63.602 

A - Agricultură, silvicultură şi pescuit 740 454.209.935 30.345.188 2.166 

B - Industria extractivă 47 111.448.803 9.985.145 700 

C - Industria prelucrătoare 1.727 4.572.282.507 192.322.414 18.219 

D - Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă 
caldă şi aer condiționat 

29 116.299.803 2.550.125 487 

E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activități de 
decontaminare 

53 118.081.010 9.095.380 1.283 

F - Construcții 1.582 1.193.998.292 72.411.781 7.590 

G - Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 

5.172 4.493.796.732 174.717.224 16.597 

H - Transport şi depozitare 1.510 1.666.642.620 61.012.050 6.487 

I - Hoteluri şi restaurante 929 225.344.539 11.563.399 3.151 

J - Informații şi comunicații 291 81.038.896 11.529.810 776 

K - Intermedieri financiare şi asigurări 122 17.512.762 4.901.367 242 

L - Tranzacții imobiliare 201 74.040.675 10.839.214 459 

M - Activități profesionale, ştiințifice şi tehnice 941 133.897.488 27.480.685 1.742 

N - Activități de servicii administrative şi activități de servicii suport 338 157.231.924 14.058.552 1.659 

O - Administrație publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul 
public 

3 638.486 68.460 7 

P - Învățământ 78 8.028.848 938.444 219 

Q - Sănătate şi asistență socială 203 57.704.767 10.294.873 596 

R - Activități de spectacole, culturale şi recreative 131 81.206.079 3.245.695 541 

S - Alte activități de servicii 250 29.352.677 2.337.270 681 

T - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de 
personal casnic; activități ale gospodăriilor private de producere de 
bunuri si servicii destinate consumului propriu 

    

U - Activități ale organizațiilor şi organismelor extrateritoriale     
Sursa: ONRC 
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total firme), Transport și depozitare (1.510 unități – 

10,52% din total firme), Hoteluri și restaurante (929 

unități – 6,48% din total firme), Activitățile 

profesionale, științifice și tehnice (941 unități – 6,56% 

din total firme), sau Agricultura, silvicultura și 

pescuitul (740 unități – 5,16% din total firme).   

 

Comparativ cu anul 2008, în anul 2014, numărul de 

înmatriculări de la nivel județean, a scăzut cu 30,33%, 

ajungând de la un volum de 3.046 de înmatriculări la 

un volum de 2.122 înmatriculări. 

 

Dacă în perioada 2008-2014, la nivelul județului 

Suceava, numărul total de înmatriculări a fost de 

18.819, numărul radierilor a fost mai scăzut, de 

15.690.  

 

În anul 2014, numărul radierilor de la nivelul județului 

Suceava a fost de 1.681, cu 38,01% mai multe decât în 

anul 2008, însă cu 9,87% mai puține radieri decât în 

anul precedent, 2013. Se remarcă anul 2010, când la 

nivel județean au fost înregistrate 5.589 radieri.  

 

 

 

 

3046
2316

2754*
3235

2532 2814

2122
1218

1643

5589

1417

2277
1865 1681

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evoluția numărului de 

înmatriculări și radieri 
în județul Suceava

Înmatriculări Radieri

*) Radieri pentru neexercitarea dreptului de opțiune în una din 
formele prevăzute de OUG 44/2008 (sancționată cu radierea)

Sursa: ONRC
 

Numărul agenților economici activi juridic și economic, la 31.12.2014 

 

Agenți economici 
activi din punct de 
vedere JURIDIC* 

din care: Persoane 
fizice ** 

Agenți economici 
activi  din punct de 

vedere ECONOMIC * 

din care: Persoane 
fizice ** 

Regiunea Nord-Est 169.063 64.669 69.821 : 

Județul Suceava 29.575 11.282 14.347 : 

Municipiul Rădăuți 1.946 665 1.056 : 
: nu e cazul  
* sunt incluse următoarele forme de organizare:  PF, SNC, SCS, SCA, SA, SRL, RA, SC, APJ. 
** PF – Persoane fizice; în această categorie sunt incluse următoarele forme de organizare: persoanele fizice şi asociațiile familiale 
înregistrate până la data de 25.04.2008, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 

Sursa: ONRC 
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194,89

213,72

552,21

Regiunea
Nord-Est

Județul
Suceava

Municipiul 
Rădăuți

Productivitatea medie a agenților 
economici activi din punct de 
vedere economic, la 31.12.2014

Sursă date: ONRC

cifra de afaceri mii lei/salariat

18,78     

20,23     

35,53     

Regiunea
Nord-Est

Județul
Suceava

Municipiul 
Rădăuți

Densitatea agenților economici 

activi din punct de vedere 
economic, la 31.12.2014

Sursă date: ONRC

agenți economici activi/1.000 locuitori

 
 

Structura economiei locale 
 

La nivelul municipiului Rădăuți, la 31.12.2014 erau 

înregistrați la Registrul Comerțului un număr de 

1.946 agenți economici activi din punct de vedere 

juridic, din care 1.056 agenți economici activi din 

punct de vedere economic. 

 

Densitatea agenților economici activi din punct de 

vedere economic, de la nivel local, este de 35,53 

unități la 1.000 de locuitori, valoare superioară 

mediei județene (20,23 agenți economici activi/1.000 

loc.) sau regionale (18,78 agenți economici 

activi/1.000 loc.).  

 

La 31.12.2014, agenții economici activi din punct de 

vedere economic din municipiul Rădăuți au realizat o 

cifră de afaceri de 2.907,40 milioane lei, obținând un 

profit net de 101,57 milioane lei cu un număr de 5.262 

salariați.  

 

 

Situația agenților economici activi din punct de vedere economic, la 31.12.2014 

 

Cifra de afaceri medie 
per agent economic 

(mii lei) 

Profitul mediu per 
agent economic 

(mii lei) 

Număr mediu de 
salariați 
(pers.) 

Productivitatea medie 
per angajat 

(mii lei) 

Regiunea Nord-Est 979,52 59,18 5,03 194,89 

Județul Suceava 947,43 45,28 4,43 213,72 

Municipiul Rădăuți 2.753,21 96,18 4,99 552,21 
Sursa: ONRC, calcule Addvances 
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Raportat la nivel județean, în municipiul Rădăuți sunt 

înregistrați 7,36% din agenții activi din punct de 

vedere economic la 31.12.2014, care au realizat 31,39% 

din cifra de afaceri județeană, au obținut 15,63% din 

profitul firmelor din județ și concentrau 8,28% din 

numărul total de angajați de la nivel județean.  
 

Conform datelor furnizate de ONRC, cifra medie de 

afaceri pe agent economic în municipiul Rădăuți în 

2014 era de 2.753,21 mii lei, de 2,81 ori mai ridicată 

decât cea de la nivel regional și de 2,90 ori mai mare 

decât la nivelul județului Suceava.  
 

Productivitatea muncii (raportul dintre cifra totală 

de afaceri și numărul de salariați), la 31.12.2014, era 

de 552,21 mii lei. Comparativ cu situația înregistrată la 

nivel județean și regional, productivitatea muncii la 

nivelul municipiului Rădăuți este superioară celei de 

la nivelul județului Suceava (213,72 mii lei/angajat) 

sau din Regiunea Nord-Est (194,89 mii lei/angajat).  

 

microîntreprinderi 
(0 - 9 angajați)

90,76%

întreprinderi 
mici (10 - 49 

angajați)
7,67%

întreprinderi 
mijlocii (50 -
249 angajați)

1,38%

întreprinderi mari 
(250 angajați și 

peste)
0,20%

Distribuția agenților economici* 

pe clase de mărime,
în municipiul Rădăuți, în anul 2014

*agenți economici activi din punct de vedere economic, la 
31.12.2014 Sursa: ONRC, calcule Addvances  

Industria 
prelucrătoare

59,58% Comerț cu 
ridicata şi cu 
amănuntul

22,20%

Transport şi 
depozitare

10,20%

Construcții
2,87%

Producția şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă 

caldă şi aer condiționat
2,59%

Alte sectoare
2,56%

Structura agenților economici activi din punct 
de vedere economic, după cifra de afaceri
din municipiul Rădăuți, pe sectoare economice, la 

31.12.2014

Sursă: ONRC, calcule Addvances  
 

În ceea ce privește distribuția agenților economici pe 

clase de mărime, 90,76% sunt microîntreprinderi (au 

maxim 9 salariați), 7,67% sunt întreprinderi mici (între 

10 și 49 salariați), 1,38% sunt întreprinderi mijlocii 

(între 50 și 249 salariați) și numai 0,20% sunt 

întreprinderi mari (cu 250 salariați și peste).  

 

Pe sectoare economice, în municipiul Rădăuți se 

evidențiază sectorul industriei prelucrătoare, cu 

59,58% din cifra totală de afaceri de la nivel local, 

urmat de comerț, cu 22,20% din totalul cifrei de 

afaceri, transport și depozitare (10,20%), construcții 

(2,87%), producția și furnizarea de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat (2,59%) și 

alte sectoare (2,56%). 
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102 115
81 73

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evoluția numărului de 
înmatriculări și radieri 

în municipiul Rădăuți

Înmatriculări Radieri

*) Radieri pentru neexercitarea dreptului de opțiune în una din 
formele prevăzute de OUG 44/2008 (sancționată cu radierea)

Sursa: ONRC  
 

În anul 2014, la nivelul municipiului Rădăuți s-au 

înregistrat 126 înmatriculări, din care 61,11% au fost 

persoane fizice (77 înmatriculări) și 38,89% SRL-uri 

(49 înmatriculări). Conform ONRC, în anul 2014, 

numărul de înmatriculări din municipiul Rădăuți a 

fost cu 18,87% mai mare decât în anul precedent, însă 

cu 36,04% mai mic decât în anul 2008.  

 

În ceea ce privește radierile de la nivel local, numărul 

acestora a fost de 73 în anul 2014, din care 52,05% 

persoane fizice, 45,21% SRL-uri și 2,74% SA-uri. Spre 

deosebire de anul precedent, numărul de radieri de 

la nivel local a fost mai mic cu 9,88% (81 radieri), iar 

raportat la anul 2008, numărul radierilor din 2014 a 

fost mai mic cu 5,19% (77 radieri).   

 

 

Per total, în perioada 2008 – 2014, numărul 

înmatriculărilor și radierilor de la nivelul municipiului 

Rădăuți a avut o evoluție asemănătoare celei de la 

nivel județean. În anul 2014 s-au înregistrat 5,94% din 

numărul înmatriculărilor și 4,34% din numărul 

radierilor de la nivel județean.  

 

Industria și construcțiile 

 

INDUSTRIA, în special industria prelucrătoare, 

reprezintă o activitate economică importantă în 

municipiul Rădăuți. Din punct de vedere al cifrei de 

afaceri, Industria prelucrătoare este cel mai 

reprezentativ sector economic, firmele cu acest 

sector de activitate obținând 59,58% din totalul cifrei 

de afaceri înregistrate la nivel local.  

 

Sectorul industrial din Rădăuți concentrează 121 

agenți economici activi din punct de vedere 

economic (11,46% din economia locală și 6,52% din 

agenții economici din industrie de la nivel județean). 

Aceștia au realizat în anul 2014, o cifră de afaceri 

totală de 1.807.454,07 mii lei, reprezentând 62,17% 

din cifra de afaceri totală de la nivel local. 

 

Importanța sectorului industrial în economia locală a 

municipiului Rădăuți se observă și din valoarea 

ridicată a productivității medii per angajat (cifra de 

afaceri raportată la numărul de salariați). Astfel, 

productivitatea medie per angajat în 2014 în Rădăuți 

este de 975,95 mii lei per angajat, spre deosebire de 

237,72 mii lei/angajat în județul Suceava și 176,21 mii 

lei/angajat înregistrați la nivelul Regiunii de 

dezvoltare Nord-Est.  
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Analiza pe secțiuni a activităților economice din 

municipiul Rădăuți la 31.12.2014 relevă ponderea 

majoritară a Industriei prelucrătoare, cu 113 agenți 

economici, urmată de Producția şi furnizarea de 

energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiționat, cu 6 agenți economici și Distribuția apei; 

salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare, cu 2 agent economici.  

 

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanțelor 

Publice, la nivelul anului 2014, în municipiul Rădăuți, 

din punct de vedere al cifrei de afaceri totale, cele 

mai mari valori ale firmelor din Industria 

prelucrătoare au fost înregistrate în domeniile 

Prelucrării lemnului, Fabricarea produselor din lemn 

și plută, cu excepția mobilei; Fabricarea articolelor 

din paie și din alte materiale vegetale împletite (1,3 

miliarde lei), Fabricarea substanțelor și a produselor 

chimice (284 milioane lei), Industria alimentară (43 

milioane lei), Fabricarea de mobilă (27 milioane lei), 

Industria construcțiilor (14 milioane lei) etc.  

 

Din punct de vedere al numărului de firme, Industria 

prelucrătoare este cel mai bine reprezentată de 

unitățile economice care au ca obiect de activitate 

Industria alimentară (18 firme), Prelucrarea lemnului 

(15 firme), Industria construcțiilor metalice și a 

produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje si 

instalații (15 firme), Fabricarea de mobilă (9 firme) 

etc.  

 

Din punct de vedere al numărului de salariați, se 

remarcă firmele care se ocupă cu prelucrarea 

lemnului (695 persoane), urmate de la distanță de 

Situația agenților economici activi din punct de vedere economic, la 31.12.20142014 
din INDUSTRIE și CONSTRUCȚII 

Secțiune CAEN Rev. 2 

Cifra de afaceri medie per agent 
economic (mii lei) 

Număr mediu de salariați per 
agent economic (pers.) 

Productivitatea medie per 
angajat (mii lei) 

Reg. Nord 
Est 

Jud. 
Suceava 

Mun. 
Rădăuți 

Reg. 
Nord Est 

Jud. 
Suceav

a 

Mun. 
Rădăuți 

Reg. 
Nord 
Est 

Jud. 
Suceava 

Mun. 
Rădăuți 

Total 979,52 947,43 2753,21 5,03  4,43  4,99  194,89 213,72 552,21 

INDUSTRIE TOTAL, din care: 2.643,02 2.649,84 14.937,64 15,00 11,15 15,31 176,21 237,72 975,95 

Industria extractivă 1.710,50 2.371,25 0,00 9,62  14,89  0,00 177,88 159,21 0,00 

Industria prelucrătoare 2.628,13 2.647,53 15329,65 14,62  10,55  14,93  179,76 250,96 1026,82 

Producția şi furnizarea 
de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă 
şi aer condiționat 

3.686,88 4.010,34 12533,85 11,98  16,79  27,50  307,81 238,81 455,78 

Distribuția apei; 
salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de 
decontaminare 

2.822,00 2.227,94 0,00 28,27  24,21  0,00 99,81 92,04 0,00 

CONSTRUCȚII 787,39 754,74 684,88 5,42  4,80  4,23  145,26 157,31 161,93 

Alte sectoare economice 738,45 674,03 1.349,97 3,12  2,97  3,45  236,92 226,68 391,78 

Sursa: ONRC, calcule Addvances 
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firmele din Industria construcțiilor (76 angajați), 

Industria alimentară (60 angajați), Fabricarea altor 

produse din minerale nemetalice (47 angajați) sau 

Fabricarea de mobilă (37 angajați).   

 

Cele mai reprezentative unități economice ale 

Industriei prelucrătoare sunt de departe cele care se 

ocupă cu fabricarea de furnire și a panourilor de lemn 

(Cod CAEN 1621) și cele care se ocupă cu fabricarea 

altor produse chimice organice, de bază (Cod CAEN 

2014). Așadar, se remarcă EGGER ROMANIA SRL, 

care și-a început activitatea pe plan local în anul 

2007, când a fost finalizată construcția celei mai noi 

și moderne fabrici de materiale lemnoase din țară. 

Fabrica din Rădăuți avea în anul 2014 un număr de 

682 angajați, în creștere cu 181 persoane față de anul 

precedent. Fabrica înregistrează cea mai mare cifră 

de afaceri de pe plan local (1,3 miliarde lei) și un 

profit net de peste 38 milioane lei în 2014, potrivit 

Ministerului Finanțelor Publice.  

 

Un alt reprezentant important al industriei 

prelucrătoare este EGGER TECHNOLOGIA SRL, care 

face parte din același Grup EGGER și are ca domeniu 

de activitate fabricarea altor produse chimice 

organice, de bază. În anul 2014 înregistra cea de-a 

doua cifră de afaceri de la nivel local, de 284.039,39 

mii lei, în firmă activând un număr de 49 angajați.  

 

În același domeniu de activitate se regăsește și S.A.B. 

Rădăuți, care reprezintă primul obiectiv industrial din 

Rădăuți și din întreaga zonă a Bucovinei, punerea în 

funcțiune în luna noiembrie 1789 marcând punerea 

bazei industriei băuturilor alcoolice. Ulița pe care era 

situată a primit, mai târziu, denumirea de strada 

Berăriei, denumire păstrată și astăzi. 

 

La ora actuală, SAB Rădăuți este principalul 

producător de băuturi alcoolice și are în portofoliu o 

gamă largă de băuturi alcoolice, mărcile proprii 

multiplu premiate de afinată, vodcă, dry gin și bitter.  

 

Raportat la cifra de afaceri, sectorul de 

CONSTRUCȚII este cel de-al patrulea sector din 

economia municipiului Rădăuți la nivelul anului 2014. 

Sectorul concentrează 11,5% din totalul de agenți 

economici ai localității, 9,80% din totalul de salariați, 

însă realizează doar 2,87% din totalul cifrei de afaceri 

de la nivel local.  

 

La finalul anului 2014, conform ONRC, în domeniul 

construcțiilor erau active 122 firme cu un total de 516 

salariați. Cifra de afaceri realizată de acești agenți 

economici a fost de 83.554,9 mii lei, înregistrând un 

profit net de 4.481,60 mii lei.  

 

Conform indicatorilor economici, în ceea ce privește 

sectorul construcțiilor, municipiul Rădăuți se 

încadrează în valorile medii înregistrate la nivel 

județean și regional. Astfel, dacă cifra de afaceri 

medie per agent economic la nivelul regiunii Nord-

Est în anul 2014 era 787,39 mii lei, iar la nivelul 

județului Suceava era de 754,74 mii lei, valoarea 

pentru municipiul Rădăuți era de 684,88 mii lei/agent 

economic. Productivitatea medie per angajat la nivel 

local era în 2014 de 161,93, valoare apropiată celei 

județene, 157,31 mii lei/angajat, sau regionale (145,26 

mii lei/angajat).  
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11,46%

35,18%

62,17%

57,71%

Nr. agenți economici 
activi din punct de 
vedere economic 

Număr salariați 

Cifra de afaceri
(mii lei)

Profitul net
(mii lei)

Ponderea sectorului INDUSTRIAL 
în economia municipiului Rădăuți, la 

31.12.2014

Industrie Alte activități economice

Sursă date: ONRC, calcule Addvances
 

4,41%

2,87%

9,80%

11,55%

Profitul net
(mii lei)

Cifra de afaceri
(mii lei)

Număr salariați 

Nr. agenți economici 
activi din punct de 
vedere economic 

Construcții Al te activități economice

Ponderea sectorului de CONSTRUCȚII 
în economia municipiului Rădăuți, 

la 31.12.2014

Sursă date: ONRC, calcule Addvances
 

Principalii indicatori financiari ai sectorului INDUSTRIAL din municipiul Rădăuți, la 31.12.2014 

 
TOTAL INDUSTRIE 

% din totalul activității 
economice de la nivelul 

MUNICIPIULUI 

% din totalul activității industriale 
de la nivelul JUDEȚULUI 

Nr. agenți economici activi din 
punct de vedere economic 

121 11,46% 6,52% 

Cifra de afaceri (mii lei) 1.807.454,07 62,17% 36,75% 

Profitul net (mii lei) 58.617,44 57,71% 27,40% 

Număr salariați  1.852 35,18% 8,95% 
 

Principalii indicatori financiari ai sectorului de CONSTRUCȚII din  municipiul Rădăuți, la 31.12.2014  

 
TOTAL  

CONSTRUCȚII 
% din totalul activității economice 

de la nivelul MUNICIPIULUI 
% din totalul activității de construcții  

de la nivelul JUDEȚULUI 

Nr. agenți economici activi din 
punct de vedere economic 

122 11,55% 7,71% 

Cifra de afaceri (mii lei) 83.554,95 2,87% 7,00% 

Profitul net (mii lei) 4.481,60 4,41% 6,19% 

Număr salariați  516 9,80% 6,80% 
Sursa: ONRC, calcule Addvances 
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Comerțul și serviciile 

 

COMERȚUL este cel de-al doilea sector din municipiul 

Rădăuți în ceea ce privește cifra de afaceri, firmele cu 

această activitate obținând 22,20% din totalul cifrei 

de afaceri înregistrată la nivel local.  

 

În acest sector sunt înregistrați 422 agenți economici 

activi, ce au înregistrat o cifră de afaceri totală de 

645.362,97 mii lei și au 1.446 angajați.  

 

Numărul de agenți economici activi din punct de 

vedere economic din sectorul comerțului local 

reprezintă 39,98% din totalitatea agenților economici 

din municipiu și 8,16% din totalitatea agenților 

economici ce au ca activitate principală comerțul din 

județul Suceava.  

 

 

25,43%

22,20%

27,46%

39,96%

Profitul net
(mii lei)

Cifra de afaceri
(mii lei)

Număr salariați 

Nr. agenți economici 
activi din punct de 
vedere economic 

Ponderea sectorului de COMERȚ 
în economia municipiului Rădăuți, la 

31.12.2014

Comerț Alte activități economice

Sursă date: ONRC, calcule Addvances

Principalii indicatori financiari ai sectorului de SERVICII  din  municipiul Rădăuți , la 31.12.2014 

 
TOTAL  SERVICII 

% din totalul activității economice 
de la nivelul  MUNICIPIULUI 

% din totalul activității de servicii  
de la nivelul JUDEȚULUI 

Nr. agenți economici activi din 
punct de vedere economic 

391 37,03% 6,82% 

Cifra de afaceri (mii lei) 371.023,04 12,76% 12,42% 

Profitul net (mii lei) 12.633,99 12,44% 6,70% 

Număr salariați  1.451 27,56% 7,75% 

Sursa: ONRC, calcule Addvances 

Principalii indicatori financiari ai sectorului de COMERȚ din municipiul Rădăuți, la 31.12.2014 

 
TOTAL  COMERȚ 

% din totalul activității 
economice de la nivelul 

MUNICIPIULUI 

% din totalul activității de 
comerț  de la nivelul 

JUDEȚULUI 

Nr. agenți economici activi din 
punct de vedere economic 

422 39,96% 8,16% 

Cifra de afaceri (mii lei) 645.362,97 22,20% 14,36% 

Profitul net (mii lei) 25.833,27 25,43% 14,79% 

Număr salariați  1.446 27,46% 8,71% 
Sursa: ONRC, calcule Addvances 
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Potrivit Calendarului piețelor, târgurilor și bâlciurilor 

care se desfășoară în județul Suceava în anul 2015, la 

nivelul municipiului Rădăuți se remarcă piața 

agroalimentară deschisă zilnic, un târg general, 

deschis în zilele de vineri, un târg auto, deschis 

duminica, dar și Zilele municipiului Rădăuți – piață 

volantă, desfășurată în prima duminică din luna iulie, 

Târgul Olarilor, desfășurat în ultima duminică a lunii 

august și Târgul de Crăciun – piață volantă, 

amenajată în ultima săptămână a lunii decembrie.  

 

În sectorul SERVICIILOR sunt înregistrate 391 de 

firme, ceea ce reprezintă 37,03% din totalul agenților 

economici de la nivel local, și 6,82% din totalul 

agenților economici care activează în domeniul 

serviciilor de la nivel județean. În anul 2014, conform 

ONRC, în sectorul serviciilor s-a înregistrat o cifră de 

afaceri de 371.023,04 mii lei, ceea ce reprezintă 

12,76% din totalul activității economice locale și un 

profit net de 12.633,99 mii lei, reprezentând 12,44% 

din profitul net total al municipiului.  

 

În sectorul Serviciilor sunt înregistrați 1.451 salariați, 

ceea ce reprezintă 25,56% din totalul persoanelor 

angajate de la nivel local.  

Principalele categorii de servicii din localitate sunt 

reprezentate de Transport și depozitare și Hoteluri și 

restaurante, cu 88, respectiv 73 agenți economici, 

care au înregistrat în anul 2014 o cifră de afaceri de 

296.560,39 mii lei, respectiv 18.085,16 mii lei.  

 

Analizând situația agenților economici activi din 

punct de vedere economic, la 31.12.2014, se remarcă 

sectorul comerțului, cu o cifră de afaceri per agent 

economic de 1.529,30 mii lei, valoare superioară celei 

înregistrate la nivel județean (868,87 mii lei/agent 

economic), dar și celei de la nivel regional (964,73 mii 

lei/agent economic).  

 

În schimb, productivitatea medie per agent 

economic este superioară celor două unități 

administrative de referință, înregistrând 446,31 mii 

lei per angajat.  

 

În ceea ce privește sectorul serviciilor, cifra medie de 

afaceri per agent economic de la nivelul municipiului 

Rădăuți (948,91 mii lei/agent economic) este net 

superioară celor înregistrate la nivel județean 

(520,63 mii lei/agent economic) și regional (539,75 

mii lei/agent economic).  

Situația agenților economici activi din punct de vedere economic, la 31.12.2014 
din COMERȚ și SERVICII 

Secțiune CAEN 
Rev. 2 

Cifra de afaceri medie per agent 
economic (mii lei) 

Număr mediu de salariați per 
agent economic (pers.) 

Productivitatea medie per 
angajat (mii lei) 

Reg. Nord 
Est 

Jud. 
Suceava 

Mun. 
Rădăuți 

Reg. 
Nord 
Est 

Jud. 
Suceava 

Mun. 
Rădăuți 

Reg. 
Nord Est 

Jud. 
Suceava 

Mun. 
Rădăuți 

Total 979,52 947,43 2753,21 5,03 4,43 4,99 194,89 213,72 552,21 

Comerț  964,73 868,87 1529,30 3,15 3,21 3,43 305,83 270,76 446,31 

Servicii  539,75 520,63 948,91 3,66 3,26 3,71 147,38 159,50 255,70 

Alte sectoare 
economice 

1798,55 1777,81 7781,93 10,64 8,23 9,74 169,03 216,14 798,57 

Sursa: ONRC, calcule Addvances 
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Cu toate acestea, productivitatea medie per angajat 

la nivel local (259,70 mii lei/angajat) este superioară 

valorilor înregistrate la nivel județean (159,50 mii 

lei/angajat) și regional (147,38 mii lei/angajat).  

 

Sectorul TRANSPORT ȘI DEPOZITARE deține 10,20% 

din agenții economici activi din punct de vedere al 

cifrei de afaceri din municipiul Rădăuți, remarcându-

se numărul ridicat de firme care se ocupă cu 

transporturi rutiere de mărfuri (60 firme), acestea 

înregistrând o cifră de afaceri totală de 214 milioane 

lei în anul 2014, cu un număr total de 407 angajați, 

potrivit Ministerului Finanțelor Publice. Dintre 

acestea, după cifra de afaceri înregistrată în 2014, se 

remarcă ORIENT SRL (67 angajați), M SYSTEM SRL 

(59 angajați), TORSEN SIM SRL (61 angajați), ALPHA 

CARGO EXPRES SRL (30 angajați), NORD SPEDITION 

SRL (10 angajați), LOREDANA SRL (34 angajați), 

BURCIU TRANS SRL (16 angajați), RUTA 

INTERNATIONAL SRL (13 angajați), ITIA TRANS 

LOGISTIC SRL (8 angajați), TRANS EURO CARGO 

SPEDITION SRL (8 angajați).  

 

De asemenea, în municipiu există 2 firme care au ca 

obiect de activitate transporturile urbane, 

suburbane și metropolitane de călători (Cod CAEN 

4931), 6 firme care se ocupă cu alte transporturi 

terestre de călători (Cod CAEN 4939) și o firmă 

specializată în transporturile cu taxiul. (Cod CAEN 

4941).  

 

Cele 6 firme responsabile cu transporturile de la nivel 

urban în anul 2014 sunt NIKODEMUS BABIUC EXIM 

SRL (14 angajați și 3,7 milioane lei cifră afaceri), 

TRANSMERIDIAN SRL (5 angajați și 851 mii lei cifră 

afaceri), RAR BUS SRL (1,3 milioane cifră afaceri), 

LINCOR TRANS SRL (3 angajați și 7,2 milioane lei cifră 

afaceri), SUPER REISEN SRL și BRIZO B & A SRL (1 

angajat și 17,6 mii lei cifră de afaceri).  

 

Firma ADELINA DOR SRL, a fost înregistrată în anul 

2007 și se ocupă cu transporturi cu taxiul, fiind 

singurul operator din localitate.  

 

 

Agricultură, Silvicultură și Pescuit 

 

Suprafața totală a municipiului Rădăuți este de 3.230 

ha, dintre care 2.044 ha de suprafețe agricole și 

1.096 ha de suprafețe neagricole.  

 

Modul de folosință pentru suprafața agricolă în 

municipiul Rădăuți, 2014 (ha) 

Total 3.230 

Agricolă 2.044 

Arabilă 1.707 

Pășuni 290 

Fânețe 40 

Livezi și pepiniere pomicole 7 

Terenuri neagricole total 1.186 

Ocupată cu ape, bălți 364 

Ocupată cu construcții 745 

Căi de comunicații și căi ferate 77 

 Sursă date: INS 

 

Municipiul Rădăuți dispune de un potențial agricol 

ridicat, mai multe de trei sferturi din suprafața totală 

fiind acoperită cu terenuri arabile. Astfel, activitatea 

agricolă locală contribuie la aprovizionarea pieței și a 

capacităților industriei prelucrătoare de materii 

prime agricole.  
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Teren 
arabil
83,51%

Pășuni
14,19%

Fînețe
1,96%

Livezi si 
pepiniere 

pomicole
0,34%

Distribuția terenului agricol al 
municipiului Rădăuți, în anul 2014 

Sursă date: INS, calcule Addvances
 

 

Condițiile naturale și solurile din zona municipiului 

Rădăuți sunt favorabile pentru cultivarea majorității 

plantelor de cultură (grâu, porumb, plante 

medicinale, plante furajere etc.), iar cele mai mari 

suprafețe revin culturii cartofului și cerealelor 

păioase.  

 

 

 

 

 

Clasa  III
50,61%

Clasa  IV
46,37%

Clasa  V
3,02%

Distribuția terenurilor agricole 
din municipiul Rădăuți, în funcție 
de clasa de bonitare, în 2014 (ha) 

Sursă date: Direcția pentru Agricultură Suceava  
 

Conform DAJ Suceava, din totalul terenului agricol 

de la nivel local, 50,61% sunt încadrate în clasa III de 

bonitare (soluri cu fertilitate medie), 46,37% au clasa 

IV de bonitare (soluri cu fertilitate slabă), iar restul 

de 3,01% sunt încadrate în clasa V de bonitare (soluri 

cu fertilitate foarte slabă).  

 

În perioada 2000 – 2014 se observă scăderea 

suprafeței agricole, în principal din cauza scoaterii 

terenurilor din circuitul agricol și introducerii 

acestora în intravilan, ca urmare a nevoii de noi 

locuințe, dar și a interesului din ce în ce mai scăzut 

pentru activitățile agricole.  

 

 

 

 

 

 

Ponderea sectorului agricol în economia 

municipiului Rădăuți, în 2014 

Număr salariați 1,86% 

Cifra de afaceri (mii lei) 0,68% 

Număr agenți economici activi 

d.p.d.v. economic 
1,61% 

Profitul net (mii lei) 1,20% 

Sursă date: ONRC 
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Din punct de vedere economic, în ceea ce privește 

sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit, potrivit 

ONRC, în anul 2014 s-au identificat 18 agenți 

economici care își desfășoară activitatea în acest 

sector, care au înregistrat o cifră de afaceri de 

14.053,30 mii lei. Numărul de salariați din sectorul 

respectiv era de 97, ceea ce reprezenta 1,78% din 

totalul salariaților din economia locală a municipiului 

Rădăuți.  

 

Potrivit INS, teritoriul administrativ al municipiului 

Rădăuți nu deține suprafețe forestiere importante, 

singurele suprafețe împădurite fiind reprezentate de 

pădurile-parc din intravilanul municipiului, 

administrate de SC ROMSILVA SA, și având o 

suprafață de 10 ha.  

 

Conform datelor Direcției Silvice Suceava, în județul 

Suceava sunt recoltate diverse tipuri de fructe de 

pădure (zmeură, afine, măceșe), care sunt din ce în 

ce mai căutate pentru export.  

 

În anul 2014, au fost recoltate în zona municipiului 

Rădăuți 1,4 tone de măceșe, ceea ce reprezintă 5,53% 

din totalul de la nivel județean. Cantitățile recoltate 

diferă de la an la an, în perioada 2010 – 2014 

cantitatea maximă recoltată fiind de 2,3 tone.  

 

Evoluția cantităților de fructe de pădure recoltate, 
în perioada 2010 - 2014 

Fructe  

de pădure 
2010 2011 2012 2013 2014 

Județul Suceava 

Zmeură (t) 32,2 93,6 127,3 102,7 61,7 

Afine (t) 43,4 30,3 86,4 52,6 59,8 

Măceșe (t) 71,5 33,9 30,9 25 25,3 

Zona municipiului Rădăuți 

Măceșe (t) 2,3 1,6 1,2 0,8 1,4 

Sursă date: ROMSILVA – Direcția Silvică Suceava 
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Topul firmelor din municipiul Rădăuți 
 

Pe baza datelor financiare raportate de societățile 

din municipiul Rădăuți pentru anul 2014, în special 

după volumul cifrei de afaceri și numărul de angajați  

se evidențiază următoarele firme:  
 

EGGER ROMANIA SRL – Grupul EGGER, cu sediul 

central în St. Johann, Tirol, Austria, este unul dintre 

liderii industriei de prelucrare a lemnului cu 17 fabrici 

în Europa şi 7.200 de angajați. În România, EGGER 

deține o fabrică în Rădăuți, unde sunt produse plăci 

de PAL brut şi melaminat  pentru industria mobilei și 

design interior; plăci OSB construcții din lemn şi 

distribuitori specializați. EGGER a investit peste 473 

mil. EUR pentru a dezvolta locația strategică din 

Rădăuți într-o unitate de producție complet 

integrată. Conform datelor Ministerului Finanțelor, 

societatea EGGER ROMANIA SRL a înregistrat în anul 

2014 cea mai mare cifră de afaceri de la nivel local, de 

1.323.430,50 mii lei, având 682 angajați.  
 

EGGER TECHNOLOGIA SRL – face parte din același 

Grup EGGER, și are ca domeniu de activitate 

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază. 

În anul 2014 înregistra cea de-a doua cifră de afaceri 

de la nivel local, de 284.039,39 mii lei, în firmă 

activând un număr de 49 angajați.  

 

Grupul EGGER (EGGER ROMÂNIA SRL și EGGER 

TECHNOLOGIA SRL) este foarte important pentru 

dezvoltarea municipiului Rădăuți, realizând peste 

80,0% din valoarea totală a cifrei de afaceri obținută 

de firmele din municipalitate în cursul anului 2014. 

Depinzând în mare măsură de grupul austriac, 

economia municipiului Rădăuți prezintă o 

vulnerabilitate crescută.  

 

Făcând o analiză asupra economiei municipiului 

Rădăuți din care să se excludă contribuția Grupului 

EGGER la realizarea cifrei de afaceri, se observă o 

economie bazată pe comerț (54,9% din cifra de 

afaceri) și pe transport și depozitare (25,2% din cifra 

de afaceri). În aceste condiții, agenții economici din 

sectorul construcțiilor ar contribui la cifra de afaceri 

cu 7,1%, în timp ce industria ar fi foarte puțin 

dezvoltată, numai 6,4% din valoarea cifrei de afaceri 

fiind înregistrată de companiile din acest sector. De 

asemenea, agricultura, silvicultura și pescuitul ar 

reprezenta 1,7%, iar celelalte servicii 4,7% din cifra de 

afaceri a municipiului Rădăuți, calculată excluzând 

Grupul EGGER.  

 

Agricultură, 
silvicultură şi pescuit

1,68%
Industrie

6,40%
Construcții

7,11%

Comerț
54,92%

Transport şi 
depozitare

25,24%

Alte servicii
4,66%

Structura cifrei de afaceri
din municipiul Rădăuți, pe sectoare 

economice, la 31.12.2014
fără Grupul Egger

Sursă: ONRC, calcule Addvances
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HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL – are ca 

obiect de activitate Lemn, tăiat sau geluit (CAEN 

1610), fiind înregistrată în anul 2008. Fabrica are o 

suprafață de 50 ha. Sucursala Holzindustrie 

Schweighofer Rădăuți a avut în 2015 o echipă 

formată din peste 660 de angajați, în fabrică, 

obținând o cifră de afaceri de peste 940 milioane lei. 

 

MARELVI IMPEX SRL – este o firmă specializată în 

sectorul de retail electrocasnice, care a cunoscut o 

creștere constantă. În prezent, Marelvi se numără 

printre primii trei cei mai importanți distribuitori 

naționali de echipamente electronice şi 

electrocasnice din România, înregistrând în anul 

2014, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, o cifră 

de afaceri de 167.176,01 mii lei și un număr de 93 

angajați.  

 

ORIENT SRL - are ca obiect principal de activitate 

serviciile de transport internațional și intern de 

marfă, transporturi agabaritice, închirieri macarale, 

service auto, import și distribuție piese de schimb 

pentru autoturisme și autocamioane, care a 

înregistrat în 2014 o cifră de afaceri de 81.572,46 mii 

lei și în care activau 62 de angajați. Compania ORIENT 

deține în acest moment ponderea maximă pe piața 

transportului internațional și intern de mărfuri în 

raport cu ceilalți operatori de transport marfă din 

nordul Moldovei în ceea ce privește numărul de 

curse efectuate în mod periodic și numărul de 

autocamioane.  

 

OLINT COM SRL – are ca domeniu de activitate 

comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, 

cu vânzare predominantă de produse nealimentare, 

în care își desfășoară activitate 143 angajați. Firma 

înregistrează în 2014 o cifră de afaceri de 106.456,98 

mii lei și un profit net de 9.406,35 mii lei.  

 

EGGER RETAIL PRODUCTS SRL – Grupul EGGER mai 

deține la Rădăuți o firmă cu domeniul de activitate 

comerțul cu ridicata nespecializat, care  a înregistrat 

în 2017 o cifră de afaceri de 39.577,23 mii lei și un 

număr de 7 angajați.  

 

BIO ELECTRICA TRANSILVANIA SRL – firmă cu 

capital străin specializată în producția de energie 

electrică care a înregistrat în 2014 o cifră de afaceri 

de 35.978,02 mii lei cu doar 8 angajați.  

 

KALMAN DISTRIBUTION SRL – are ca domeniu de 

activitate comerțul cu ridicata nespecializat de 

produse alimentare, băuturi și tutun, înregistrând în 

2014 o cifră de afaceri de 34.705,14 mii lei cu 56 de 

angajați.  

 

AUTOSERVICE SRL – a fost înființată în anul 1991. 

Conform datelor oferite de Ministerul Finanțelor, 

firma are ca domeniu de activitate principal 

întreținerea și repararea autovehiculelor (cod CAEN 

4520) și a înregistrat în 2014 o cifră de afaceri de 

34.466,26 mii lei și 114 de angajați.  

 

SUPERSTAR COM SRL – are ca domeniu de activitate 

fabricarea produselor din carne cu o rețea de 

distribuție a preparatelor în toată zona Moldovei. În 

anul 2014, potrivit Ministerului Finanțelor, societatea 

a înregistrat o cifră de afaceri de 32.053,38 mii lei, iar 

numărul total al angajaților a fost de 158.  
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EURO TEHNIC SRL – are ca domeniu de activitate 

comerțul cu amănuntul al carburanților pentru 

autovehicule în magazine specializate. În 2014, în 

firmă activau 29 angajați, cifra de afaceri înregistrată 

fiind de 29.815,17 mii lei. 

 

NORD GAZ SRL – societate românească cu capital 

majoritar italian, care se ocupă cu alimentarea și 

distribuția de gaze naturale a municipiului Rădăuți. În 

anul 2014, firma înregistra un număr de 14 angajați și 

o cifră de afaceri de  19.996,39 mii lei.  

 

SERVICII COMUNALE SA – este societate cu capital 

de stat înființată prin Hotărârea Consiliului Local 

Rădăuți (HLC nr 40/1998) a cărui acționar unic este 

Municipiul Rădăuți si este în subordinea Consiliului 

Local Rădăuți. Obiectul de activitate al societății îl 

constituie următoarele activități ce deservesc 

populația municipiului Rădăuți: termoficare; 

colectare, transport și depozitare deșeuri urbane; 

iluminat public; baie publică; stație de asfalt; 

întreținere străzi și salubritate stradală. Potrivit 

Ministerului Finanțelor, societatea a înregistrat în 

anul 2014 o cifră de afaceri de 19.075,58 mii lei și un 

număr de 137 angajați.  

 

TORSEN SIM SRL – firmă înființată în 1998, are ca 

domeniu de activitate transporturi rutiere de 

mărfuri, iar în 2014 a înregistrat o cifră de afaceri de 

18.392,47 mii lei. Numărul de angajați în același an 

era de 61 persoane.   

MOBILA RĂDĂUȚI SA – fabrică de mobilă în care 

activau în 2014 un număr de 284 angajați (a 2-a firmă 

ca număr de angajați din municipiul Rădăuți) și care a 

înregistrat o cifră de afaceri de 17.237,35 mii lei. Până 

în anul 1989 firma producea, în majoritate (90%), 

mobilier pentru export unde își desfășurau 

activitatea peste 2000 de persoane. După anul 1990, 

ca urmare a conjuncturii interne şi a pieței mobilei, 

activitatea firmei s-a restrâns treptat, iar activitatea 

este într-o continuă reorganizare şi adaptare la 

cerințele pieței.  

 

 

Activitatea economică de la nivelul municipiului 

Rădăuți trebuie încurajată prin oferirea de facilități 

fiscale antreprenorilor, dar și prin crearea 

parteneriatelor publice-private. În acest sens, 

Primăria intenționează înființarea unui departament 

care să sprijine mediul de afaceri, prin abordarea 

unei politici de prevenție și nu de sancționare sau 

amendare.  

 

De asemenea, stimularea antreprenoriatului trebuie 

realizată de la vârste fragede, prin includerea unor 

programe de acest tip în școli, prin oferirea de 

educație financiară, prin oferirea de stagii de practică 

tinerilor și absolvenților în domeniile economice de 

interes și corelarea cererii și ofertei de muncă de pe 

piață.  
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Top 20 companii din municipiul Rădăuți, după cifra de afaceri, în 2014 

Nr. crt. Firma Cod CAEN Rev. 2 
Salariați 

(pers.) 

Cifra Afaceri 

(RON) 

Profit Net 

(RON) 

1.  EGGER ROMANIA SRL 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn 682 1 323 430 501 38 591 413 

2.  
EGGER TECHNOLOGIA SRL 

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de 

bază 
49 284 039 389 11 592 601 

3.  
MARELVI IMPEX SRL 

4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz 

gospodăresc, al aparatelor de radio si televiziune 
93 167 176 010 2 676 421 

4.  
OLINT COM SRL 

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, 

cu vânzare predominantă de produse nealimentare 
67 107 987 370 2 365 662 

5.  ORIENT SRL 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 143 106 456 983 9 406 346 

6.  EGGER RETAIL PRODUCTS 

SRL 
4690 Comerț cu ridicata nespecializat 7 39 577 226 189 936 

7.  BIO ELECTRICA 

TRANSILVANIA SRL 
3511 Producția de energie electrică 8 35 978 016 -23 944 470 

8.  KALMAN DISTRIBUTION 

SRL 

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse 

alimentare, băuturi si tutun 
56 34 705 137 1 727 376  

9.  AUTOSERVICE SRL 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 114 34 466 250 191 288 

10.  
SUPERSTAR COM SRL 

1013 Fabricarea produselor din came  

(inclusiv din carne de pasăre) 
158 32 053 337 2 766 992 

11.  
EURO TEHNIC SRL 

4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru 

autovehicule în magazine specializate 
29 29 815 168 1 530 123 

12.  M SYSTEM SRL 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 59 22 397 168 146 665 

13.  NORD GAZ SRL 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte 14 19 996 389 2 077 496 

14.  SERVICII COMUNALE SA 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat 137 19 075 574 72 704 

15.  
FARMAROM SRL 

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, 

în magazine specializate 
55 18 930 544 1 894 847 

16.  TORSEN SIM SRL 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 61 18 392 436 378 774 

17.  MOBILA RĂDĂUȚI SA 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. 284 17 237 348 32 054 

18.  BUCOVINA ELECTRO TOP 

SRL 

4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor 

electrocasnice, în magazine specializate 
31 15 909 100 21 371 

19.  MARKAT EXIM SRL 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale 11 15 843 529 65 074 

20.  
CAROLI OIL SRL 

4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru 

autoturisme 
21 15 516 812 -34 729 

Sursa: Ministerul Finanțelor 
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30,6%

26,5%

16,3%

14,3%

4,1%

4,1%

4,1%

Lipsa facilităților pentu mediul de afaceri

Probleme la nivelul administrației publice

Infrastructura rutieră precară

Lipsa fondurilor pentru investiții

Impozite și taxe ridicate

Lipsa forței de muncă

Monopolul asupra unor arii

Principalele probleme ale mediului de afaceri
din municipiul Rădăuți

% din total mențiuni

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun. Rădăuți

 

Principalele probleme ale mediului de afaceri din municipiul Rădăuți  
 

La finalul anului 2015, s-a realizat 

un Sondaj de Opinie în rândul 

comunității municipiului Rădăuți 

cu privire la stadiul actual de 

dezvoltare și la direcțiile viitoare 

de dezvoltare.  

 

Potrivit sondajului de opinie 

realizat cu privire la dezvoltarea 

socio-economică a municipiului 

Rădăuți, cea mai importantă 

problemă a mediului de 

afaceri de la nivel 

municipal, conform a 

30,6% dintre mențiuni, 

este reprezentată de 

lipsa facilităților pentru 

mediul de afaceri. În 

această categorie sunt 

incluse lipsa unui parc 

industrial, șansele reduse 

ale întreprinzătorilor mici 

de a se dezvolta, 

inexistența piețelor de 

desfacere etc.  

 

Pe următoarea poziție, cu 25,6% 

dintre mențiuni, se situează 

problemele sesizate în relația 

cu administrația locală, printre 

care se numără neimplicarea 

autorităților, birocrația ridicată, 

timpul mare de răspuns la 

solicitări, dar chiar și corupția.  

Infrastructura rutieră precară 

este o problemă a mediului de 

afaceri, întâlnită în 16,3% dintre 

mențiuni, urmată de lipsa 

fondurilor pentru investiții 

(14,3% dintre mențiuni), 

impozitele și taxele ridicate 

(4,1% dintre mențiuni), dar chiar 

și probleme privind lipsa forței 

de muncă (4,1% dintre mențiuni) 

și monopolul asupra unor arii 

(4,1% dintre mențiuni).  
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29,3%

26,8%

17,1%

7,3%

7,3%

7,3%

4,9%

4,9%

Potenţialul turistic ridicat

Disponibilitatea forței de muncă 

Exis tența fondurilor 
europene/nerambursabile

Bugetul local și fondurile locale

Activitatea mediului privat economic (în
special în industrie)

Exis tența resurselor naturale forestiere

Specificul bucovinean (gastronomie,
tâmplărie, sculptură, covoare, ţesături…

Altele

Principalele resurse existente pe care se poate baza
dezvoltarea socio-economică a municipiului Rădăuți

% din total mențiuni

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun. Rădăuți

  

Principalele resurse existente pe care se poate baza dezvoltarea socio-economică a 

municipiului Rădăuți 
 

Potrivit datelor obținute în urma 

sondajului de opinie, se poate 

observa că există diverse 

resurse pe care se poate baza 

municipiul Rădăuți în 

dezvoltarea sa socio-economică. 

 

Cea mai importantă resursă 

identificată, în opinia 

respondenților, este potențialul 

turistic ridicat al zonei și 

obiectivele turistice existente 

(29,3% dintre mențiuni). De 

asemenea, printre 26,8% dintre 

mențiuni se numără 

disponibilitatea forței de 

muncă, tânără și ieftină, urmată 

de existența fondurilor 

europene/ nerambursabile 

(17,1% dintre mențiuni), ce pot 

contribui la dezvoltarea socio-

economică a municipiului.  

 

Bugetul și fondurile locale sunt 

considerate una dintre resursele 

pe care municipiul Rădăuți se 

poate baza în dezvoltarea sa 

socio-economică (7,3% dintre 

mențiuni), urmată de activitatea 

mediului privat economic (în 

special din industrie – cu 7,3% 

dintre mențiuni).  

 

Resursele naturale forestiere 

sunt, de asemenea, importante 

pentru dezvoltarea socio-

economică a municipiului 

Rădăuți (7,3% dintre mențiuni), 

dar și specificul bucovinean 

(gastronomia, elementele de 

tâmplărie, sculptura, covoarele, 

țesăturile artizanale, cu 4,9% din 

total mențiuni).  

 

De asemenea, printre mențiuni 

se numără și alte resurse (rolul 

municipiului de centru 

polarizator pentru localitățile 

învecinate, cu 4,9% dintre 

răspunsuri).  
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27,3%

15,9%

13,6%

11,4%

9,1%

9,1%

6,8%

6,8%

Sprijinirea sectorului turistic

Dezvoltarea industriei

Atragerea fondurilor/ investițiilor

Dezvoltarea comerțului

Dezvoltarea agriculturii

Investiții în resursa umană

Reabilitarea infrastructurii rutiere

Altele

Principalele direcții de dezvoltare economică
ale municipiului Rădăuți

% din total mențiuni

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun. Rădăuți

Principalele direcții de dezvoltare economică a municipiului Rădăuți  
 

Pentru dezvoltarea economică a 

municipiului Rădăuți, 

participanții la sondajul de 

opinie au formulat câteva 

direcții pe care ce trebui urmate.  

 

Principala direcție de dezvoltare 

economică a municipiul Rădăuți 

propusă este cea privind 

sprijinirea sectorului turistic 

(27,3% dintre mențiuni), prin 

dezvoltarea unui centru turistic, 

modernizarea zonelor de 

atracție (cum este, de exemplu, 

herghelia), construirea unui 

 

centru sportiv etc. Pe cea de-a 

doua poziție se situează 

dezvoltarea industriei (15,9% 

dintre mențiuni), în special a 

celei prelucrătoare (mai ales a 

lemnului).  

 

Atragerea fondurilor și a 

investițiilor este o altă direcție 

de acțiune ce ar trebui avută în 

vedere de reprezentanții 

administrației publice, pentru 

dezvoltarea municipală, 

conform a 13,6% dintre mențiuni.  

 

 

Pe următoarea poziție, în 

ordinea importanței, se află 

dezvoltarea comerțului (11,4% 

dintre mențiuni), a agriculturii 

(9,1% dintre mențiuni) și 

investițiile făcute în resursa 

umană (9,1% dintre mențiuni).  

 

De asemenea, reabilitarea 

infrastructurii rutiere este o 

direcție de dezvoltare 

economică a municipiului 

Rădăuți, conform a 6,8% dintre 

mențiuni.  
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22,7%

13,6%

12,1%

10,6%

9,1%

7,6%

6,1%

4,5%

4,5%

3,0%

3,0%

3,0%

Investiţii în modernizarea infrastructurii rutiere

Atragerea fondurilor europene/sprijinirea
investitorilor

Valorificarea resurselor turistice

Sprijinirea tinerilor și susținerea resurselor 
umane locale/crearea de locuri de muncă

Dezvoltarea/modernizarea domeniului cultural şi
educativ

Definirea/respectarea priorităților de dezvoltare 
locală

Investiții în parcările centrale (modernizare, 
înființare)

Finalizarea lucrărilor la reţeaua de apă şi
canalizare

Sprijinirea modernizării sistemului medical

Amenajarea și îngrijirea spațiilor verzi

Modernizarea infrastructurii de comerț local

Altele

Acțiuni propuse pentru îmbunătățirea
contextului socio-economic al municipiului Rădăuți

% din total mențiuni

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun.Rădăuți

Principalele acțiuni ce ar trebui întreprinse pentru îmbunătățirea contextului socio-economic 

al municipiului Rădăuți 
 

Principala acțiune pe care ar 

întreprinde-o persoanele 

intervievate în situația în care ar 

dispune de toate mijloacele 

necesare, pentru a îmbunătăți 

contextul socio – economic al 

municipiului Rădăuți, constă în 

realizarea investițiilor în 

modernizarea infrastructurii 

rutiere (22,7% din total 

mențiuni).  

 

Pe poziția secundă, o altă 

acțiune importantă, în opinia 

persoanelor intervievate constă 

în atragerea fondurilor 

europene/ sprijinirea 

investitorilor (13,6% dintre 

mențiuni), urmată de 

valorificarea resurselor 

turistice (12,1% dintre mențiuni).  

 

Sprijinirea tinerilor și susținerea 

resurselor umane locale, dar și 

crearea de locuri de muncă 

(10,6% dintre mențiuni) este o 

altă prioritate avută în vedere 

de respondenți pentru 

îmbunătățirea contextului socio-

economic al municipiului 

Rădăuți, acțiune urmată de 

dezvoltarea/ modernizarea 

domeniului cultural și educativ 

(9,1% dintre mențiuni).  

 

Cu o importanță ridicată în 

îmbunătățirea contextului socio-

economic al municipiului 

Rădăuți sunt acțiunile de 

definire și respectare a 

priorităților de dezvoltare 

locală (7,6% dintre mențiuni) și  

investițiile în parcările centrale  

(6,1% dintre mențiuni, atât în 

reabilitarea celor existente, cât 

și în crearea unora noi).  

 

Alte acțiuni avute în vedere de 
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7,5

7,0

6,3

6,1

5,3

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Infrastructura şi echiparea edilitară

Infrastructura şi serviciile de
sănătate

Dezvoltare economică

Servicii publice

Învăţământul şi cultura

Dezvoltare urbană

Dezvoltarea capacităţii
administrative

Mediul natural

Asistenţa socială

Domeniile prioritare pentru dezvoltarea comunității
din municipiului Rădăuți

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun. Rădăuți

prioritate
minimă

prioritate
maximă

respondenți sunt: finalizarea 

lucrărilor la rețeaua de apă și 

canalizare, sprijinirea 

modernizării sistemului medical, 

amenajarea și îngrijirea spațiilor 

verzi, modernizarea 

infrastructurii de comerț local, 

dar și diverse alte acțiuni.  

 

 

Domeniile prioritare pentru dezvoltarea municipiului Rădăuți 

 

În opinia cetățenilor care au 

participat la sondajul de opinie a 

municipiului Rădăuți, domeniul 

considerat cu cea mai mare 

prioritate pentru dezvoltarea 

comunității este reprezentat de 

infrastructură și echipare 

edilitară (cu un scor mediu de 

8,5 puncte). Nivelul de prioritate 

este măsurat pe o scală de la 1 la 

10, unde 1 înseamnă prioritate 

minimă, iar 10 prioritate 

maximă.  

 

Următorul domeniu aproape la 

fel de prioritar este cel al 

infrastructurii și serviciilor de 

sănătate ( cu un scor mediu de 

8,0 puncte), urmat de 

dezvoltarea economică (scor 

mediu de 7,8 puncte) și 

serviciile publice (scor mediu de 

7,8 puncte).  

 

Tot prioritare pentru 

dezvoltarea comunității, sunt și 

învățământul și cultura (scor 

mediu de 7,5 puncte), 

dezvoltarea urbană (scor mediu 

de 7,0 puncte), dezvoltarea 

capacității administrative (scor 

mediu de 6,3 puncte) și a 

mediului natural (scor mediu de 

6,1 puncte). Pe ultima poziție, cu 

un nivel prioritar mediu la 

dezvoltarea municipiului 

Rădăuți este asistența socială 

(cu un scor mediu de 5,3 

puncte).  
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1,9

1,7

1,6

1,4

1,3

1,2

1,1

0,7

0,5

-3,0 -1,0 1,0 3,0

Comerţul

Industria-procesarea produselor agricole…

Cultura

Turismul

Serviciile-prestate întreprinderilor

Serviciile-prestate populaţiei

Construcţiile

Industria-maşini și unelte

Industria-confecţii şi pielărie

Potențialul de dezvoltare al municipiului Rădăuți,
în diferite domenii

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun. Rădăuți

scor mediu

potențial 
foarte scăzut

potențial 

foarte ridicat

Potențialul de dezvoltare local 

 

Participanții la sondajul de 

opinie privind dezvoltarea socio-

economică a municipiului 

Rădăuți au fost rugați să 

evalueze potențialul de 

dezvoltare al mai multor 

domenii, prin acordarea de note 

pe o scală de la -3 (potențial 

foarte scăzut) la +3 (potențial 

foarte ridicat).  

 

Cel mai ridicat potențial de 

dezvoltare al municipiului 

Rădăuți este în sectorul 

comerțului (scor mediu de 1,9 

puncte), urmat de sectorul 

industrial – procesarea 

produselor agricole și 

zootehnice (scor mediu de 1,7 

puncte) și de cultură (scor 

mediu de 1,6 puncte). Cu un scor 

mediu de 1,4 puncte, ce 

înseamnă un potențial mediu 

spre ridicat de dezvoltare, se 

înscrie turismul, urmat la mică 

distanță de serviciile prestate 

întreprinderilor (scor mediu de 

1,3 puncte) și de serviciile 

prestate populației (scor mediu 

de 1,2 puncte). 

 

Construcțiile au un potențial de 

dezvoltare mediu spre ridicat la 

nivelul municipiului Rădăuți 

(scor mediu de 1,1 puncte), 

sector urmat de cel aferent 

industriei-mașini și unelte (scor 

mediu de 0,7 puncte) și de 

industria-confecții și pielărie 

(scor mediu de 0,5 puncte).  

 

De sesizat este că toate 

domeniile evaluate au un 

potențial de dezvoltare ce le 

clasează în partea pozitivă a 

intervalului în care se putea 

acorda note, ceea ce 

demonstrează importanța 

acestora pentru economia 

locală. 

 

 

 



Profilul social, economic și demografic al municipiului Rădăuți 

 

 

69 

 

 

I.4. TURISM  
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TURISMUL 
 

Turismul reprezintă o activitate cu un potențial 

ridicat pentru creșterea economiei locale. 

Poziționarea geografică a  municipiului Rădăuți la 

limita dintre Obcina Mare și Podișul Sucevei oferă un 

cadru natural deosebit, împrejurimile Rădăuțiului 

fiind bogate în păduri de conifere.  

 

Atracții turistice locale și tipuri de turism 

practicate 

 

 TURISMUL CULTURAL-ISTORIC este susținut 

de existența monumentelor cu valoare cultural-

istorică care se află pe teritoriul municipiului Rădăuți.  

 

Muzeul de Etnografie Samuil și Eugenia Ioneț – a 

luat ființă în 1920 la inițiativa unui grup de intelectuali 

patrioți, numindu-se inițial Muzeul de Antichități și 

Etnografie.  

 

În anul 1926 au venit la Rădăuți soții învățători Samuil 

si Eugenia Ioneț, aducând cu ei o zestre bogată de 

obiecte de etnografie și artă populară adunate din 

satele județului Suceava. Acestea au constituit prima 

expoziție deschisă inițial în locuința lor, apoi la școala 

unde Samoil loneț a fost director în perioada 1928-

1933 (actuala Școală Generală nr. 4 din Rădăuți). 

 

În aprilie 1934, Muzeul Etnografic din Rădăuți a fost 

deschis oficial, în colecția sa de obiecte găsindu-se și 

obiectele donate de soții loneț. În anul 1970 muzeul a 

fost mutat în actuala locație, în centrul municipiului.  

 

Clădirea în care funcționează muzeul a fost 

construită în 1860, fiind declarată monument de 

arhitectură. Muzeul de Etnografie este cel mai vechi 

muzeu etnografic din Moldova și deține peste 8.000 

de piese, din care circa 1.000 sunt cuprinse în 

expoziții de bază organizate în 10 colecții.  

 

Potrivit reprezentanților muzeului, clădirea se află 

într-o stare avansată de deteriorare atât la exterior, 

cât și la interior. Infiltrațiile de apă, pereții crăpați, 

existența unui instalații electrice foarte vechi și lipsa 

unui sistem de încălzire termică sunt unele dintre 

principalele probleme menționate.  

 

Clădirea Galeriei de Artă Rădăuți a fost construită în 

anul 1909, starea sa actuală fiind una bună. Chiar și 

așa, au apărut infiltrații de apă. 

 

Atelierul de ceramică Colibaba este un atelier vechi 

din Rădăuți, aparținând olarului Constantin Colibaba. 

Meșteșugul a fost preluat de către doi nepoți, Florin 

și Marcel Colibaba, care în prezent lucrează în 

ateliere separate, ducând tradiția familiei mai 

departe. 

 

Muzeul Obiceiurilor Populare se găsește la o 

distanță de 51 km de Rădăuți, fiind o instituție 

importantă în rețeaua culturală românească, care 

menține tradiția populară. A fost deschis în anul 2005 

și este organizat în 5 săli situate la etaj, tematica fiind 

realizată ca o călătorie în satul bucovinean. 

 

Muzeul Oului este situat la o distanță de 65 km de 

Rădăuți, la Vama, în ”inima Bucovinei”. Muzeul 

deține o colecție de peste 3.000 de ouă, lucrate în 
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tehnici diferite, pe suporturi diferite, colecție 

importantă în Europa. În cele 22 vitrine, ouăle se 

găsesc organizate pe două secțiuni: ”Ouă din 

Bucovina” și ”Ouă din toată lumea”. 

 

 

 TURISMUL RELIGIOS – forma de turism 

dominantă în Rădăuți și împrejurimi, zona fiind 

bogată în mănăstiri și biserici cu un trecut istoric 

important.  

 

 

Mănăstirea Bogdana este o mănăstire ortodoxă de 

călugări situată în municipiul Rădăuți, județul 

Suceava. Biserica mănăstirii a fost ctitorită de către 

voievodul Bogdan I (1359-1365), întemeietorul 

statului feudal moldovean, și a avut rolul de 

necropolă domnească. 

 

Ansamblul Mănăstirii Bogdana a fost inclus pe Lista 

monumentelor istorice din județul Suceava din anul 

2004, având codul de clasificare SV-II-a-A-05603 și 

fiind alcătuit din următoarele trei obiective: 

• Biserica Sf. Nicolae – datând din secolul al XIV-

lea (cod SV-II-m-A-05603.01); 

• Turnul clopotniță – datând din anul 1781 (cod 

SV-II-m-A-05603.02); 

• Casa parohială – datând din anul 1876 (cod SV-II-

m-A-05603.03). 

 

Mănăstirea Bogdana din Rădăuți atrage prin faptul 

că este cel mai vechi monument din zid păstrat în 

Bucovina, arhitectura acestui edificiu cuprinzând cele 

trei stiluri care dominau arhitectura Europei din acele 

timpuri: romanic, gotic si bizantin.  

Prin caracteristicile sale artistice, arhitecturale și 

decorative, mănăstirea Bogdana este astăzi unul din 

monumentele reprezentative ale patrimoniului 

artistic și cultural ale României, fiind inclusă în 

patrimoniul UNESCO.  

 

Biserica Pogorârea Sfântului Duh este o biserică 

ortodoxă din Rădăuți, de dimensiuni monumentale, 

construită în perioada 1927 – 1961, purtând hramul 

Pogorârii Sfântului Duh. Biserica este construită în 

stil neobizantin, cu elemente de arhitectură 

bisericească moldovenească.  

 

Acoperișul bisericii are în componență un turn 

central, cu o cruce de 6 metri înălțime și brațele de 4 

metri, patru turnuri mai mici și alte două turnuri ale 

clopotniței, pe ambele părți ale intrării în biserică. 

Catapeteasma bisericii provine de la Biserica din 

Răpciuni, care astăzi se regăsește scufundată în 

apele Barajului de la Bicaz.  

 

Biserica Nașterea Sfintei Fecioare Maria este o 

biserică romano-catolică, construită în perioada 1823 

– 1826, situată în municipiul Rădăuți, înființată ca 

urmare a solicitărilor comunității catolice din 

localitate. Perioada regimului comunist a fost o 

perioadă grea pentru Biserica Catolică română, din 

cauza credincioșilor români care au început să 

emigreze în Germania.  Mai târziu, Parohia Rădăuți a 

fost reorganizată, preluând comunitățile romano-

catolice din împrejurimi.  

 

S-au realizat activități de reparație generală a bisericii 

în perioada 1982 – 1983, mai târziu, în anul 2006, 

continuându-se lucrările de modernizare. 
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Templul Mare din Rădăuți este un lăcaș de cult 

evreiesc, construit în anul 1883, în centrul orașului. 

Templul a fost construit în stilul Templului de la 

Cernăuți, însă cu două turnuri gemene în loc de 

cupolă, ca urmare a neînțelegerilor dintre evreii 

ortodocși și cei moderniști.  

 

La nivelul județului Suceava există numeroase 

biserici și mănăstiri, care aduc anual un număr mare 

de turiști.  

 

Mănăstirea Dragomirna este un complex 

mănăstiresc, construit în perioada 1602 – 1609, 

localizată în satul Mitocu Dragomirnei, la o distanță 

de 41 km de Rădăuți.  

 

Mănăstirea Hagigadar este o fostă mănăstire 

armeneasca de maici, construită în anul 1512 în satul 

Bulai, comuna Moara, situată la 38 km de Rădăuți. 

Mănăstirea este cunoscută și sub numele de Biserica 

Dorințelor, unde se spune că toate dorințele se 

îndeplinesc. Este cunoscută pentru tradiția de a urca 

în genunchi culmea dealului unde este poziționată și 

înconjurarea acesteia de trei ori, pentru îndeplinirea 

dorințelor. Obiceiul este ca acest drum parcurs să fie 

făcut în liniște, astfel încât rugăciunile să fie 

ascultate.  

 

Lăcașul reprezintă un important loc de pelerinaj 

pentru armenii din România. Se celebrează slujbe de 

trei ori pe an, cu ocazia sărbătorilor Adormirii Maicii 

domnului, Schimbarea la față și Sfinții Ioachim și Ana, 

și în fiecare joi și vineri se realizează slujba de sfințire 

a apei.  

 

Mănăstirea Humor a fost construită în anul 1530, în 

satul Mânăstirea Humorului, purtând numele și de 

Mânăstirea Humorului, la o distanță de 39 km de 

Rădăuți.  Mânăstirea se numără printre cele cinci 

mânăstiri realizate cu fresce bizantine, care le fac 

unice în lumea ortodoxă, alături de bisericile de la 

Voroneț, Moldovița, Sucevița și Arbore.  

 

Mănăstirea Moldovița are un trecut important, fiind 

una din vechile așezări călugărești. Arhitectura 

îmbină arta gotică și bizantină, făcând și aceasta 

parte din cele cinci mânăstiri realizate cu fresce 

bizantine. A fost înălțată în anul 1532 și zugrăvită în 

anul 1537, la o distanță de 51 km de Rădăuți.  

 

Mănăstirea Putna este prima și cea mai importantă 

ctitorie a Voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt, 

numită de Mihai Eminescu – ”Ierusalimul Neamului 

Românesc”, situată la 33 km de Rădăuți. A suferit, 

de-a lungul anilor, numeroase încercări, incendii, 

ocupații străine, cutremure, însă a rezistat acestora.  

 

Muzeul Mânăstirii Putna este valoros prin obiectele 

de la Ștefan cel Mare, prin broderii, țesături, 

manuscrise, argintărie, precum și pentru cele 14 

morminte, dintre care 3 aparțin familiei Mușatinilor, 

precum și cel al Voievodului Ștefan.  

 

Mănăstirea Sucevița se află la o distanță de 18 km de 

Rădăuți, construită cu elemente de artă bizantină și 

gotică, la care se adaugă elemente de arhitectură ale 

vechilor biserici de lemn din Moldova. Mănăstirea a 

păstrat cel mai bine pictura exterioară, din grupul 

bisericilor moldovenești cu pictură exterioară. 
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Mănăstirea are un muzeu bogat în picturi, sculpturi 

în lemn și piatră, broderii, argintărie și manuscrise. 

 

Mănăstirea Voroneț datează din anul 1488, 

considerată ”Capela Sixtină a Orientului”, pentru 

marea frescă de pe fațada de vest, numită ”Judecata 

de Apoi”. ”Albastrul de Voroneț” este considerat 

unic în lume, cunoscut și ca roșul lui Rubes sau 

verdele lui Veronese. Se află la 57 km de Rădăuți, 

aproape de orașul Gura Humorului. 

 

 TURISMUL ITINERANT: municipiul Rădăuți 

se află la doar 9 km de calea ferată internațională 

București-Varșovia (punct de frontieră Vicșani) pe 

care se poate ajunge spre București, Varșovia, 

Carpații Orientali, Delta Dunării, Iași și litoralul Mării 

Negre. Apropierea de drumul european E85 

influențează într-o oarecare măsură turismul în zonă 

prin fluxul de turiști ce se îndreaptă spre Mănăstirea 

Sucevița, Mănăstirea Moldovița și Mănăstirea Putna.  

 

 TURISMUL DE AGREMENT: este susținut de 

cadrul natural existent și oferă o gamă variată de 

propuneri turistice de interes general sau tematice.   

 

Herghelia Rădăuți – a fost înființată la 1 mai 1792, 

pentru a asigura armatei austro-ungare un efectiv 

mai mare de cai antrenați. În anul 1881, în herghelie 

se aflau 1.132 de cai. În 1922 s-a adus de la Sâmbăta 

de Jos, din Făgăraș, Herghelia de Gidrani, iar caii, la 

vârsta de 3-3,5 ani, au trecut la școala de Dresaj din 

Rădăuți.  

 

În perioada 1964-1965, herghelia a fost mutată de 

lângă Biserica Bogdan Vodă la marginea municipiului, 

unde s-au construit pavilionul administrativ, 

grajdurile, sala mare, iar terenul hipodromului a fost 

împrejmuit. Suprafețele de teren deținute de 

Herghelia Rădăuți însumează 610 ha. Începând din 

luna noiembrie 2002, herghelia se află în structura 

Direcției Silvice Suceava. Herghelia este destinată 

creșterii și ameliorării cabalinelor din rasa Shagya și 

promovării sportului ecvestru.  

 

Herghelia Rădăuți organizează cursuri de călărie 

pentru începători și avansați, plimbări cu docarul si 

sania, precum și alte activități ecvestre. Anual, pe 

hipodromul Hergheliei Rădăuți se organizează 

concursuri hipice, care cuprind curse de galop, probe 

de obstacole și tracțiune, concursuri de frumusețe 

etc. La aceasta herghelie s-au promovat creșterea și 

ameliorarea cailor în Bucovina, celebrul cal de 

Rădăuți fiind premiat cu medalii de aur la Tripoli în 

anul 1977. Începând cu anul 2008, Herghelia Rădăuți 

este prinsă în calendarul Federației Ecvestre 

Române.  

 

Herghelia Rădăuți este una dintre cele mai mari și 

vechi din țară, în anul 2017 urmând să împlinească 

225 ani de la înființare. Totodată, această herghelie 

este remarcabilă prin cercetările pe care 

reprezentanții săi le fac pe rasa Pur sânge arab.  

 

Fiind un element reprezentativ al municipiului 

Rădăuți, Herghelia are nevoie de mai multe acțiuni 

de promovare și conștientizare, atât la nivel local, cât 

și regional. Totodată, drumul de acces către 

herghelie și hipodrom trebuie reabilitat (Strada 

Bogdan Vodă), în prezent fiind într-o stare avansată 

de degradare.  
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Grădina Zoologică din Rădăuți – a fost înființată în 

anul 1975 pe o suprafață de 2,19 ha aparținând 

domeniului public de stat. Grădina zoo, amplasată pe 

strada Ștefan cel Mare, este unul din cele mai 

importante obiective din Bucovina, unul din punctele 

de atracție fiind speciile de lei și tigri. Vizitatorii mai 

port admira diferite specii de cai și ponei, vulpi, urși, 

lupi, specii de porci originare din Asia, lame, lebede 

etc., precum și numeroase specii de păsări din fauna 

autohtonă și exotică.  

 

Grădina zoologică din Rădăuți a fost acceptată 

pentru modernizare din fonduri guvernamentale în 

anul 2009 de către Ministerul mediului în cadrul 

programului – Implementarea şi realizarea 

proiectelor de investiții în vederea atingerii 

standardelor necesare autorizării grădinilor 

zoologice, subprogramul “Reamenajare parc zoo 

Rădăuți, județul Suceava”. Cu toate acestea, încă mai 

sunt necesare investiții pentru reabilitarea și 

modernizarea Grădinii zoologice.  

 

Parcul zoo cuprinde în prezent adăposturile pentru 

animale, magazine pentru furaje concentrate, beciuri 

pentru depozitarea rădăcinoaselor pe timp de iarnă, 

magazine pentru lemne de foc, precum și o cameră 

frigorifică. Adăposturile sunt prevăzute cu sistem de 

închidere si siguranță a animalelor, cu lacăte și 

compartimente de schimb la exterior.  

 

 EVENIMENTE ETNO-CULTURALE 

 

În municipiul Rădăuți au loc o serie de evenimente 

etno-culturale, care atrag un număr ridicat de turiști 

anual. Dintre acestea se remarcă manifestările 

tradiționale „Zilele Rădăuțiului”, „Festivalul 

Internațional Arcanul”, în care se întâlnesc obiceiuri, 

tradiții și porturi populare din mai multe zone ale 

țării, cât și de peste hotare, „Festivalul Colindelor” 

organizat de Casa Municipală de Cultură, „Festivalul 

Summitul minorităților” şi Târgul olarilor şi 

meșterilor populari „Ochiul de Păun”, organizate de 

Muzeul de Etnografie „Samuil şi Eugenia Ioneț”, 

unde vin meșteri din toată țara şi din străinătate să-și 

prezinte produsele specifice locului. 

 

De Crăciun şi de Paști se desfășoară, în municipiul 

Rădăuți, concerte de colinde şi de muzică religioasă, 

la care participă coruri din întreg județul. Tot în 

preajma Crăciunului, Casa Municipală de Cultură 

organizează Festivalul „Obiceiuri de iarnă”, festival la 

care participă numeroase grupuri de colindători şi 

urători din județ. Spre deliciul spectatorilor este 

prezentată „Malanca”, manifestare complexă ce 

grupează zece personaje: mirele, mireasa, jidanul, 

jidanca, țiganul, țiganca, nevasta, moșneagul, 

doctorul şi dracul, fiecare având rolul său, masca 

specifică prin tradiție şi îmbogățită ulterior cu noi 

elemente. Tot aici au loc şi jocurile de măşti, 

reprezentând animale: capre, urşi, căiuți, în cadrul 

cărora costumele devin remarcabile creații de artă. 

 

În scopul unei diversificări a posibilităților de 

dezvoltare locală din municipiul Rădăuți, autoritățile 

locale au implementat proiectul „Tezaure Etno 



Profilul social, economic și demografic al municipiului Rădăuți 

 

 

75 

istorice Bucovinene” – finalizat în anul 2014; proiect 

pentru promovarea obiectivelor turistice cu valoare 

identitară din localitate, finanțat prin POR 2007-2013, 

Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 

turismului”, DMI 5.3 „Promovarea potențialului 

turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru 

creşterea atractivității României ca destinație 

turistică”.  

 

Obiectivul principal al proiectului este legat de 

dezvoltarea şi consolidarea turismului în municipiul 

Rădăuți prin intermediul promovării şi valorificării 

durabile, la nivel național, a potențialului turistic 

cultural şi natural local. Principalele obiective 

turistice cu valoare identitară promovate prin 

intermediul proiectului au fost Ansamblul Bisericii 

„Sfântul Nicolae”, Catedrala Ortodoxă „Pogorârea 

Sfântului Duh”, Biserica romano-catolică „Nașterea 

Sfintei Fecioare Maria”, Muzeul Tehnicii Populare 

Bucovinene, meșteșugul olăritului şi al încondeierii 

de ouă, Monumentul Eroilor din Primul Război 

Mondial, Templul Evreiesc sau bustul lui Eudoxiu 

Hurmuzachi. Ca impact al implementării proiectului, 

pot fi menționate sporirea atractivității şi vizibilității 

turistice a obiectivelor promovate, dezvoltarea 

turismului în Rădăuți prin promovarea turismului 

durabil şi promovarea marketingului on-line de tip e-

Turism.  

 

O problemă locală este reprezentată de 

accesibilitatea dificilă către principalele atracții 

turistice, neexistând panouri de informare și 

orientare. Totodată, este necesară realizarea 

Centrului de Informare și Orientare Turistică Rădăuți 

și a unui web site aferent.  

De asemenea, chiar și locuitorii municipiului ar trebui 

să fie informați cu privire la dimensiunea identității 

culturale pe care o deține localitatea în care trăiesc, 

trebuie să conștientizeze potențialul local.  

 

 

Stadiul de dezvoltare al turismului local 

 

A. OFERTA TURISTICĂ 

 

Structuri de primire turistică 

 

Conform datelor furnizate de către Institutul 

Național de Statistică, la nivelul anului 2015, în 

municipiul Rădăuți erau înregistrate 11 structuri de 

primire turistică (2 hoteluri, 4 hosteluri, 2 moteluri și 

3 pensiuni turistice), cu o capacitate totală de cazare 

de 535 locuri. În funcție de numărul structurilor de 

cazare înregistrate, municipiul Rădăuți ocupă locul 9 

la nivel de județ după municipiul Vatra Dornei (47 

structuri), orașul Gura Humorului (35 structuri), 

Sucevița (27 structuri), municipiul Câmpulung 

Moldovenesc (21 structuri), municipiul Suceava (21 

structuri), Vama (18 structuri), Mănăstirea Humorului 

(14 structuri0 și Dorna-Arini (12 structuri).   

 

Față de anul 2015, în anul 2016, în Municipiul Rădăuți 

erau înregistrate 12 structuri de primire turistică (2 

hoteluri, 5 hosteluri, 2 moteluri și 3 pensiuni 

turistice), cu o capacitate totală de cazare de 562 

locuri, ocupând locul 5 la nivel de municipii și orașe 

(municipiul Vatra Dornei – 2383 locuri, municipiul 

Suceava – 1283, Orașul Gura Humorului – 1260, 

municipiul Câmpulung Moldovenesc -  778, 
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municipiul Rădăuți – 562, municipiul Fălticeni – 148, 

Oraș Frasin – 134, Oraș Broșteni – 10, Oraș Solca - 21). 

 

Din totalul structurilor de cazare de la nivel județean, 

municipiul Rădăuți deține un procent de 3,50%. 

Potrivit datelor INS, la nivelul județului Suceava 

numărul structurilor de primire turistică a crescut în 

perioada 2000 – 2016 de aproximativ 3,5 ori, (cu 250 

unități), iar la nivelul municipiului Rădăuți numărul 

structurilor de primire turistică a crescut de 2,4 ori, 

ajungând de la 5 unități în 2000, la 12 unități în 2016.

 

 Tipuri de structuri de primire turistică din municipiul Rădăuți 

 Tip unitate Nume unitate Categorie Număr spații Număr locuri 

1.  HOTEL THE GERALD’S HOUSE 4 STELE 99 198 

2.  PENSIUNE TURISTICĂ MARIA 4 STELE 6 8 

3.  HOTEL GĂLANY 3 STELE 16 32 

4.  PENSIUNE TURISTICĂ DAVID HOUSE 3 STELE 14 32 

5.  PENSIUNE TURISTICĂ FAST 3 STELE 10 20 

6.  PENSIUNE TURISTICĂ FLUTUR 3 STELE 10 20 

7.  PENSIUNE TURISTICĂ ȚĂRĂNCUȚA  3 STELE 15 33 

8.  MOTEL LA VATRĂ 3 STELE 14 28 

9.  MOTEL MONTE CARLO 3 STELE 28 61 

10.  HOSTEL AMNAR 3 STELE 13 20 

11.  HOSTEL INTIM 3 STELE 10 21 

12.  HOSTEL LA GALAN 3 STELE 10 20 

13.  HOSTEL* HARMONY* 3 STELE* 21* 42* 

14.  HOSTEL AZUR 2 STELE 21 64 

 Sursă date: Autoritatea Națională pentru Turism, *A.L.T.A.C. 
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Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Națională 

pentru Turism, pentru anul 2015, în municipiul 

Rădăuți se aflau 13 structuri de primire turistică 

dintre care: 2 hoteluri (The Gerald’s House și Galany), 

5 pensiuni turistice (Maria, David House, Fast, 

Fluture și Țărăncuța), 2 moteluri (La Vatra și Monte 

Carlo), precum și 4 hosteluri (Amnar, Intim, La Galan 

și Azur). Existența structurilor de cazare clasificate 

cu 4 stele denotă un grad destul de ridicat al cererii 

turistice din zonă, municipiul aflându-se în centrul 

unui nod de trasee turistice spre mănăstirile Putna, 

Sucevița, Moldovița, Voroneț și Gura Humorului. Pe 

de altă parte, conform Autorității Locale de 

Transport și Autorizare Comercială (A.L.T.A.C.) 

Rădăuți, la nivel local mai există încă un hostel de 3 

stele (HARMONY).  

 

Capacitatea de cazare existentă 
 

Odată cu creșterea numărului structurilor de primire 

turistică în perioada 2000 – 2016, se constată 

creșterea semnificativă a numărului de locuri de 

cazare, în 2016 fiind înregistrate 562 locuri de cazare, 

de 3 ori mai multe decât în anul 2000 (169 locuri).  

Conform datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, la nivelul anului 2016, din totalul capacității 

de cazare existente, 40,21% (226 locuri de cazare) 

sunt locuri în hoteluri, 30,25% (170 locuri de cazare) 

sunt locuri în hosteluri, 15,84% (89 locuri de cazare) în 

moteluri, iar restul de 13,70% (77 locuri de cazare) 

reprezintă locuri în pensiuni turistice. 

 

Oferta turistică în anii 2000 și 2016 

  
  
  

Număr structuri de  
primire turistică 

Capacitatea de cazare 
existentă - locuri 

Capacitate de cazare 
în funcțiune - locuri - zile 

2000 2016 2000 2016 2001 2015 

Regiunea Nord - Est  250 858 17.745 28.763 4.624.149 8.088.607 

Județul Suceava 93 343 5.269 10.610 1.421.110 2.780.181 

   Urban 59 157 4.739 6598 1.157.291 1.872.894 

      Municipiul Suceava 15 21 1.480 1283 450.702 436.117 

      Municipiul Câmpulung Moldovenesc 7 22 450 778 156.885 165.644 

      Municipiul Fălticeni 1 4 54 148 25.915 40.352 

      Municipiul Rădăuți 5 12 169 562 31.065 162.980 

      Municipiul Vatra Dornei 23 51 1.577 2383 492.724 672.867 

   Rural 34 186 530 4012 263.819 907.287 

Sursa: INS 
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Capacitatea de cazare în funcțiune  

 

În ceea ce privește capacitatea de cazare în 

funcțiune (numărul de locuri de cazare puse la 

dispoziția turiștilor de către unitățile de cazare 

turistică), în anul 2016 aceasta era de 162.980 locuri-

zile. În comparație cu anul anterior, capacitatea de 

cazare a crescut cu 5,89% (de la 153.591 locuri-zile), 

iar față de anul 2001 creșterea a fost semnificativă, 

de 5,25 ori (de la 31.065 locuri-zile).  

 

Capacitatea de cazare în funcțiune a municipiului 

Rădăuți era în anul 2001 de doar 31.065 locuri-zile, 

reprezentând 2,19% din capacitatea de cazare de la 

nivelul județului Suceava, iar în 2016 a crescut la 

5,85% din totalul înregistrat la nivelul județului.  

 

Din totalul capacității de cazare în funcțiune din 

municipiul Rădăuți, cea mai mare pondere o au 

unitățile de tip hotelier – 47,99%, urmate de moteluri 

– 22,62%, hosteluri – 17,35% și pensiuni turistice – 

12,04%.  
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B. CEREREA TURISTICĂ 

 

Sosirile turiștilor în structurile de cazare 

 

În anul 2015, numărul turiștilor cazați în cadrul 

structurilor turistice din municipiul Rădăuți a fost 

de 14.366 persoane, reprezentând 4,63% din 

numărul turiștilor înregistrați la nivelul județului 

Suceava. 

 

Pe tipuri de structuri de primire turistică, 72,31% 

dintre turiștii înregistrați în anul 2015, la nivelul 

municipiului Rădăuți, au preferat să se cazeze în 

hoteluri, în timp ce 10,74% s-au cazat în moteluri, 

9,61% în hosteluri, iar 7,34 % în pensiuni turistice. 

 

Numărul sosirilor la nivel local în anul 2015 a 

crescut cu aproximativ 14 ori față de anul 2001. 

 

Cererea turistică  

  

Număr sosiri ale 
Număr înnoptări 

turiștilor - pers. 

2001 2015 2001 2015 

Regiunea Nord - 
Est  

543.035 939.475 1.406.321 1.934.306 

Județul Suceava 151.370 310.548 461.095 699.491 

   Urban 135.280 223.566 418.360 518.876 

      Municipiul 
Suceava 

66.799 91.040 135.118 170.217 

      Municipiul 
Câmpulung 
Moldovenesc 

25.788 12.933 30.311 26.314 

      Municipiul 
Fălticeni 

3.438 5.024 8.519 9.956 

      Municipiul 
Rădăuți 

1.043 14.366 5.804 27.018 

Municipiul Vatra 
Dornei 

38.212 46.200 238.608 193.036 

   Rural 16.090 86.982 42.735 180.615 

          Sursă date: INS 
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Înnoptări ale turiștilor 

 

În ceea ce privește înnoptările turiștilor în Rădăuți, 

evoluția acestora în perioada 2001 – 2015 confirmă 

faptul că municipiul a devenit una din destinațiile 

atractive ale județului Suceava.  
 

Astfel, numărul înnoptărilor înregistrate, în anul 2015, 

în municipiul Rădăuți a fost de 27.018 nopți, 

reprezentând 3,86% din numărul înnoptărilor 

înregistrate la nivelul județului Suceava. Asemenea 

numărului de sosiri turistice, numărul de înnoptări a 

urmat un trend ascendent în ultimii ani.  

 

În perioada 2001 – 2015, numărul înnoptărilor în 

cadrul structurilor de primire turistică a crescut 

considerabil, fiind de aproximativ 4 ori mai mare în 

2014 decât în 2001 (5.804 nopți).  
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Dintre structurile de primire turistică, hotelurile 

înregistrează cel mai mare număr de înnoptări 

(59,76%), urmate de hosteluri (16,46%), moteluri 

(13,90%) și pensiuni turistice (9,88%).  
 

Sosirile și înnoptările din Rădăuți înregistrează o 

evoluție destul de fluctuantă, fapt ce evidențiază 

caracterul profund sezonier al turismului local. 

Astfel, în lunile de iarnă se înregistrează cele mai 

puține înnoptări turistice, în timp ce lunile de vară au 

cel mai ridicat număr de înnoptări (în special lunile 

iunie, iulie și august). Diferența dintre cele două 

perioade este destul de mare, numărul minim lunar 

de înnoptări turistice variind în jurul a 674 în anul 

2001, în timp ce maxima se ridică la 5.450 înnoptări, 

înregistrate în anul 2013. O explicație asupra acestei 

sezonalități este dată de existența ”turismului de 

business”, adică de numeroși muncitori care vin în 

zonă în lunile calde ale anului pentru a presta diferite 

activități economice.  

Durata medie de ședere 

 

La nivelul anului 2015, în structurile de cazare din 

municipiul Rădăuți, durata medie de ședere a 

turiștilor a fost de 1,88 zile, valoare inferioară duratei 

medii de ședere de la nivel județean (2,25 zile) sau 

regional (2,06 zile). Deși numărul de sosiri și de 

înnoptări a crescut continuu în perioada 2001 – 2015, 

durata medie de ședere s-a modificat semnificativ în 

sens negativ, ajungând de la 5,56 zile (în 2001) la 1,88 

zile (în 2015).  

 

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare 

 

Acest indicator se calculează prin raportarea 

numărului de înnoptări înregistrate la capacitatea de 

cazare turistică în funcțiune. La nivelul municipiului 

Rădăuți, indicele de utilizare netă a capacității de 

cazare în funcțiune este de 16,58%, valoare inferioară 

celei de la nivel județean (25,16%).  
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Făcând o comparație, indicele de utilizare netă a 

capacității de cazare în funcțiune a înregistrat 

perioade oscilante, crescând de la 18,68% în 2001, la 

14,98% în 2013, cu un maxim în anul 2007 (41,34%). 
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3,8%

10,3%

Lăcașele de cult

Pozi ționarea zonei și atitudinea …

Ateliere de ceramică Colibaba

Centrul  istoric a l orașului

Învățământul și mediul socio-cultural

Tradițiile și obiceiurile

Grădina zoologică

Herghelia și hipodromul

Localurile de petrecere a timpului liber

Muzee

Parcul

Altele

Principalele elemente reprezentative
din municipiului Rădăuți

% din total mențiuni

Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun.Rădăuți

Principalele elemente reprezentative ale municipiului Rădăuți 
 

La finalul anului 2015, s-a realizat 

un Sondaj de Opinie în rândul 

comunității municipiului Rădăuți 

cu privire la stadiul actual de 

dezvoltare și la direcțiile viitoare 

de dezvoltare.  
 

Elementul cel mai reprezentativ 

al municipiului Rădăuți, conform 

rezultatelor sondajului de 

opinie, este reprezentat de 

lăcașele de cult (Statuia lui 

Bogdan I și Biserica Bogdana, 

Templul Mare evreiesc, 

Catedrala, cu 19,2% dintre 

mențiuni). Acesta este urmat de 

poziționarea municipiului într-o 

zonă cu potențial (14,1% dintre 

mențiuni).  
 

Într-o ordine descrescătoare în 

privința cele mai reprezentative 

elemente ale municipiului 

Rădăuți se găsesc atelierele de 

ceramică de la Colibaba (9,0% 

dintre mențiuni), centrul istoric 

al orașului (9,0% dintre 

mențiuni), învățământul și 

mediul socio – cultural (7,7% 

dintre mențiuni), dar și tradițiile 

și obiceiurile specifice zonei 

(7,7% dintre mențiuni).  
 

Grădina zoologică din 

municipiul Rădăuți este 

considerată un alt element 

reprezentativ (6,4% dintre 

mențiuni), la fel ca și herghelia 

și hipodromul (5,1% dintre 

mențiuni). Totodată, 3,8% dintre 

mențiuni fac referire la 

localurile de petrecere a 

timpului liber, 3,8% dintre 

mențiuni la muzee (Muzeul 

Etnografic), iar alte 3,8% dintre 

mențiuni se referă la parc 

(Parcul Central). 10,3% dintre 

mențiuni fac referire la alte 

elemente reprezentative ale 

municipiului Rădăuți: 

elementele gastronomice 

specifice zonei, calea ferată și 

altele.  
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I.5. DEMOGRAFIE ȘI FORȚĂ DE MUNCĂ  
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31.607

32.601 32.572
32.107 32.300

33.169

Evoluția populației cu domiciliul în municipiul Rădăuți, 

la 1 ianuarie, în perioada 1992 - 2016

Sursă date: INS

Creștere absolută: 1.562

Creștere procentuală: 4,94%

Structura și evoluția demografică 
 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, la 1 ianuarie 2016, populația cu domiciliul în 

municipiul Rădăuți era de 33.169 persoane, ceea ce 

reprezintă 4,46% din efectivul populației județului 

Suceava, 10,23% din populația urbană a județului și 

0,85% din populația totală a Regiunii Nord-Est.  

 

Comparativ cu anul 1992, populația cu domiciliul din 

Rădăuți a înregistrat, în anul 2014, o creștere 

procentuală de 4,94%, însemnând 1.562 persoane.  

 

Distribuția populației în funcție de sexe este una 

relativ echilibrată, cu o ușoară diferență în favoarea 

celei de sex feminin (51,44% din total), spre deosebire 

de persoanele de sex masculin (48,56)%.  

 

În urma Recensământului Populației și Locuințelor 

din anul 2011, municipiul Rădăuți număra o populație 

stabilă de 29.724 locuitori, reprezentând 3,75% din 

totalul județului Suceava.  

 

Conform datelor de la Recensământul Populației și 

Locuințelor din anul 2011, în ceea ce privește 

structura pe etnii se observă ponderea majoritară a 

românilor (89,17%), urmată de romi (0,84%), ruși-

lipoveni (0,84%), ucraineni (0,58%), germani (0,25%), 

în timp ce pentru 7,99% din populație informația este 

nedisponibilă.  

 

În municipiul Rădăuți, 78,11% dintre locuitori sunt de 

religie Ortodoxă, 10,47% de religie Penticostală, iar  

2,83% sunt de religie Romano-Catolică. Ponderi mai 

mici dețin locuitorii după religia de Rit Vechi (0,75%), 

Martorii lui Iehova (0,73%), Greco-catolică (0,65%), 

Baptistă (0,48%), Adventistă de ziua a 7-a (0,43%) și 

Populația cu domiciliul la 1 ianuarie 2016 

    total feminin masculin 

Regiunea  
Nord - Est 

total 3.922.407 1.972.688 1.949.719 

Județul 
Suceava 

total 743.645 374.323 369.322 

urban 324.262 166.193 158.069 

Municipiul Rădăuți 33.169 17.062 16.107 

Sursă date: INS 
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altele. Pentru 8,58% din populație, informația este 

nedisponibilă.  

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, populația municipiului Rădăuți este în curs 

de îmbătrânire. Analizând structura pe grupe mari de 

vârstă, se observă că populația tânără (0 – 14 ani) 

reprezintă 16,72% din populația orașului, populația 

adultă (15 – 64 de ani) reprezintă 71,46% din total, iar 

populația vârstnică (65 de ani și peste) reprezintă 

11,82% din total. 
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Sursă date: INS  

 

Piramida vârstelor arată în partea superioară o 

prezență a fenomenului de supra-mortalitate a 

populației de sex masculin, comparativ cu cea de sex 

feminin.  

 

Durata medie a vieții în anul 2015, în județul Suceava 

este de 75,76 ani pentru ambele sexe, respectiv 

72,47 ani pentru bărbați și 79,18 pentru femei. În 

mediul urban al județului Suceava, durata medie de 

viață pentru ambele sexe este apropiată celei 

anterioare, de 76,13 ani. Potrivit Institutului Național 

de Statistică, durata medie a vieții din județ este 

superioară celei înregistrate la nivelul Regiunii Nord-

Est (75,07 ani) și la nivel național (75,41 ani).  

 

 

Populația municipiului Rădăuți și a județului Suceava 

înregistrează valori diferite în funcție de metodologia 

de calcul (Recensământ, populație stabilă sau 

populație după domiciliu) și de anul de referință.  

  

Populația cu domiciliul din municipiul Rădăuți și județul Suceava, pe grupe de vârstă, la 1 ianuarie  

  
  

persoane % din populația totală 

2000 2010 2016 2000 2010 2016 

Municipiul 
Rădăuți 

0-14 ani 7.074 5.451 5.547 21,72% 16,88% 16,72% 

15-64 ani 22.284 23.318 23.703 68,41% 72,19% 71,46% 

65 ani și peste 3.214 3.531 3.919 9,87% 10,93% 11,82% 

 total 32.572 32.300 33.169 100,00% 100,00% 100,00% 

Județul Suceava 

0-14 ani 160.178 137.413 131.644 22,10% 18,66% 17,70% 

15-64 ani 472.481 496.299 506.618 65,18% 67,40% 68,13% 

65 ani și peste 92.283 102.612 105.383 12,73% 13,94% 14,17% 

 total 724.942 736.324 743.645 100,00% 100,00% 100,00% 

Sursa: INS, calcule Addvances 
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Indicatori statistico-demografici 

 

Pentru o analiză detaliată a populației trebuie avuți 

în vedere o serie de indicatori statistici demografici 

precum: gradul de îmbătrânire a populației, rata de 

dependență demografică, rata de dependență a 

tinerilor sau rata de înlocuire a forței de muncă 

pentru anul 2016. 

 

Gradul de îmbătrânire demografică al municipiului 

Rădăuți este de 706,51‰ ceea ce presupune că la 5 

 

persoane tinere, cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani, 

revin 3,53 persoane vârstnice, de 65 de ani și peste.  

 

Comparativ cu gradul de îmbătrânire de la nivelul 

județului Suceava (800,52‰), dar și localităților 

urbane de la nivel județean (786,17‰), valoarea 

înregistrată pentru Rădăuți este inferioară (706,51‰). 

Gradul de îmbătrânire al populației din municipiul 

Rădăuți prezintă valori mai reduse decât cele ale 

Regiunii Nord-Est (865,661 ‰) sau decât la nivel 

național (1.064,36 ‰).  

 

Populația municipiului Rădăuți și a județului Suceava, la momente diferite, 
repartizată pe grupe de vârste și sexe 

 

 

Municipiul Rădăuți Județul Suceava 

Total 0-14 ani 15-59 ani 
60 ani și 

peste 
Total 0-14 ani 15-59 ani 

60 ani și 
peste 

RECENSĂMÂNTUL* 
Populației și 

Locuințelor 1992 

Total 31.074 8.416 18.793 3.865 701.830 179.677 411.262 110.891 

Masculin 14.836 4.215 9.013 1.608 346.724 91.330 205.858 49.536 

Feminin 16.238 4.201 9.780 2.257 355.106 88.347 205.404 61.355 

RECENSĂMÂNTUL* 
Populației și 

Locuințelor 2002 

Total 27.633 5.580 17.695 4.358 688.435 149.037 407.467 131.931 

Masculin 13.029 2.860 8.353 1.816 337.120 75.916 203.086 58.118 

Feminin 14.604 2.720 9.342 2.542 351.315 73.121 204.381 73.813 

RECENSĂMÂNTUL* 
Populației și 

Locuințelor 2011 

Total 23.822 4.166 14.771 4.885 634.810 122.275 375.657 136.878 

Masculin 11.373 2.174 7.154 2.045 312.920 63.042 191.110 58.768 

Feminin 12.449 1.992 7.617 2.840 321.890 59.233 184.547 78.110 

POPULAȚIA 
STABILĂ** 

la 1 ianuarie 2014 

Total 29.724 4.865 19.652 5.207 741.314 134.733 465.001 141.580 

Masculin 14.313 2.546 9.595 2.172 367.520 69.473 237.322 60.725 

Feminin 15.411 2.319 10.057 3.035 373.794 65.260 227.679 80.855 

POPULAȚIA DUPĂ 
DOMICILIU*** 

la 1 ianuarie 2016 

Total 33.169 5.547 23.703 3.919 743.645 131.644 506.618 105.383 

Masculin 16.107 2.935 11.586 1.586 369.322 67.734 257.955 43.633 

Feminin 17.062 2.612 12.117 2.333 374.323 63.910 248.663 61.750 
*La Recensăminte se înregistrează populația stabilă 
**Populația stabilă la 1 ianuarie reprezintă populația alcătuita din persoanele care locuiesc în localitatea respectivă, cu domiciliul sau reședința în localitate la 
momentul respectiv. 
***Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie romană și domiciliu pe teritoriul României, delimitat după criterii 
administrativ-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în actul de identitate (CI, BI), așa cum este luată în 
evidența organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ține cont de reședința obișnuită, de perioada și/sau motivul absenței de la 
domiciliu. 

Sursă date: INS și Recensămintele Populației și Locuințelor din 1992, 2002 și 2011 
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Indicatori statistici demografici, la 1 ianuarie 2016

Municipiul Rădăuți Județul Suceava - urban Județul Suceava - total Regiunea Nord-Est România

Sursă date: INS, calcule Addvances

Rata de dependență demografică - indicator ce 

măsoară presiunea exercitată de populația inactivă 

(tânără și vârstnică) asupra populației active 

(populația adultă) – este de 399,36‰, ceea ce 

înseamnă că la 5 persoane cu vârsta cuprinsă între 15 

– 64 de ani revin 2,00 persoane tinere (0 – 14 ani) și 

persoane vârstnice (65 ani și peste).  

 

Rata de dependență demografică la nivelul 

municipiului (387,48‰) este inferioară celei 

înregistrate la nivel județean (467,86‰), regional 

(445,57‰) sau național (436,65‰).  

 

Raportul de dependență al tinerilor reprezintă 

raportul dintre persoanele de vârstă 0-14 ani și 

persoanele adulte cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani 

și are o valoare de 234,02‰. Conform calculelor 

statistice realizate pe baza datelor de la Institutul 

Național de Statistică, în anul 2016, la 5 persoane 

adulte din municipiul Rădăuți revin 1,17 persoane 

tinere.  

În comparație cu nivelul județean (259,85‰), 

regional (238,83‰) și național (211,52‰), pentru 

municipiul Rădăuți se observă o presiune exercitată 

de tineri asupra populației semnificativ mai redusă.  

 

Rata de înlocuire a forței de muncă – calculată prin 

raportarea populației cu vârsta între 0-14 ani la o 

treime din populația cu vârsta între 15-64 ani – este 

de 702,06‰, ceea ce înseamnă că la 5 persoane 

adulte (15 – 64 de ani) vor fi înlocuite peste 15 ani de 

3,51 persoane, creându-se un deficit de resurse de 

muncă.  

 

Prin comparație cu nivelul județean (779,55‰) și 

regional (716,49‰), situația în ce privește deficitul de 

forță de muncă prognozat este mai puțin bună, 

valoarea înregistrată fiind mai ridicată doar prin 

raportarea la nivelul național (634,56 ‰).  
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Evoluția sporului natural în municipiul Rădăuți, în perioada 2000 - 2015

Rata natalității Rata mortalității
Sursă: INS, calcule Addvances

spor natural pozitiv

Mișcarea naturală a populației 

 

În anul 2015 s-au înregistrat, la nivelul municipiului 

Rădăuți, un număr de 310 născuți vii și 266 decese, 

rezultând un spor natural negativ de 44 persoane.  

 

La nivel național tendința numărului de nou născuți 

în perioada 2000 – 2015 este în scădere, iar numărul 

deceselor îl depășește pe cel al născuților, ceea ce 

determină un spor natural negativ. 

 

Rata natalității corespunzătoare municipiului 

Rădăuți a fost de 9,40‰ în anul 2015, ceea ce 

presupune că la 1.000 locuitori s-au născut 

aproximativ 9 copii (născuți vii). Rata natalității 

înregistrată în Rădăuți are o valoare inferioară celei 

de la nivel județean (9,90‰), dar superioară celei la 

nivel regional (8,71‰) sau național (8,40‰).  

 

Rata mortalității în municipiul Rădăuți a fost de 

8,07‰ în anul 2015, valoare mai mică decât cele 

înregistrate la nivel județean (10,67‰), regional 

(11,17‰) și național (11,70‰). 

 

În perioada 2000 – 2015 nu s-au înregistrat modificări 

semnificative ale ratei mortalității, păstrând în 

general valori asemănătoare, cu mici fluctuații.  

 

Cea mai mare rată a mortalității s-a înregistrat în anul 

2004, 9,66‰, când s-a înregistrat un spor natural 

pozitiv.  

 

În ceea ce privește rata natalității, indicatorul a 

cunoscut oscilații destul de mari. Astfel, în perioada 

2000 – 2002, acesta a înregistrat un trend 

descendent, de la 10,44‰, în anul 2000, la 7,97‰ în 

2002, urmând ca, până în anul 2009, să ajungă la 

valoarea de 12,05‰. A urmat apoi o scădere, 

ajungând în anul 2015 la valoarea de 9,40‰.  
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Evoluția ratei nupțialității și a divorțialității în municipiul Rădăuți,
în perioada 2000 - 2015

Rata de nupțialitate Rata de divorțialitate Sursă: INS, calcule Addvances

Per total, sporul natural (calculat ca diferență între 

numărul nașterilor și cel al deceselor) a fost pozitiv, 

excepție făcând anul 2002 (-47‰) și anul 2013 când 

rata natalității a fost egală cu rata mortalității. 

 

În anul 2015 rata sporului natural în municipiul 

Rădăuți este de 1,33‰, valoare superioară celei din 

anul 2000 (1,04‰). În perioada 2000 – 2015 valoarea 

minimă a ratei sporului natural a fost de -1,45‰ în 

anul 2002, iar cea maximă de 3,89‰ în 2009.  

 

 

Starea civilă a populației 
 

În anul 2015, în municipiul Rădăuți s-au oficiat 211 

căsătorii, cu 44 mai puține decât în anul 2000 și s-au 

înregistrat 67 divorțuri, aproximativ jumătate din 

valoarea înregistrată în anul 2000 (90 divorțuri).   

 

Rata nupțialității a avut o valoare de 6,40‰ în 

municipiul Rădăuți în 2015, valoare superioară celei 

înregistrate la nivel național (5,63‰) și regional 

(5,53‰), însă inferioară celei de la nivel județean 

(6,69‰).  

 

Rata divorțialității avea, în același an, o valoare de 

2,03‰, ceea ce înseamnă că la 1.000 locuitori din 

Rădăuți s-au desfăcut 2,03 căsătorii. Valoarea 

indicatorului este superioară celei de la nivelul 

județean (1,46‰), regional (1,43‰) și național (1,41‰). 
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Soldul migratoriu al populației din municipiul Rădăuți, 
în perioada 2000 - 2015

Soldul schimbărilor de domiciliu Soldul schimbărilor de reședință

Sursă date: INS, calcule Addvances

Mișcarea migratorie a populației  

 

Factorii care stau la baza migrației sunt de două 

feluri: de împingere (nivelul de trai scăzut, sărăcia, 

lipsa locurilor de muncă, oportunitățile reduse de la 

nivel local de dezvoltare personală și/sau a familiei 

etc.) sau de atragere (nivel de trai mai ridicat, salarii 

mai mari, libertate individuală etc.).  

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, în anul 2015 s-au înregistrat 449 persoane 

care au plecat cu domiciliul (inclusiv migrația 

externă) din municipiul Rădăuți și 568 persoane care 

s-au stabilit cu domiciliul (inclusiv migrația externă) 

în localitate. 

 

Soldul schimbărilor de domiciliu a fost pozitiv în 

anul 2015, respectiv 119 persoane, spre deosebire de 

anul 2000, unde valoarea a fost de – 202 persoane.  

 

 

În anul 2015, au plecat cu reședința din municipiul 

Rădăuți un număr de 421 persoane, în timp ce 435 

persoane s-au stabilit cu reședința în localitate.  

 

Soldul schimbărilor de reședință avea în 2015 o 

valoare pozitivă de 14 persoane, mult mai mare 

decât în anul de referință 2000 cu 105,43%, când 

soldul avea o valoare de -258 persoane.  

 

Soldul migratoriu are o contribuție semnificativă, pe 

lângă sporul natural, la fluctuațiile numărului de 

locuitori ai municipiului Rădăuți.  

 

Deși soldul migratoriu la nivelul municipiului Rădăuți 

în perioada 2000 – 2015 este negativ, se observă un 

trend ascendent în perioada analizată, un număr din 

ce în ce mai redus de persoane alegând să plece din 

localitate.  
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Forța de muncă 
 

Numărul mediu al salariaților din municipiul Rădăuți, 

înregistrat în anul 2015 este de 5.308 persoane, 

reprezentând 5,73% din totalul angajaților din județul 

Suceava și 1,03% din Regiunea Nord-Est, potrivit 

datelor furnizate de INS. 

 

Comparativ cu anul 2000, în anul 2014 numărul 

mediu al angajaților de la nivel local a scăzut cu 

23,69% (1.958 persoane), în anul 2001 fiind înregistrat 

cel mai mare număr de angajați (7.266 persoane).  

 

În anul 2015, câștigul salarial mediu net la nivelul 

județului Suceava avea o valoare de 1.489 

lei/persoană, cu 137 lei mai mult față de anul 

precedent, și cu 398 lei mai mult decât în anul 2008. 

Comparativ cu nivelul câștigului salarial nominal net 

înregistrat la nivel regional (1.562 lei/persoană) și 

național (1.859 lei/persoană), în județul Suceava se 

înregistrează un câștig salarial inferior, potrivit 

datelor INS (1.489 lei / persoană). 

 

Conform Buletinului statistic lunar al județelor nr. 

10/2015, câștigul salarial mediu net lunar în perioada 

ian.-oct. 2015 la nivelul județului Suceava este de 

1.254,50 lei/persoană. Pe sectoare economice, cea 

mai ridicată valoare pentru județul Suceava se 

înregistrează în sectorul Agricultură, Silvicultură și 

Pescuit (1.574,10 lei/persoană), urmat de Servicii 

(1.303,60 lei/persoană) și Industrie și construcții 

(1.150,00 lei/persoană).  
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Evoluția lunară a numărului de șomeri, pe sexe, 
în municipiul Rădăuți, în perioada 2010 - 2015

Masculin Feminin
Sursă date: INS

În ceea ce privește șomerii înregistrați în municipiul 

Rădăuți, în anul 2015 numărul acestora era de 240 

persoane, din care 57,08% de sex feminin. 

Comparativ cu anul precedent se constată o scădere 

a numărului de șomeri cu 82 persoane, iar față de 

anul 2010 numărul de șomeri a scăzut cu 65,91%, 

reprezentând 464 persoane.  
 

În ceea ce privește rata șomajului, la nivelul 

municipiului Rădăuți în anul 2015, valoarea locală 

(1,73%) este net inferioară celei înregistrate la nivel 

județean (6,50%), regional (6,30%) sau național 

(5,00%).  
 

Din analiza evoluției lunare a numărului de șomeri pe 

sexe nu se observă diferențe semnificative între 

numărul șomerilor de sex masculin și a celor de sex 

feminin. Totuși, analiza evolutivă pentru perioada 

2010 – 2015 relevă un regres evident al numărului de 

șomeri din municipiul Rădăuți, rata medie lunară de 

scădere fiind de 0,87%.  

Astfel, în luna ianuarie 2015 numărul șomerilor 

înregistrați s-a redus cu 51,34% față de numărul 

șomerilor din aceeași perioadă a anului 2010. 

Reducerea este mai mare în cazul bărbaților, 

numărul acestora reducându-se cu 54,08% în aceeași 

perioadă.  

 

Conform AJOFM Suceava, în anul 2014, la nivelul 

municipiului Rădăuți 63,76% erau șomeri indemnizați, 

în timp ce procentul șomerilor neindemnizați era de 

36,24%. 

 

Rata șomajului în anul 2015 (%) 

 Feminin Masculin Total 

România 4,60 5,30 5,00 

Regiunea Nord-Est 5,40 7,20 6,30 

Județul Suceava 5,80 7,00 6,50 

Municipiul Rădăuți 2,05% 1,44% 1,73% 

Sursa: INS, estimări Addvances 
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Șomeri 

indemnizați
63,76%

Șomeri 
neindemnizați

36,24%

Structura șomajului, 
în funție de REGIMUL DE INDEMNIZAȚIE, 

în municipiul Rădăuți, 2014

Sursă date: AJOFM Suceava

În ceea ce privește nivelul de pregătire al șomerilor 

din municipiul Rădăuți, în anul 2014, cea mai mare 

parte a acestora au studii medii (78,25%), în timp ce 

șomerii cu studii superioare reprezintă 21,75% din 

total. 

 

Pe grupe de vârstă, la nivelul anului 2014 se observă 

o distribuție relativ echilibrată, 27,67% din total fiind 

șomeri de 50 de ani și peste, urmați de categoria 

celor de 40 – 49 de ani (23,90%). Se evidențiază 

totuși o pondere ridicată a numărului mediu de 

șomeri tineri, cu vârsta mai mică de 25 de ani 

(20,67%) și cei de 30 – 39 de ani (18,37%). La nivel 

local, ponderea cea mai mică a șomerilor în ceea ce 

privește grupa de vârstă este cea de 25 – 29 de ani 

(8,39%).  

 

O problemă pentru municipiul Rădăuți este forța de 

muncă neînregistrată, acele persoane care nu 

lucrează pe bază de contract de muncă sau de alt tip.  

 

Studii medii
78,25%

Studii 
superioare

21,75%

Structura șomajului, 
în funție de NIVELUL DE PREGĂTIRE, 

în municipiul Rădăuți, 2014

Sursă date: AJOFM Suceava  
 

 

sub 25 ani

20,67%

25 - 29 ani

8,39%

30 - 39 ani
19,37%

40 - 49 
ani

23,90%

50 ani și 
peste

27,67%

Structura șomajului, 
în funție de GRUPA DE VÂRSTĂ, 

în municipiul Rădăuți, 2014

Sursă date: AJOFM Suceava  
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Fenomene sociale negative ale municipiului 

Rădăuți 
 

 

 

 

Participanții la sondajul de 

opinie realizat la nivelul 

municipiului Rădăuți au 

identificat anumite fenomene 

sociale negative care împiedică 

dezvoltarea socio-economică a 

orașului.  

 

Printre cele mai importante 

fenomene sociale negative se 

numără infracțiunile (furturi, 

tâlhării, comerț ilegal), comise și 

de minori, neintegrarea socială 

a romilor, dar chiar și atitudinea 

negativă/ pesimistă a 

cetățenilor.  

 

De asemenea, cerșetoria este 

un alt fenomen social negativ 

identificat în urma aplicării 

sondajului de opinie, la care se 

adaugă disfuncționalitățile 

identificate la nivelul 

administrației publice locale 

(neimplicarea în rezolvarea 

problemelor comunității, lipsa 

încrederii cetățenilor în 

instituțiile publice), dar și 

migrația forței de muncă activă 

în străinătate. Acest ultim 

fenomen social negativ are 

implicații asupra copiilor lăsați 

acasă, în grija bunicilor sau a 

altor rude, la abandon școlar, la 

creșterea numărului de 

persoane asistate social și la 

scăderea natalității.  
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I.6. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 
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Infrastructura școlară  

 

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Județean 

Suceava, în anul 2014, în municipiul Rădăuți 

funcționează 19 unități educaționale, dintre care 10 

își desfășoară activitatea în ciclul preșcolar 

(grădinițe), 6 în ciclul gimnazial (inclusiv cel special) 

și încă 3 unități liceale.  

 

În anul 2015, conform INS, în municipiul Rădăuți 

funcționează 13 unități educaționale, dotate cu 201 

de săli de clasă și cabinete școlare, 34 laboratoare 

școlare, 6 săli de gimnastică, 5 ateliere școlare, 9 

terenuri de sport și 445 de PC-uri.  

 

Se remarcă creșterea numărului de săli de clasă și 

cabinete școlare cu 13,56% în perioada 2000 – 2015 

(24 unități), precum și a numărului de PC-uri cu 29 

unități în perioada 2010 – 2015. În ceea ce privește 

laboratoarele școlare, numărul acestora a scăzut 

semnificativ în perioada 2010 – 2015 cu 22,73% (de la 

44 la 34 de laboratoare școlare în 2015).  

 

De asemenea, numărul atelierelor școlare a scăzut, a 

înregistrat o fluctuație destul de mare în perioada 

2000 – 2014, numărul acestora scăzând de la 17 în 

anul 2000, la 5 în 2015. De menționat este numărul 

terenurilor de sport, care a fost de 10 până în anul 

2013, în 2014 și 2015 rămânând doar 9 terenuri de 

sport.  

 

Conform Ministerului Educației Naționale, rețeaua 

unităților de învățământ din municipiul Rădăuți, în 

anul 2016, cuprinde 12 unități de învățământ publice 

cu personalitate juridică și 7 unități arondate 

acestora, conform structurii:  

 Colegiul "Andronic Motrescu"; 

 Colegiul National "Eudoxiu Hurmuzachi"; 

 Colegiul Tehnic;  

 Grădinița cu Program Normal "Voinicelul" (GPN 5): 
o Grădinița cu program normal "Albă ca Zăpada" 

(GPN 8) - arondată 
o Grădinița cu program normal nr. 6 (GPN 6) - 

arondată 

 Grădinița cu program prelungit "Micul Prinț" (GPP 
3) ;  

 Grădinița cu program prelungit "Prichindelul" (GPP 
2):  
o Grădinița cu program prelungit "Pinochio" (GPP 

1) - arondată 

 Școala gimnazială "Bogdan Vodă" (SC. 5) ;  

 Școala gimnazială "Gheorghe Popadiuc" (SC. 1):  
o Grădinița cu program normal "Arlechino" (GPN 

nr. 9) - arondată 
o Grădinița cu program normal "Scufița Roșie" 

(GPN nr. 7) - arondată 

 Școala gimnazială "Mihai Eminescu" (SC. 3) ;  

Infrastructura școlară din municipiul Rădăuți, în perioada 2000 - 2015 

Anul 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Săli de clasă și cabinete școlare 177 180 185 183 192 188 205 201 

Laboratoare școlare 29 35 44 44 40 35 39 34 

Săli de gimnastică : : 6 6 7 7 6 6 

Ateliere școlare 17 12 7 7 11 10 5 5 

Terenuri de sport : : 10 10 10 10 9 9 

PC-uri : : 416 420 414 456 451 445 
Sursă date: INS 
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 Școala gimnazială nr. 2 (SC. 2):  
o Grădinița cu program normal "Sfânta Treime" 

(GPN 3) - arondată 

 Școala gimnazială "Regina Elisabeta" (SC 4):  
o Grădinița cu program normal "Albinuța" (GPN 4) - 

arondată 

 Școala gimnaziala specială "Sf. Stelian". 
 

Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți prezintă o 

ofertă educațională variată, ce cuprinde filiera 

teoretică (3 clase), filiera tehnologică (10 clase) - cu 

specializările tehnician în activități economice, 

tehnician în turism, organizator banqueting, 

tehnician analize produse alimentare, tehnician în 

industria alimentară, tehnician ecolog și tehnician 

ecolog, precum și cursurile învățământului 

profesional, specializarea ospătar-cofetar patiser (1 

clasă).  

 

Corpurile de clădire ale instituției au o vechime 

cuprinsă între 5 și peste 100 ani, unele având o stare 

generală bună, iar altele – o stare mai puțin bună. 

Principalele probleme ale instituției constau în lipsa 

termoizolației, existența grupurilor sanitare 

nefuncționale, a acoperișului și a zidăriei deteriorate. 

Totodată, sunt necesare investiții pentru schimbarea 

centralei termice care asigură încălzirea corpurilor de 

clădire, dar și pentru împrejmuirea perimetrului 

curții.  

 

Colegiul Național „Euxodiu Hurmuzachi” este una 

dintre cele mai importante instituții de învățământ 

preuniversitar din județul Suceava. Colegiul are 

specializări pentru ambele profile: uman (Filologie și 

Științe Sociale) și real (Matematică-Informatică și 

Științe ale Naturii). În anul 2014, în unitatea școlară își 

desfășoară activitatea 47 de profesori titulari și 

învață 1.002 elevi. 

 

Starea actuală a clădirilor colegiului este una medie 

spre proastă, fiind necesare investiții generale de 

reabilitare a instalațiilor de încălzire, de refacere a 

șarpantei, a acoperișurilor, a fațadelor etc.  

 

Colegiul Tehnic Rădăuți are mai multe oferte de 

învățământ: filiera teoretică și filiera tehnologică. De 

asemenea, instituția ține și cursuri de învățământ 

profesional, în domeniul mecanică, cu durata de 3 

ani. Învățământul liceal are, pentru filiera teoretică, 

un număr de 140 de locuri în 5 clase, iar pentru filiera 

tehnologică un număr de 168 de locuri în 6 clase. 

Specializările tehnice oferite sunt de tehnician în 

activități economice, tehnician mecatronist, 

tehnician desenator pentru construcții și instalații și 

tehnician transporturi.  

 

De asemenea, pentru învățământul profesional 

instituția de învățământ dispune de 168 de locuri în 6 

clase. Calificările care pot fi dobândite aparțin 

domeniilor de mecanică (mecanic auto, lăcătuș 

mecanic prestări servicii, tinichigiu vopsitor auto), 

electrică (electrician exploatare joasă tensiune) și 

industrie textilă și pielărie (confecționer produse 

textile).  

 

Starea infrastructurii unităților de învățământ (corpul 

principal și corpul A) este una nici bună, dar nici 

proastă, în timp ce starea celor 2 ateliere este una 

bună. La nivelul instituției sunt necesare investiții 

pentru reabilitarea unităților, asfaltarea curții 

interioare, dar și construcția unui etaj superior la 
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unul dintre ateliere și construcția unei anexe cu 

destinație de toaletă pentru persoanele cu 

dizabilități.  

 

În municipiul Rădăuți funcționează şi Școala 

Gimnazială Specială „Sf. Stelian” Rădăuți, care 

permite instruirea, educarea, integrarea şi 

recuperarea socio-profesională a copiilor cu cerințe 

educative speciale, domiciliați în municipiul Rădăuți 

şi comunele apropiate. 

 

La nivelul acestei instituții sunt necesare investiții de 

reabilitare termică a clădirilor de instalații care, în 

prezent, nu se află într-o stare potrivită de 

funcționare.  

 

Celelalte unități educaționale din municipiul Rădăuți 

prezintă o stare medie spre bună, dar mai au nevoie 

de investiții pentru modernizare și reabilitare.  

 

Astfel, la Grădinița cu Program Normal ”Voinicelul” 

este necesară realizarea unei amenajări proprii 

pentru încălzirea centralizată și amenajarea unui 

grup sanitar și a unui spațiu special destinat 

programului ”Cornul și laptele”.  

 

La Grădinița cu Program Prelungit ”Micul Prinț” 

este nevoie de schimbarea instalației electrice, de 

efectuarea de reparații interioare, de refacere a 

fațadei, de schimbarea/ repararea ușilor și de 

realizarea unui sistem de acces cu cartelă.  

 

Izolarea pereților exteriori este principala nevoie 

sesizată de reprezentanții Primăriei Rădăuți la nivelul 

Grădiniței cu program prelungit ”Prichindelul”. 

Pe de altă parte, la Școala gimnazială ”Gheorghe 

Popadiuc” (Școala nr. 1) principalele probleme 

constau în lipsa unei săli de sport, de lipsa dotărilor 

materiale pentru laboratoarele de fizică, chimie și 

biologie, de lipsa unui centru de documentare și 

informare, dar și a mobilierului școlar auxiliar 

(dulapuri, etajere etc). Totodată, una dintre unitățile 

sale arondate (Grădinița cu Program Normal 

”Arlechin”) are nevoie de reparații la fațadă.  

 

Aceleași nevoi de reabilitare a fațadei sunt necesare 

și la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 2 (reabilitarea 

fațadei corpului A și a parterului acestuia și 

reabilitarea corpului B). De asemenea, este nevoi de 

montarea unui sistem de alarmă și de supraveghere 

video cu acces la internet.  

 

Extinderea Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” cu 

un nou corp de clădire (P+2E) este necesar la nivelul 

acestei unități, în timp ce la Școala Gimnazială 

”Regina Elisabeta” (Școala nr. 4) este nevoie de 

unele dotări specifice pentru situații de urgență, 

conform solicitărilor ISU.  

 

Conform informațiilor Ministerului Educației, rețeaua 

de unități școlare din municipiul Rădăuți este 

completată de 2 unități de învățământ privat cu 

personalitate juridică:  

 Grădinița "Sf. Maria"; 

 Școala postliceală sanitară. 
 

Școala postliceală sanitară, Centrul de Studii "Ștefan 

cel Mare și Sfânt - Bucovina" Rădăuți, oferă cursuri 

de specializare, pe durata a 3 ani, pentru Asistent 

medical generalist, Asistent medical de farmacie, 



Profilul social, economic și demografic al municipiului Rădăuți 

 

 

101 

Asistent medical nutriție şi dietetică și Asistent 

medical de balneo – fiziokinetoterapie şi recuperare.  

 

La nivelul municipiului Rădăuți există unele unități de 

învățământ alternative cum ar fi Clubul Copiilor 

Rădăuți și Clubul Școlar Sportiv Rădăuți.  

 

Clubul Sportiv Școlar Rădăuți s-a înființat în anul 

1974, pentru a valorifica potențialul biologic deosebit 

al elevilor din zona municipiului Rădăuți, condițiile 

materiale existente, preocuparea factorilor locali 

pentru afirmarea sportului de performanță 

rădăuțean precum şi profesionalitatea şi pasiunea 

cadrelor de specialitate din zonă. 

 

Înființarea Clubului Sportiv Şcolar a apărut ca o 

necesitate în urma rezultatelor sportive obținute de 

sportivii de la secțiile: lupte greco-romane, hochei pe 

gheață, atletism şi baschet. 

 

Strategia pe termen scurt şi mediu a C.S.Ş. Rădăuți 

prevede consolidarea activității sportive la secțiile 

existente, adaptarea procesului de instruire şi 

sistemului competițional la condițiile actuale, 

extinderea activității la secția de hochei pe iarbă prin 

înființarea unor centre noi, relansarea activității la 

secția de atletism, demararea pregătirii la lupte 

libere fete în municipiul Rădăuți şi centrele filială. 

 

În perioada vacanței inter-semestriale, toate 

cercurile Clubului Copiilor și Elevilor pregătesc 

formații și echipaje, în vederea participării la 

concursurile județene și naționale. Domeniile în care 

s-au obținut premii și distincții naționale și județene 

sunt: pictura, dansul modern, Carturi, 

Rachetomodelism, Radio-electronică sau Ecologie.  

 

În cadrul Clubului Copiilor își desfășoară activitatea 

10 cadre didactice și peste 1.200 elevi de toate 

vârstele, atât din municipiu, cât și din localitățile 

învecinate.  

 

În prezent, Clubul Copiilor Rădăuți funcționează la 

parterul Internatului Colegiului Național ”Eudoxiu 

Hurmuzachi”, unde a fost mutat provizoriu încă din 

anul 1995. Corpul de clădire se află într-o stare 

avansată de degradare, acoperișul putred și spart 

generând continuu riscul de accidentare a elevilor ce 

merg pe trotuar. Etajele I și II ale clădirii sunt părăsite 

și nefuncționale din cauza unor lucrări de reabilitare 

rămase neterminate, iar subsolul este inundabil.  

 

Pentru eliminarea acestor riscuri majore atât pentru 

elevi, cât și pentru personalul didactic, se dorește 

construirea unei clădiri noi, pentru care există deja 

studiul de prefezabilitate.  

 

 

Suficiența infrastructurii educaționale nu este însă 

reflectată de numărul brut al sălilor de clasă, 

laboratoarelor sau altor astfel de categorii, ci de 

raportarea populației școlare la aceste elemente de 

infrastructură școlară. 

 

Astfel, în municipiul Rădăuți, în anul 2015, la o sală de 

clasă revin 30,04 elevi, valoare superioară celei de la 

nivel județean (22,54 elevi/sală de clasă), regional 

(21,17 elevi/sală de clasă) și național (20,93 elevi/sală 

de clasă).  



 
 

 

102 

În anul 2015, la un laborator școlar reveneau 183,53 

elevi la nivel municipal, situație mult peste valorile 

înregistrate la nivel județean (113,10 elevi/laborator), 

regional (108,14 elevi/laborator) sau național (94,49 

elevi/laborator școlar). În ceea ce privește atelierele 

școlare de la nivel local (1.248,00 elevi/atelier școlar) 

se înregistrează o diferență semnificativă în 

comparație cu mediul urban a județului Suceava 

(491,38 elevi/atelier), regiunea Nord-Est (553,27 

elevi/atelier), nivelul național (568,59 elevi/atelier) și 

nivelul total înregistrat la nivelul județului Suceava 

(685,93 elevi/atelier).  

 

Se constată un număr foarte mic de ateliere școlare 

raportat la numărul de elevi din municipiul Rădăuți, 

ceea ce reprezintă o insuficiență la nivelul 

infrastructurilor școlare. 

 

Numărul de săli de gimnastică în unitățile 

educaționale din Rădăuți a condus la un raport 

elevi/sală de gimnastică de 1.040,00, valoare 

superioară celei înregistrate la nivel regional (697,60 

elevi/sală de gimnastică) și național (529,55 elevi/sală 

de gimnastică), județul Suceava (711,33 elevi/sală de 

gimnastică) și mediului urban al județului Suceava 

(491,38 elevi/sală de gimnastică).  

Cele 9 terenuri de sport existente în unitățile 

educaționale din localitate asigură un raport de 

693,33 elevi/teren de sport, valoare superioară 

mediilor de la nivel județean (596,46 elevi/teren de 

sport), regional (549,60 elevi/teren de sport) și 

național (471,30 elevi/teren de sport).  

 

În ceea ce privește numărul de PC-uri, la nivelul 

municipiului Rădăuți la un PC revin 14,02 elevi, 

valoare superioară comparativ cu nivelul județului 

Suceava (7,90 elevi/PC), regiunii Nord-Est (7,74 

elevi/PC) și României (6,97 elevi/PC).  

 

În municipiul Rădăuți nu sunt prezente filiale ale 

universităților, însă tinerii pot opta pentru cursurile 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava care 

cuprinde 9 facultăți.  

 

Mare parte din tinerii municipiului Rădăuți aleg să-și 

urmeze studiile superioare în centrul universitar de la 

Iași, situat la 183 km de municipiul Rădăuți, pentru 

diversitatea specializărilor existente și calitatea 

învățământului. Astfel, în municipiul Iași există un 

număr de 5 universități de Stat acreditate de 

Ministerul Educației: 

 

Indicatori ai structurii școlare, în anul 2015 

 
România 

Regiunea 
Nord-Est 

Județul 
Suceava 

Județul 
Suceava - 

urban 

Municipiul 
Rădăuți 

Nr. Elevi*/Sală de clasă și cabinete 20,93 21,17 22,54 25,93 31,04 

Nr. Elevi*/Laborator școlar 94,49 108,14 132,27 113,10 183,53 

Nr. Elevi*/Sală gimnastică 529,55 697,60 711,33 740,26 1040,00 

Nr. Elevi*/ Atelier școlar 505,22 568,57 685,93 491,38 1248,00 

Nr. Elevi*/Teren de sport 471,30 549,60 596,46 626,37 693,33 

Nr. Elevi*/PC 6,97 7,74 7,90 6,72 14,02 

*nr. elevi din ciclul primar și gimnazial(inclusiv special), liceal, postliceal și de maiștri   Sursa: INS, Calcule Addvances 
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0-30 ani 
20,8%

30-60 ani 
54,2%

60-100 ani 
2,1%

peste 100 
ani 

22,9%

Distribuția corpurilor unităților de 

învățământ după vechime,
din municipiul Rădăuți, 2016

Sursă date: Unitățile de învățământ din mun. Rădăuți 

 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”; 

 Universitatea de Științe Agricole și Medicină; 

 Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”; 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”; 

 Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T 

Popa”; 

 Universitatea de arte „George Enescu”.  

 

În municipiul Iași funcționează și 3 instituții de 

învățământ superior particular acreditate: 

 Universitatea „Mihail Kogălniceanu”; 

 Universitatea „Petre Andrei”; 

 Universitatea „Apollonia”.  

 

Unitățile de învățământ din municipiul Rădăuți 

funcționează în aproximativ 48 corpuri de clădire, 

construite în perioada 1862-2015. Aproximativ 20,8% 

dintre corpurile unităților de învățământ au o 

vechime de până la 30 ani, 54,2% clădiri au o vechime 

de 30-60 ani, 2,1% clădiri au o vechime de 60-100 ani, 

iar 22,9% dintre corpurile de clădire au peste 100 de 

ani.  

 

 

Populația școlară 

 

În anul 2015, populația școlară a municipiului Rădăuți 

era de 7.154 persoane, dintre care 12,78% (914 copii) 

reprezintă elevi înscriși în învățământul preșcolar și 

87,22% (6.240 persoane) sunt elevi înscriși în 

învățământul primar (inclusiv special), gimnazial 

(inclusiv special), liceal și profesional.  
 

Comparativ cu anul 2000, în 2015 efectivul populației 

școlare s-a diminuat cu 5,93%. Pe niveluri 

educaționale, se observă o scădere de 0,54% în 

învățământul preșcolar, o scădere de 8,24% în 

învățământul primar (inclusiv cel special) și o 

înjumătățire în învățământul gimnazial, inclusiv 

special (-49,45%). Pe de altă parte, efectivul elevilor 

din ciclul liceal s-a majorat cu 63,58%, iar cel din 

învățământul postliceal a crescut cu 37,23%.  

 

În ceea ce privește distribuția populației pe nivelul 

instituției de învățământ absolvite, conform 

Recensământului Populației și Locuințelor din anul 

2011, majoritatea locuitorilor din municipiul Rădăuți 

au absolvit cursurile învățământului secundar 

(gimnazial și liceal) – 66,25%, urmați de cei cu studii 

superioare (18,59%), la polul opus situându-se cei fără 

școală absolvită (1,66%). 
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7.605

7.320

7.262

7.286
7.090

6.937

7.100

7.052
6.990

7.025
7.147
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7.309

7.361

7.342

7.154

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evoluția populației școlare din municipiul Rădăuți

în perioada 2000 - 2015

Sursă date: INS

Evoluția populației școlare din municipiul Rădăuți, pe tipuri de învățământ, în perioada 2000 - 2015 
copii și elevi 

Anul 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Copii înscriși în grădinițe 919 986 1.120 1.078 958 1.042 1006 914 

Elevi înscriși în învățământul primar  

(inclusiv învățământul special) 
1.686 1.324 1.180 1.201 1.456 1.511 

1517 1547 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial  

(inclusiv învățământul special) 
2.289 1.485 1.217 1.209 1.172 1.180 

1161 1157 

Elevi înscriși în învățământul liceal 1.925 2.260 3.450 3.781 3.565 3.410 3311 3149 

Elevi înscriși în învățământul profesional 504 882 180 : 158 218 347 387 

Total populație școlară 7.605 6.937 7147 7.269 7.309 7.361 7342 7154 

Sursa: INS 
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Personalul didactic 
 

În ceea ce privește personalul didactic din municipiul 

Rădăuți, conform Institutului Național de Statistică, 

în anul 2015, corpul didactic era format din 412 cadre. 

În comparație cu anul precedent, numărul de cadre 

didactice a înregistrat o scădere de 8 persoane, iar 

comparativ cu anul 2000, numărul a scăzut cu 39 de 

persoane (-8%). Cele mai mari reduceri de personal în 

perioada 2000 – 2015 s-au resimțit la nivelul 

gimnazial (-46,25%), în timp ce pentru nivelul liceal 

numărul de cadre didactice a crescut cu 37,32%, de la 

142, la 195 persoane. 

 

Din cele 412 de cadre didactice, 14,05% (56 cadre 

didactice) deserveau nivelul preșcolar, 18,20% nivelul 

primar, inclusiv special (75 cadre didactice), 20,87% 

nivelul gimnazial, inclusiv special (86 cadre 

didactice), iar 47,33% nivelul liceal (195 cadre 

didactice).  

 

Fiecărui cadru didactic din municipiul Rădăuți, în anul 

2015, îi reveneau 17,36 elevi, valoare superioară celei 

de la nivel județean (15,92 elevi/cadru didactic), 

regional (15,79 elevi/cadru  didactic) sau național 

(15,34 elevi/cadru didactic). Cea mai mare solicitare 

este la nivelul cadrelor didactice de la nivelul primar 

(inclusiv special), la un profesor revenind 20,63 elevi. 

Pe de altă parte, unui cadru didactic din ciclul liceal îi 

revin 16,15 elevi, iar unui cadru didactic din ciclul 

gimnazial (inclusiv special) revin 13,45 elevi. 
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Instituții culturale 

 

Principalele instituții culturale prezente de care 

dispune municipiul Rădăuți sunt 9 biblioteci, Casa 

Municipală de Cultură, Muzeul de Etnografie Samuil 

și Eugenia Ioneț, precum și Centrul pentru Studierea 

problemelor Bucovinei.  

 

Casa Municipală de Cultură Rădăuți, situată în strada 

Bogdan Vodă, nr. 12, a fost inaugurată în anul 1956, în 

fosta clădire a Casei învățătorului. Clădirea dispune 

de o sală de spectacole de 500 de locuri, sală de 

cinematograf de 80 de locuri, săli de repetiții, 

concursuri pentru Universitatea Populară (cursuri de 

cultură generală si formare profesională), cercuri 

tehnico-aplicative. Starea actuală a construcției este 

una medie, având probleme cu fațada, izolația și cu 

acoperișul. 

Casa Municipală de Cultură Rădăuți găzduiește anual 

Festivalul Internațional de Folclor „Arcanul" în prima 

săptămână a lunii iulie, Festivalul de Datini si 

Obiceiuri de Iarnă, în luna decembrie, între Crăciun si 

Anul Nou, diferite spectacole ale interpreților 

individuali. Tot aici își desfășoară activitatea și 

Ansamblul Folcloric „Florile Bucovinei", ansamblu cu 

numeroase participări la concursuri si festivaluri din 

țară si străinătate. Lunar se organizează concerte de 

muzică simfonică susținute de Filarmonică si 

reprezentații teatrale. 

 

Pentru buna funcționare a Casei de Cultură, sunt 

necesare proiecte de investiții pentru reabilitarea 

fațadei și a acoperișului, pentru realizarea unui 

sistem de încălzire centralizat și pentru construcția 

unei anexe. Totodată, Casa de Cultură are nevoie de 

personal specializat, de dotări (sonorizare, lumini, 
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pian de scenă, garderobă, costume etc.), dar și de 

construirea unei săli de balet.  

 

Biblioteca Municipală ”Tudor Flondor” a fost 

înființată în anul 1952, cu un număr de 98.000 

volume. Biblioteca este structurată pe 5 secții: 

împrumut pentru adulți, împrumut pentru copii, sală 

de lectură, secția de limbi străine, secția de muzică și 

arte plastice. 

 

Centrul pentru studierea problemelor Bucovinei a 

fost înființat la 6 septembrie 1992, având ca obiect 

de activitate elaborarea studiilor de interes național 

privind istoria și cultura Bucovinei. 

 

Corpul principal al bibliotecii a fost construit în anul 

1957, starea sa actuală fiind una de nivel mediu, nici 

bună, dar nici proastă, având nevoie de reabilitarea 

clădirii și a acoperișului.  

 

Biblioteci 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, în anul 2015 funcționau 9 biblioteci, ceea 

ce reprezintă un procent de 2,93 % din totalul 

bibliotecilor existente la nivel județean și 7,69% din 

totalul bibliotecilor din mediul urban al județului 

Suceava.  

Activitatea bibliotecilor din municipiul Rădăuți 

Indicator 2012 2013 2014 2015 

Biblioteci 9 9 9 9 

Volume existente 210.964 219.157 223.674 214.835 

Volume eliberate 46.067 49.666 58.624 47.219 

Cititori activi 6.525 9.209 7.253 7.016 

Sursă date: INS 

Municipiul Rădăuți dispune de un fond de carte 

destul de ridicat, numărul de volume existente în 

bibliotecile de la nivel local în 2015 fiind 214.835 

bucăți. În același an, au fost eliberate 47.219 volume 

către cititori. Procentul cititorilor activi din localitate 

este de 21,28% din populația totală, net superior 

procentului înregistrat la nivelul județului Suceava 

(16,82%).  

 

 

Activitate culturală 
 

În cadrul unor manifestări tradiționale precum ”Zilele 

Rădăuțiului”, ”Festivalul Internațional Arcanul” se 

regăsesc obiceiuri și tradiții populare din mai multe 

zone ale țării, cât și de peste hotare. De sărbători, 

meșterii creează opere de artă la încondeiatul ouălor 

și confecționarea măștilor și costumelor, se 

desfășoară concerte de colinde și de muzică 

religioasă. 

 

Așadar, lista de evenimente locale cuprinde:  

 Zilele Rădăuțiului; 

 Festivalul Internațional de folclor „Arcanul” ; 

 Târgul Olarilor „Ochiul de Păun” ; 

 Târgul Mărțișorului; 

 Festivalul de atitudine culturală „Folkever” ; 

 „Ofranda la poalele crucii” ; 

 Expoziție de pictură religioasă „Lumina 

Învierii” ; 

 Concertul de colinde „Feeria Crăciunului” ; 

 Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă; 

 Concert de muzică corală religioasă; 

 Expoziții temporare ale Muzeului Etnografic 

în colaborare cu alte instituții; 
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 Evenimente organizate de Muzeul 

Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț”: 

expoziții temporare, proiectul ”Patrimoniul 

Muzeal”; 

 Evenimente organizate de Biblioteca 

Municipală „Tudor Flondor”: „Sub lumina 

Luceafărului”, „Ziua Unirii”, „Ziua Europei, 

ziua Păcii și Unității în Europa”, „Educația 

lecturii în bibliotecă”, „Ziua Bucovinei”, „Ce-

ți doresc eu ție, dulce Românie””, „Dalbe 

urme de zăpadă”.  

 

 

Personalități locale 
 

Personalități născute în Rădăuți: 

 Avigdor Arikha (1929-2010) – pictor și grafician 

 Berti Barbera (n. 1972) – cântăreț 

 Alexandru Bodnar (n. 1990) – atlet, tir cu arcul 

 Lucian Bozu – campion național la skandenberg 

 Zvika Buchenspanner – regizor 

 Obuf Cătălin Ovidiu Buhăianu (n. 1973) – 

politician 

 Radu Cernăuțan (n. 1981) – membru al formației 

Crush 

 Andrei Chipreanov (n. 1987) – campion național 

și vicecampion mondial la skandenberg 

 Florin Colibaba – ceramist 

 Marcel Colibaba (1956-2009) – ceramist 

 Constantin Curelar (n. 1953) – jucător de hochei 

 Gabriel Daliș (n. 1978) – poet, jurnalist 

 Daniil Sihastrul (n. începutul secolului al XV-lea, 

într-un sat din apropierea Rădăuților - d. 1496, 

Voroneț) 

 Lorin Fortuna (n. 1948) – politician 

 Heinrich Gärtner (1895-1962) - cineast, director 

de imagine 

 Dan-Bogdan Hanu (n. 1962) – scriitor 

 Iacov Putneanul (1719-1778) – mitropolit al 

Moldovei 

 Cip Ieșan (n. 1967) – publicist, scriitor, umorist 

 Andrei Iulian (n. 1982) – jucător de handbal 

 Silvia Kaposztai (1953-2011) – multiplă 

campioană europeană la tir 

 Sf. Ierarh Leontie (n. începutul secolului al XIV-

lea, în Rădăuți) 

 Mizzi Locker (n. 1917) – cântăreață și profesoară 

de operă în Israel 

 Pavel Lucescu (n. 1965) – jurnalist, politolog 

 Beniamin Husarciuc (n. 1978) – jurnalist 

 George Ovidiu Marciuc (n. 1959) – pictor 

 Benedict Menkeș (1904-1987) – medic și biolog 

 Lucia Olaru Nenati (n. 1949) – poet, prozator, 

publicist, muzeograf 

 Dan Pagis (1930-1986) – poet 

 Lothar Rădăceanu (1895-1955) – jurnalist, 

lingvist și politician 

 Ștefan Rusu (n. 1956) – campion olimpic la lupte 

greco-romane 

 Ion T. Tarnavschi (1904-1989) – botanist 

 Mihai Tatulici (n. 1948) – jurnalist, scriitor, 

director de programe TV 

 Lucian Dan Teodorovici (n. 1975) – prozator, 

scenarist 

 Anne Tognaq (n. 3 septembrie 1967) – pictoriță 

 Matei Vișniec (n. 1956) – poet, dramaturg 

 Dorin Ieșan (n. 1941) – matematician, profesor 

universitar, membru al Academiei Române 

 Bogdan Cucoș (n. 1990) – tir cu arcul 
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 Petru Rezus (1913 - 1995) - profesor de teologie, 

prozator. 
 

 

Personalități care au trăit în Rădăuți:  

 Norman Manea (n. 1936) – autor 

 Felicia Bădăliță-Țigănescu (1910-2003) – prima 

planoristă din România 

 Vasile Țigănescu (1898-1971) – prozator 

bucovinean 

 Vasile Niculescu (1891-1981) – pilotul Marii Uniri 

 Ion G. Sbiera (1836-1916) – autor român, 
profesor la Universitatea Franz Ferdinand din 
Cernăuți 

 Ernst Rudolf Neubauer (1828-1890) – profesorul 
de istorie al lui Mihai Eminescu în Cernăuți, 
primul director al Colegiului Național „Eudoxiu 
Hurmuzachi” 

 Emil Loteanu (1936-2003) – actor, regizor, 

scenarist, poet și scriitor român 

 Traian Brăileanu (1882-1947) – sociolog de 

renume mondial 

 Ion Nistor (1876-1962) – istoric și om politic 

român 

 Gheorghe Flondor (1892-1976) – rezident regal 

al Bucovinei, deputat și senator de Rădăuți 

 Cornelia Dumitrescu (n. 1946) – inventatoarea 

ciorbei rădăuțene 

 Andronic Motrescu – profesor 

 Eugen Botezat (1871-1964) – zoolog 

 Hermann Poras (1835-1899) – medic și politician 

evreu, fondator și director al Sanatoriului și 

Institutului de Hidroterapie „Dr. Poras” din 

Solca. 

 Gheorghe Grigorovici (1871-1950) – politician 

român 

 Mihai Pitei – prefect al județului Rădăuți 

 Oreste Renney – prefect al județului Rădăuți 

 Ilie Vișan – prefect al județului Rădăuți 

 Dimitrie Vatamaniuc (n. 1920) – academician 

român 

 Constantin Hrehor (n. 1953) – poet român 

 Iulian Vesper (1908-1986) – poet, eseist, 

traducător și autor de romane din Bucovina 

 Constantin Ruscior (1911-1992) – fizician român 

 Petre-Virgil Herțanu (n. 1940) – autor român 

 Radu Negură (1910-1992) – pictor român 

 Vasile Andru (n. 1942) – prozator, eseist, 

jurnalist și teoretician 

 Ana Maria Georgescu – artist 

 Vasile Ișan (n. 1961) – rector al Universității 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2008-2016).  
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Lista monumentelor istorice din municipiul Rădăuți – 2015 (cf. Ministerului Culturii)  

Cod LMI Denumire Datare 

SV-ll-s-B-05598 Sit urban (Zona cuprinsă între Str. Putnei, Agronomilor, Lupenilor, Calea 
Prieteniei, Piața Unirii) 

sec. XIX 

SV-ll-m-B-05599 Templu evreiesc 1879 
SV-ll-m-B-05600 Spitalul Militar (azi SC Servicii Comunale) 1815 
SV-ll-m-B-05601 Şcoala nr. 2 (Grădiniță) 1896 
SV-ll-s-B-05602 Sit urban sec. XIX 
SV-ll-a-A-05603 Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae" sec. XIV 
SV-ll-m-A-05603.01 Biserica "Sf. Nicolae" sec. XIV 
SV-ll-m-A-05603.02 Clopotniță 1781 
SV-ll-m-A-05603.03 Casa parohială 1876 
SV-ll-m-B-05604 Casă (Protopopiatului Rădăuți) 1888 
SV-ll-m-B-05605 Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi” 1863 
SV-ll-m-B-05612 Fabrica de spirt 1789 
SV-ll-s-B-05609 Gospodăria - atelier al olarului Constantin Colibaba 1875 
SV-ll-m-B-05626 Şcoala nr. 3, azi Restaurant 1905 
SV-ll-m-B-05606 Şcoală Generală nr. 1 1902 
SV-ll-m-B-05607 Gara C.F.R. 1889 
SV-ll-m-B-05608 Şcoală Generală nr. 2 1911 
SV-ll-m-B-05610 Fosta Fabrică de hârtie, azi Moara Plop 1838 
SV-ll-m-B-05611 Fosta Judecătorie, sediu de firme  1862 
SV-ll-m-B-05613 Fosta Fabrică de mobilă, azi casă 1902 
SV-ll-m-B-05619 Spital 1879 
SV-ll-s-B-05620 Ansamblu urban sec. XIX 
SV-ll-m-B-05625 Casa Armatei, azi Şcoala nr. 6 1871 
SV-ll-m-B-05621 Biserica romano - catolică "Naşterea Sf. Fecioare Maria" 1823 
SV-ll-m-B-05622 Şcoală 1911 
SV-ll-m-B-05623 Clădire publică, fost Club Sportiv 1871 
SV-ll-m-B-05624 Corpul administrativ al Uzinei Electrice 1912 
SV-ll-s-B-05614 Zona veche a oraşului sec. XIX 
SV-ll-m-B-05627 Catedrala "Pogorârea Sfântului Duh" sec. XX 
SV-ll-s-B-05628 Ansamblu urban sec. XIX 
SV-ll-m-B-05629 Casa Germană 1896 
SV-ll-m-B-05615 Casă, azi Primărie 1870 
SV-ll-m-B-05617 Banca Comercială Română 1940 
SV-ll-m-B-05618 Fosta Prefectură şi hotel, azi comerț şi locuințe 1909 

 



Profilul social, economic și demografic al municipiului Rădăuți 

 

 

111 

 

 

I.7. SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ  
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SĂNĂTATE 
 

Infrastructura sanitară 
 

Organizarea și asigurarea serviciilor de sănătate 

pentru populația municipiului Rădăuți este realizată 

prin unitățile sanitare publice, mixte și particulare. La 

nivel local, conform Institutului Național de 

Statistică, în anul 2015 existau: 

 1 spital; 

 1 dispensar medical; 

 1 centru de sănătate mintală; 

 3 cabinete medicale de medicină generală; 

 8 cabinete medicale școlare; 

 14 cabinete medicale de familie (14 

proprietate privată); 

 38 cabinete stomatologice (38 proprietate 

privată); 

 39 cabinete medicale de specialitate 

(proprietate privată); 

 20 farmacii (1 de Stat și 19 proprietate 

privată); 

 7 laboratoare medicale (2 proprietate 

privată); 

 10 laboratoare de tehnică dentară 

(proprietate privată). 

Conform INS, municipiul Rădăuți dispune de un spital 

(Spitalul „Sf. Doctori Cosma și Damian”) modernizat 

din fonduri nerambursabile prin programul PHARE 

2001 (prin proiectul „Reabilitarea Spitalului Municipal 

Rădăuți”, în valoare de 321.000 euro), cu un 

ambulatoriu modernizat și echipat din fonduri 

europene prin POR 2007–2013 – axa prioritară 3 – 

Îmbunătățirea infrastructurii sociale – DMI 3.1. – 

Reabilitarea, modernizarea și echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate.  

 

Cu sprijinul investitorilor străini Egger și 

Schweighofer, în cursul anul 2007 a fost modernizată 

secția de primire a urgențelor din cadrul Spitalului 

Rădăuți. Investițiile de peste 100.000 de euro au 

vizat amenajarea office-ului, sălii de operații pentru 

mici intervenții, sălii de chirurgie - aparate gipsate, 

cabinetul de consultații interne - cardiologie, două 

saloane și trei băi. 

 

Spitalul și ambulatoriul municipiului Rădăuți 

deservesc nu numai populația municipiului, ci și 

comunelor învecinate. Dotarea spitalului cu 

aparatură medicală performantă a dus la creșterea 

numărului de solicitanți ai serviciilor de sănătate și la 

o acuratețe mai mare a diagnosticărilor specifice. 

 

Unități sanitare și personal medico – sanitar din municipiul Rădăuți, în perioada 2012- 2015 

  Spitale 
Cabinete medicale 

de familie 

Farmacii (inclusiv 
puncte 

farmaceutice) 

Cabinete 
stomatologice 

Medici 
Personal sanitar 

mediu 

2015 1 14 20 38 86 375 

2014 1 14 18 34 82 321 

2013 1 14 18 33 82 325 

2012 1 12 22 30 85 298 

Sursă date: INS 
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Spitalul Municipal Rădăuți are peste 135 de ani de 

tradiție, fiind acreditat CONAS în 2013 și, în prezent, 

are în structura sa 460 paturi, oferind servicii 

medicale în contract cu Casa de Asigurări de 

Sănătate Suceava. O parte din secțiile unității 

spitalicești sunt localizate în Spitalul Vechi, care are 

în componență Secția de Psihiatrie, Compartimentul 

Dermatovenerologie, Secția de Boli Infecțioase, 

Pneumologie ,TBC sau Centrul de Sănătate Mintală.   

 

Așadar, Spitalul Municipal Rădăuți acoperă o gamă 

variată de servicii medicale prin secțiile/specializările 

de care dispune. 

Informații referitoare la Spitalul Municipal Rădăuți 

Anul 2002** 2007** 2016* 

Secția nr. paturi 

Medicină Internă 60 50 40 

Cardiologie 30 35 33 

Neonatologie 45 35 30 

Obstretică-Ginecologie 70 55 50 

Psihiatrie 50 50 40 

Compartiment 

Dermatovenerologie 
15 10 10 

Chirurgie Generală 65 60 50 

Ortopedie și 

Traumatologie 
15 15 10 

Pediatrie 50 40 30 

Boli Infecțioase 9 30 25 

Pneumologie 60 60 58 

A.T.I. 12 15 15 

Diabet zaharat, nutriție 

și boli metabolice 
10 15 15 

  *     potrivit site-ului Spitalului Municipal 

**  potrivit datelor Strategiei de dezvoltare economico-socială a 

municipiului Rădăuți 2008-2013 

Din tabelul cu informații referitoare la Spitalul 

Municipal se observă scăderea semnificativă a 

numărului de paturi disponibile pentru pacienți la 

majoritatea secțiilor.  

 

Alte specializări de care dispune spitalul includ secția 

de Radiologie și Imagistică Medicală; Anatomie 

Patologică; Dispensar TBC; S.P.C.I.N.; O.R.L.; 

Planning Familial; Psihologie; Nefrologie sau Centrul 

de Sănătate Mintală.   

 

În anul 2013 a fost deschis un departament nou în 

cadrul Spitalului Municipal – Centrul de Sănătate 

Mintală, fiind al doilea centru de acest tip din județul 

Suceava. Acesta este situat vizavi de Spitalul Vechi 

din Rădăuți cu intrarea pe strada Gării.  

 

Centrul de Sănătate Mintală are ca obiectiv principal 

depistarea activă și precoce a tulburărilor mintale și 

instituirea măsurilor corespunzătoare în vederea 

tratării lor și prevenirii unor evoluții nefavorabile. 

 

Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” își 

desfășoară activitatea în 7 corpuri de clădire 

construite în anul 1983 (Spitalul nou, corpurile de la A 

la G) și 2 corpuri ale spitalului vechi: corpul M1 

construit în anul 1877 și corpul M2 construit în 1952.  

 

Per ansamblu, Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma 

și Damian” se confruntă cu o stare precară a 

corpurilor de clădiri.  

 

Spitalul nou, ce cuprinde corpurile de la A la G, 

necesită reabilitare termică prin anvelopare, reparații 

/ înlocuire șarpante/ acoperișuri. De asemenea, 
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corpul M1 al spitalului vechi necesită reabilitare 

termică prin anvelopare. Corpul M2 al spitalului vechi 

necesită reabilitarea construcției, atât la interior cât 

și la exterior, precum și extinderea cu o construcție 

nouă. Totodată, sunt necesare investiții pentru 

dotarea Spitalului cu echipamente și aparatură.  

 

Calitatea actului medical depinde în mare măsură și 

de nivelul de dotare a spitalului și ambulatoriului cu 

echipamente specifice, în prezent fiind necesare 

investiții în dotarea cu echipamente moderne și 

performante.  

 

Personalul medico-sanitar 

 

Potrivit Institutului Național de Statistică, personalul 

medico-sanitar cuprindea, în anul 2015, un număr de 

86 medici, dintre care 31 activează în sectorul privat, 

34 medici stomatologi (34 privați), 39 farmaciști 

(dintre care 38 activează în domeniul privat) și 375 de 

angajați ca personal sanitar mediu, dintre care 153 în 

sectorul privat. 

Indicatori ai sistemului sanitar 
 

Numărul cabinetelor medicale de familie din 

municipiul Rădăuți, raportat la 10.000 de locuitori 

este de 4,25, această valoare fiind superioară celei de 

la nivel județean (4,16 cabinete/10.000 locuitori), însă 

inferioară celei de la nivel regional (4,42 

cabinete/10.000 locuitori) sau național (5,11 

cabinete/10.000 locuitori).  
 

De asemenea, se observă numărul ridicat al 

farmaciilor și a punctelor farmaceutice care 

deservesc municipiul Rădăuți (6,07 farmacii/10.000 

locuitori) comparativ cu valorile înregistrate în 

județul Suceava (4,20 farmacii/10.000 locuitori), 

Regiunea Nord-Est (3,93 farmacii/10.000 locuitori) 

sau România (4,25 farmacii/10.000 locuitori). 
 

Comparativ cu anul precedent (2014), numărul 

farmaciilor de la nivel local a crescut cu 2 unități, 

rezultând o valoare de 6,07 farmacii/10.000 locuitori, 

medie superioară valorii înregistrate pentru județul 
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Suceava în anul 2015 (4,20 farmacii și puncte 

farmaceutice/10.000 locuitori). 

 

Numărul de cabinete stomatologice din municipiul 

Rădăuți în anul 2015 (11,53 cabinete/10.000 locuitori) 

este net superior celui de la nivel județean (5,28 

cabinete/10.000 locuitori) și cu mai mult de jumătate 

mai ridicat decât mediile înregistrate în regiune (4.96 

cabinete/10.000 locuitori) sau la nivel național (6,62 

cabinete/10.000 locuitori). Aceste valori se explică 

prin creșterea numărului de cabinete stomatologice 

de la 30, în anul 2012, la 38 unități în 2015.  

 

În ceea ce privește numărul medicilor şi a 

personalului mediu sanitar, se observă aceeași 

situație, municipiul Rădăuți înregistrând valori net 

superioare celor județene, regionale sau naționale. 

Astfel, numărul medicilor din Rădăuți raportat la 

10.000 locuitori este 26,09, valoare apropiată celei 

de la nivel național (25,16 medici/10.000 loc.), dar 

superioară valorilor județene (12,44 medici/loc. și 

regionale (17,76 medici/loc.).  

 

În ceea ce privește numărul personalului mediu 

sanitar raportat la 10.000 locuitori, valoarea 

înregistrată la nivelul municipiului Rădăuți (113,76 

personal mediu/10.000 loc.) este de două ori mai 

ridicată decât cele ale Județului Suceava (52,16 

personal mediu/10.000 loc.), Regiunii Nord-Est (54,33 

personal mediu/10.000 loc.) și României (59,72 

personal mediu/10.000 loc.).  

 

Evoluția sistemului sanitar poate fi măsurată prin 

compararea principalilor indicatori, precum numărul 

de cabinete medicale, medici sau personalul mediu  
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sanitar, raportate la 10.000 locuitori stabili pe o 

perioadă dată. Comparativ cu anul 2012, numărul 

cabinetelor medicale de familie a crescut de la 4,07 

cabinete medicale/10.000 loc. la 4,25 cabinete/10.000 

loc. în 2015, aceeași situație fiind înregistrată pentru 

numărul de cabinete stomatologice, care a crescut 

de la 9,83 cabinete/10.000 loc. la 11,44 

cabinete/10.000 loc.  

 

În ceea ce privește numărul de medici de la nivel 

local, valorile înregistrate au crescut de la 25,79 

medici/10.000 loc. la 26,09 medici/10.000 loc., iar 

personalul sanitar mediu a înregistrat o creștere cu 

23,36 cadre/10.000 locuitori în această perioadă.  

 

Deși situația la nivelul municipiului Rădăuți în ceea ce 

privește infrastructura sanitară și personalul angajat 

este superioară celor de la nivel județean și regional, 

trebuie avut în vedere faptul că spitalul și 

ambulatoriul municipiului Rădăuți deservesc nu 

numai populația municipiului, ci și a comunelor 

învecinate. 

 

Starea generală a serviciilor de sănătate necesită 

încă lucrări de modernizare și retehnologizare, în 

ciuda investițiilor realizate până în prezent. Dacă 

Spitalul Nou și ambulatoriul integrat a beneficiat de 

o serie de investiții de modernizare și dotare cu 

aparatură performantă, corpul Spitalului Vechi 

necesită lucrări urgente de reabilitare și 

modernizare.  

 

La nivelul resurselor umane angrenate în activitatea 

din sistemul de sănătate, atât public, cât si privat, are 

loc fenomenul de migrație a forței de muncă atât 

pentru personalul de specialitate, cât și pentru cel 

auxiliar. De asemenea, o mare parte a personalului 

sanitar are două slujbe, atât în sistemul de sănătate 

public, cât și în cel privat. 

 

Situația critică în sistemul de sănătate local se 

manifestă și la nivel de personal de specialitate, în 

special în sectorul de prevenție, unde există o 

acoperire slabă a populației cu necesarul de medici 

farmaciști și asistente medicale. O situație 

îngrijorătoare se observă la Spitalul Municipal, care 

deservește aproximativ 200.000 locuitori, în special 

la departamentul de Urgențe, care funcționează cu 

asistenți. Lipsa acută de medici îi forțează pe cei 

rămași în sistem să lucreze suplimentar, uneori până 

la epuizare.   

 

Pentru atragerea de personal medical specializat, 

administrația publică locală trebuie să vină cu oferte 

atractive, de tipul locuințelor de serviciu sau alte 

bonusuri.  
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PROTECȚIE SOCIALĂ 
 

Asistența socială presupune un ansamblu complex 

de măsuri şi acțiuni realizate pentru a răspunde 

nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în 

vederea prevenirii şi depășirii unor situații de 

dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru 

prevenirea marginalizării şi excluderii sociale, în 

vederea promovării incluziunii sociale având ca scop 

creșterea calității vieții.  

 

Infrastructura socială din municipiul Rădăuți este 

organizată la nivelul mai multor instituții de stat și 

organizații non-guvernamentale, asociații. Pe plan 

local, problemele de tip social sunt gestionate de 

Direcția de Asistență Socială, departament 

subordonat Consiliului Local Rădăuți. Sistemul de 

asistență socială a municipiului Rădăuți asigură 

servicii pentru toate categoriile de vârstă: copii, 

tineri, adulți și persoane în vârstă. 

 

 

 

 

În ceea ce privește copiii, principalele probleme cu 

existente la nivel local sunt scăderea natalității, 

creșterea abandonului copiilor, condițiile 

neconforme ale căminelor de stat și mai ales 

emigrarea părinților în străinătate. 

 

Potrivit administrației publice locale, numărul ridicat 

de copii de la nivelul municipiului, impune cu 

necesitate înființarea unui centru after-school și a 

unei creșe, care să le permită părinților sau 

susținătorilor legali să desfășoare o activitate 

lucrativă, să urmeze cursurile unei instituții de 

învățământ, sau se află în situații ce nu le permit să 

stea cu copiii pe tot parcursul zilei. Serviciile unei 

astfel de creșe sau after-school reprezintă o 

necesitate pentru părinți, aceștia având posibilitatea 

de a desfășura o activitate remunerată, știind că 

serviciile oferite copilului sunt specializate în raport 

cu vârsta acestuia.  

 

Numărul familiilor în care părinții sunt plecați în străinătate  în județul Suceava și municipiul Rădăuți 

Zona  Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

Județul 

Suceava 

Total familii, din care: 6.158 6.238 5.921 5.941 5.436 

        cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate 2.083 2.030 1.978 1.826 1.924 

        cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate 3.403 3.590 3.364 3.537 3.880 

        cu un părinte unic susținător al familiei monoparentale 

plecat la muncă în străinătate 
672 618 579 578 632 

Municipiul 

Rădăuți 

Total familii, din care: 43 53 53 60 204 

        cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate 11 13 13 10 12 

        cu un singur părinte plecat la muncă în străinătate 26 31 31 42 180 

        cu un părinte unic susținător al familiei monoparentale 

plecat la muncă în străinătate 
6 9 9 8 12 

Sursă date: DGASPC Suceava 



 
 

 

118 

La nivel județean, conform datelor furnizate de 

DGASPC Suceava (Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului), în anul 2014 s-au 

identificat 489 de cazuri ale copiilor supuși unei 

forme de abuz, cu 16,71% mai multe cazuri decât în 

anul precedent (419) și cu 117,33% mai multe decât în 

2010 (225 cazuri).  

 

La nivelul municipiului Rădăuți, în 2014 s-au 

înregistrat 8 astfel de cazuri, ceea ce reprezintă 1,64% 

din totalul cazurilor de copii identificați ca fiind 

supuși unei forme de abuz de la nivel județean. Spre 

deosebire de anul 2010, numărul cazurilor de abuz a 

scăzut cu 55,56% (10 cazuri).  

 

50 57 57
71

243

2010 2011 2012 2013 2014

Evoluția numărului de copii cu 
părinți plecați în străinătate, în 
municipiul Rădăuți, 2010 - 2014

Sursă date: DGASPC Suceava
 

 

Evoluția numărului de copii care beneficiază de servicii sociale publice, 
în județul Suceava și municipiul Rădăuți 

Zona  Indicator 2010 2011 2012 2013 2014 

Județul 

Suceava 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial – total 615 575 572 556 517 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial 

Organisme Private Autorizate 
26 114 131 136 131 

Copii protejați în centrele de recuperare și reabilitare pentru 

copii cu handicap 
139 170 169 146 195 

Copii beneficiari ai centrelor de zi 65 62 58 45 49 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip familial 1.114 1.083 1.103 1.078 1.114 

Copii încadrați în grad de handicap – total, din care: 2.604 2.516 2.398 2.277 2.285 

        în familie 2.258 2.191 2.060 2.048 2.044 

Municipiul 

Rădăuți 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial – total 20 16 15 90 12 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial 

Organisme Private Autorizate 
- 12 20 28 26 

Copii protejați în centrele de recuperare și reabilitare pentru 

copii cu handicap 
3 4 4 5 5 

Copii beneficiari ai centrelor de zi - - - - - 

Copii protejați în cadrul serviciilor de tip familial 31 29 28 24 21 

Copii încadrați în grad de handicap – total, din care: 74 70 68 68 58 

        în familie 64 61 59 61 48 

Sursă date: DGASPC Suceava 
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În ceea ce privește numărul de copii care beneficiază 

de servicii sociale publice, conform DGASPC Suceava, 

la nivelul municipiului Rădăuți în anul 2014 existau 12 

copii protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial 

(2,32% din totalul județean), 26 de copii protejați în 

cadrul serviciilor de tip rezidențial OPA (19,85% din 

totalul județean), 5 copii protejați în centrele de 

recuperare pentru copiii cu handicap (2,56% din 

totalul județean), 21 de copii protejați în cadrul 

serviciilor de tip familial (1,89% din totalul județean) și 

58 de copii încadrați în grad de handicap (2,54% din 

totalul județean).  

 

De asemenea, în anul 2014, numărul adulților 

protejați în cadrul serviciilor de tip rezidențial în 

municipiul Rădăuți a fost de 34, ceea ce reprezintă 

3,99% din valoarea județului Suceava.  

 

Raportat la nivel județean, municipiul Rădăuți 

deținea în anul 2014 3,75% din totalul familiilor în care 

părinții sunt plecați în străinătate.  

 

Una din cele mai importante probleme sociale cu 

care se confruntă societatea românească în ultimii 

ani este emigrația părinților în căutarea unui trai mai 

bun. Astfel, la nivelul municipiului Rădăuți, în anul 

2014 s-au înregistrat 204 familii în care părinții sunt 

plecați la muncă în străinătate, cu 240% mai multe 

decât în anul precedent (60), și cu 374,42% mai multe 

față de anul 2010 (53 familii). Cele mai multe cazuri 

înregistrate sunt familiile care au un singur părinte 

plecat la muncă în străinătate (180 familii) și 

reprezintă 88,24% din total.  

 

 

Analiza evolutivă a numărului copiilor al căror părinți 

sunt plecați în străinătate evidențiază o creștere 

semnificativă în anul 2014 față de anii anteriori. 

Astfel, spre deosebire de 2010, numărul copiilor cu 

părinți plecați în străinătate a crescut cu 386% (193 

copii).  

 

În ceea ce privește categoria socială a tinerilor și 

adulților, la nivelul municipiului Rădăuți se 

evidențiază o serie de fenomene negative cu care 

aceștia se confruntă: șomajul, veniturile scăzute și 

creșterea nivelului de sărăcie, emigrarea, delicvența, 

creșterea numărului de violențe în familii etc.  

 

Viitoarele presiuni de ordin social vin și din faptul că 

populația municipiului se află în curs de îmbătrânire, 

11,56% din populația stabilă fiind persoane vârstnice, 

de 65 de ani și peste. Acest segment de populație se 

confruntă cu probleme sociale importante: pensii 

mici, incapacitatea financiară de a-și asigura 

necesarul de medicamente, abandonul de către 

familii etc.  

 

Potrivit datelor furnizate de Primăria municipiului 

Rădăuți, în anul 2015 erau înregistrate 68 familii, 

respectiv 139 persoane care beneficiau de venitul 

minim garantat (VMG).  

 

O altă problemă socială ce afectează negativ 

municipiul Rădăuți este reprezentată de cerșetorie și 

de delicvența juvenilă, în zonă neexistând specialiști 

care să se ocupă de aceste grupuri.  

 

Pentru a rezolva problemele sociale amintite a fost 

construit Căminul pentru Persoane Vârstnice 
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Rădăuți, unitate subordonată Direcției de Asistență 

Socială care asigură servicii de cazare, masă, îngrijire 

medicală, precum și activități de socializare pentru 

persoanele vârstnice. Acesta avea în anul 2014, 

potrivit datelor furnizate de Primăria Rădăuți, o 

capacitate de 45 locuri și 35 beneficiari. 

 

Căminul necesită realizarea de investiții pentru dotări 

și construcția de anexe, dar și realizarea unui nou 

sistem de încălzire pentru persoanele vârstnice.  

 

Conform datelor de la Casa Județeană de Pensii 

Suceava, în anul 2014 erau înregistrați 6.708 

pensionari, ceea ce reprezintă 22,57% din populația 

stabilă din acel an. Numărul acestora a crescut cu 

0,58% față de anul anterior și cu 5,28% față de anul 

2009.  

 

 

Municipiul Rădăuți deține 4,48% din totalul numărului 

de pensionari de la nivel județean în anul 2014 

(149.622 pensionari). Dintre aceștia, 56,78% sunt 

femei (84.966 persoane), iar restul de 43,22% sunt 

bărbați (64,656 persoane).   

 

În ceea ce privește numărul de pensionari agricultori, 

în perioada 2009 – 2014 se observă o scădere 

continuă a numărului acestora cu 43,66% în perioada 

amintită. Se remarcă numărul crescut al femeilor, în 

anul 2014 deținând 84,38%  din numărul total al 

pensionarilor agricultori din municipiul Rădăuți.  

 

Infrastructura de protecție socială a municipiului 

Rădăuți mai cuprinde și un adăpost de noapte - 

unitate de asistență socială, fără personalitate 

juridică, care funcționează în subordinea Consiliului 

Local al municipiului Rădăuți. Imobilul în care 

funcționează adăpostul este compus din 5 camere, 
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două grupuri sanitare, camera centralei și holuri. 

Capacitatea adăpostului este de 24 de persoane.  

 

Scopul serviciului social "ADĂPOST DE NOAPTE" este 

de furnizare de servicii sociale gratuit, temporar,  cu 

cazare, persoanelor fără adăpost cu domiciliul stabil 

pe raza municipiului Rădăuți sau în alte localități, în 

condițiile legii. 

 

Adăpostul de noapte funcționează cu respectarea 

prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcționare a serviciilor sociale, reglementat de 

Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea 

nr.161/2002 privind prevenirea și combaterea 

marginalizării sociale, precum şi a altor acte 

normative secundare aplicabile domeniului. 

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Adăpostul 

de noapte sunt persoane/familii care au domiciliul 

stabil pe raza municipiului Rădăuți, nu au locuință şi 

nici posibilitatea de a-şi procura sau închiria o 

locuință, nu realizează venituri sau acestea sunt 

insuficiente. De asemenea, în situații de calamități, 

condiții meteo nefavorabile, beneficiază de găzduire 

şi persoane din alte localități care, pe timpul nopții 

sunt găsite pe raza municipiului Rădăuți, nu necesită 

îngrijiri medicale dar nu se pot deplasa în localitatea 

de domiciliu, iar sănătatea şi integritatea fizică le-ar fi 

pusă în pericol dacă rămân în stradă. 

 

Spălătoria aferentă Adăpostului de noapte din 

municipiu trebuie să fie extinsă, în momentul de față 

suprafața sa fiind insuficientă. Totodată, trebuie să 

beneficieze de dotări noi.   

 

Prin cantina de ajutor social din cadrul Direcției de 

Asistență Socială Rădăuți se  furnizează servicii 

sociale gratuit sau contra cost persoanelor aflate în 

situații economico-sociale deosebite, respectiv copii, 

tineri, pensionari, invalizi, bolnavi cronici şi orice 

persoană care temporar nu realizează venituri, care 

constau în pregătirea şi servirea a doua mese/zi 

prânz şi cina  în limita alocației zilnice de hrană , de 

luni până vineri inclusiv pentru weekend. Servirea 

hranei, conform Legii 208/1997 se acordă pe bază de 

cerere şi acte doveditoare privind componența 

familiei, veniturile membrilor familiei şi alte acte 

necesare în funcție de specificul fiecărui caz iar în 

situația persoanelor aflate în imposibilitatea de a se 

deplasa la sediul cantinei se asigură transport gratuit  

la domiciliu. 

 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL este înființată prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 6/1993 privind 

înființarea Cantinei de Ajutor Social din subordinea 

Consiliului Local, prin Dispoziția primarului 

municipiului Rădăuți, nr.164/1996 s-a stabilit sediul 

cantinei în Rădăuți, str. Ștefan cel Mare nr.38, jud. 

Suceava. Cantina de Ajutor Social funcționează în 

cadrul Direcției de Asistență Socială din subordinea 

Consiliului Local Rădăuți. Are o capacitate pentru 70 

persoane, conform datelor furnizate de Primăria 

Rădăuți. Având în vedere vechimea sa, Cantina are 

nevoie de investiții de reabilitare a unității și dotare 

cu noi echipamente și bunuri.  

 

În municipiul Rădăuți există și un serviciu de 

îngrijire și asistență socială la domiciliu destinat, 

în principal, persoanelor vârstnice. Acesta asigură 

necesarul pentru 30 persoane. Sunt necesare 
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investiții pentru diversificarea serviciilor oferite, 

pentru oferirea de  servicii medicale.  

 

În sprijinul copiilor, în municipiul Rădăuți 

funcționează Așezământul de copii ”Sfântul 

Ierarh Leontie”, constituit la inițiativa Părintelui 

Arhimandrit Iustin Dragomir Ioan (Starețul Mânăstirii 

”Bogdana” din Rădăuți), de către Fundația ”Sfinții 

Ierarhi Leontie și Teodosie”, organizație cu caracter 

creștin și social, apolitică și fără scop patrimonial.  

 

Înființat în toamna anului 2011, Așezământul 

găzduiește, în prezent, un număr de 122 de copii şi 

tineri (63 de fete şi 59 de băieți), cu vârsta cuprinsă 

între 3 şi 18 ani, chiar şi peste (cei șase studenți), de 

pe raza județului Suceava, cu hotărâre de plasament 

din partea Comisiei de Protecție a Copilului Suceava 

sau sentință judecătorească a Tribunalului Suceava. 

 

Așezământul de Copii ,,Sf. Ierarh Leontie” este un 

serviciu social ce asigură un mediu stabil (Centru 

rezidențial transpus în 11 căsuțe de tip familial) și 

servicii integrate de calitate oferite copiilor din 

incinta instituției, în vederea reintegrării în familie 

sau, după caz, reintegrării socio-profesionale și 

pregătirii pentru viață independentă. Grupul țintă al 

serviciului social este format din: copii orfani, copii 

lipsiți de mijloace de existență şi copii proveniți din 

familii dezorganizate.  

 

Având în vedere problemele locale, este nevoie de 

un Centru Social Integrat care să ofere mai multe 

tipuri de servicii sociale. De asemenea, se dorește 

înființarea unui Centru de zi pentru persoanele cu 

dizabilități, în care să fie oferite servicii de 

specialitate în funcție de afecțiunile pe care le au 

beneficiarii.  

 

Sunt necesare, totodată, investiții pentru înființarea 

unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, în 

care acestea să aibă posibilitatea să socializeze cu 

persoane care se confruntă cu probleme similare, să 

își petreacă timpul liber, să beneficieze de consiliere, 

îndrumare, servicii juridice gratuite, servicii medicale 

de urgență – oferite de un personal de specialitate și 

de către voluntari. 
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I.8. MEDIU  
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CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 
 

La nivel general, municipiul Rădăuți nu întâmpină 

probleme semnificative legate de calitatea factorilor 

de mediu. Apar însă o serie de situații negative 

rezultate din activitatea antropică ce pot avea efecte 

locale asupra factorilor de mediu și implicit, asupra 

populației orașului. În această categorie putem 

încadra activitățile de tip industrial, construcțiile, 

gestionarea ineficientă a deșeurilor sau echiparea 

edilitară deficitară.  

 

Calitatea aerului 

 

Calitatea aerului în zona municipiului Rădăuți a fost 

evaluată prin analiza emisiilor și emisiilor poluante, 

rezultate în principal din activitatea industrială, 

traficul rutier și gospodăriile populației. 

 

Monitorizarea calității aerului în municipiul Rădăuți a 

început în luna mai, anul 2008 și este gestionată de 

APM Suceava printr-o stație amplasată în Parcul 

Central Regimul de prelevare a probelor, care 

cuprinde probe medii diurne (24 ore) și probe medii 

de scurtă durată (60 minute). 

 

Raportul privind starea mediului în județul Suceava în 

aceeași lună a demonstrat că la nivelul municipiului 

Rădăuți valorile medii zilnice la indicatorii dioxid de 

sulf și dioxid de azot se încadrează în general mult 

sub valorile limite sau concentrațiile maxime admise 

stabilite de actele normative în vigoare. De 

asemenea, concentrațiile medii orare ale 

indicatorilor dioxid de azot, ozon și monoxid de 

carbon s-au situat mult sub valoarea limită orară și 

marja de toleranță pentru protecția sănătății umane. 

Sursele principale de poluare din această zonă sunt: 

centralele termoelectrice pe combustibili fosili, 

depozitele de zgură și cenușă, traficul rutier zonal 

intens și, cu o pondere mai redusă, stațiile de beton 

și asfalt din zonele limitrofe municipiului. 

 

Calitatea apelor 

 

Calitatea apelor din preajma municipiului Rădăuți a 

fost urmărită prin analize fizico-chimice și biologice, 

prin urmărirea calității apei râului Suceava în flux 

rapid (zilnic), la Brodina și la Mihoveni aflată în 

amonte și in aval de municipiul Rădăuți. 

 

Un factor important cu privire la starea de calitate a 

apei râului Suceava este creșterea rapidă de debit ca 

urmare a ploilor torențiale. În caz contrar, în condiții 

de secetă, debitul mic al râului favorizează poluarea 

prin neasigurarea diluției substanțelor poluante.  

 

Una din principalele zone critice sub aspectul poluării 

apelor de suprafață și a celor subterane evidențiată 

în rapoartele de mediu este pârâul Pozen, fiind 

emisarul apelor uzate provenite de la Stația de 

epurare a municipiului Rădăuți, administrată în 

prezent de ACET S.A. Suceava.  

 

Potențialii poluanți ai apelor de suprafață sunt apele 

reziduale provenite din gospodăriile populației şi 

agenților economici, coroborate cu lipsa pe alocuri a 

rețelei de canalizare, dejecțiile animaliere depozitate 

necorespunzător, deșeurile menajere depozitate pe 

malurile şi în albiile cursurilor de apă, substanțele 

chimice (insecticide, pesticide, ierbicide) folosite în 

agricultură şi ajunse în apele de suprafață prin 
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scurgere superficială sau pătrunse inițial în pânza 

freatică prin infiltrații, fibre de lemn şi celuloză. 

 

Apele subterane sunt mai puțin expuse riscului 

poluării. Principalele cauze (surse) sunt infiltrațiile de 

la suprafață de substanțe organice sau chimice 

provenite din activități umane. Apele subterane sunt 

valoroase, având pânza freatică la adâncime mică, 

astfel contribuind la satisfacerea nevoilor populației 

și a activităților economice, în special acelor 

industriale, având în vedere că furnizarea în sistem 

centralizat se face prin captarea apei subterane. 

 

În ceea ce privește platforma industrială Egger, 

trebuie menționat că aceasta dispune din anul 2013 

de un sistem propriu de management al apei, de o 

stație de epurare proprie și de sisteme proprii de 

captare, aducțiune și evacuare a apei. Astfel, în 

condiții normale de funcționare, fabrica nu manifestă 

un impact negativ asupra biodiversității locale.  

 

Chiar și așa, având în vedere că în procesul de 

fabricație se folosește substanța toxică – 

formaldehida, Grupul Egger este considerat un mare 

poluator al zonei. Lucrul cu această substanță 

cauzează afecțiuni ale pielii, ochilor și căilor 

respiratorii, fiind inclusă de Organizația Mondială a 

Sănătății pe lista substanțelor cancerigene.  

 

Tocmai pentru a depista eventualele depășiri ale 

limitelor impuse de lege ale emisiilor poluante, 

Primăria municipiului Rădăuți intenționează să 

realizeze un studiu privind poluarea urbană și să 

dezvolte o stație de monitorizare a aerului, care să 

depisteze și formaldehida.  

Calitatea solurilor 

 

Solurile din municipiul Rădăuți sunt pretabile atât 

creșterii animalelor, cât și agriculturii. În condițiile 

aplicării Legii fondului funciar, apar o serie de noi 

aspecte care prin efectul lor agresează solul. 

 

Astfel, se execută lucrări agricole, fără respectarea 

tehnologiilor adecvate, se execută arături 

perpendiculare pe curbele de nivel, se efectuează 

fertilizări în perioade necorespunzătoare, lucrările de 

combatere a eroziunii, lucrările de desecare și drenaj. 

 

O problemă de mediu importantă o reprezintă 

depozitarea necontrolată a deșeurilor, fenomen ce 

poate afecta semnificativ calitatea solului. 

Consecințele poluării şi degradării solurilor se 

reflectă în primul rând asupra potențialului lor 

productiv, în sensul limitării sau anulării calităților 

biologice şi de fertilitate. Cele mai grave efecte 

asupra solurilor sunt generate de fenomenele de 

degradare care determină scăderea potențialului 

productiv, scoaterea din circuitul agricol, schimbări 

ale modului de folosință. De asemenea, poluarea 

solurilor cu reziduuri organice şi deșeuri menajere 

poate avea consecințe negative asupra apelor (prin 

spălări, scurgeri şi infiltrații), asupra plantelor, 

animalelor şi omului. 
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Poluarea fonică  

 

În zona periurbană a municipiului Rădăuți sursele de 

poluare acustică cele mai importante sunt traficul 

rutier, activitatea industrială, manifestările cultural-

sportive, sau restaurantele în aer liber sau mixte. 

Traficul rutier generează nivele ridicate de disconfort 

acustic pe direcțiile principale ale fluxurilor de 

circulație: intrarea dinspre municipiul Suceava, 

comuna Dornești, Marginea, Gălănești, Volovăț, 

Frătăuții Vechi și artera principală din interiorul 

municipiului. 

 

Singurul parc cu dotări corespunzătoare este Parcul 

Central, celelalte locuri de recreere neavând dotări în 

acest sens. Parcul Central este cuprins într-un proiect 

de reabilitare finanțat de Ministerul Mediului și 

Dezvoltării Durabile. 

 

 

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
 

Depozitele de deșeuri menajere, cele controlate și 

cele necontrolate sunt surse de poluare importante, 

factorii de mediu fiind afectați prin următoarele 

fenomene: infiltrații spre pânza freatică și 

degradarea apelor subterane în zonă; antrenarea de 

către vânt a materialelor ușoare dinspre depozite 

spre terenurile cultivate sau chiar spații locuite, sau 

generarea unor mirosuri neplăcute datorate 

deșeurilor.  

 

Activitatea de gestionare a deșeurilor municipale 

(colectare, transport, tratare, valorificare și 

eliminare) este realizată de către SC Servicii 

Comunale SA. În ceea ce privește depozitarea 

deșeurilor menajere, până în anul 2009 aceasta s-a 

realizat la depozitul amplasat la 5 km de municipiul 

Rădăuți pe DJ Rădăuți – Satu Mare, care are o 

capacitate de 250.000 m3 și o suprafață de 4,43 ha. 

În prezent, igienizarea și salubrizarea localității se 

execută prin depozitarea deșeurilor la rampa 

temporară și prelucrarea lor mecanică la stația de 

sortare a municipiului Rădăuți.  

 

Deși au fost finalizate 9 proiecte cu finanțare 

europeană la nivel județean, pe baza cărora au fost 

realizate 3 stații de sortare și tratare a deșeurilor 

municipale și o stație de transfer, aceste investiții nu 

sunt suficiente pentru a realiza o gestionare 

ecologică a deșeurilor municipale.  

 

Așadar, în prezent, este în implementare la nivel 

județean proiectul Sistem de Management Integrat 

al Deșeurilor (SMID) în județul Suceava, realizat prin 

POS Mediu, care va avea un impact pozitiv, în special 

prin realizarea obiectivelor de investiții propuse, care 

pun accentul pe colectarea selectivă şi valorificarea 

deșeurilor reciclabile. Potrivit acestuia, municipiul 

Rădăuți va beneficia de o stație de transfer, de unde 

deșeurile vor fi transportate la unul din cele 2 noi 

depozite ecologice realizate conform 

reglementărilor în vigoare, la Moara (5.399.980 m3). 

 

În zonă funcționează un centrul de colectare a 

deșeurilor nepericuloase și de reciclare – ”Bucovina 

Verde”.  
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RISCURI NATURALE ȘI ANTROPICE 

 

În dinamica sistemului natural intervin o serie de 

procese și fenomene de tip natural sau antropic care 

îi perturbă starea de echilibru, având consecințe 

negative asupra mediului și, în special, a comunității 

umane. Principalele riscuri care afectează teritoriul 

municipiului Rădăuți sunt cele provocate de 

fenomenele hidro-meteorologice periculoase: 

inundații, furtuni, înzăpeziri sau geologice: alunecări 

de teren și eroziuni, sau chiar incendiile. 

 

Inundațiile sunt provocate de rețeaua apelor 

curgătoare, datorită regimului precipitațiilor (ploi 

torențiale, topirea zăpezilor), blocării scurgerii 

apelor datorită înghețurilor. Alte cauze ar fi gradul 

mic de acoperire cu vegetație pe versanți, panta sau 

natura litologică a stratelor. Cursurile de apă din 

municipiul Rădăuți sunt Toplița, Temnic, Valea Seacă 

și  Pozen, potrivit Planului de Management al 

Riscului la inundații – Administrația Bazinală de Apă 

Siret. Regimul hidrografic al acestor cursuri de apă 

poate avea un caracter torențial, existând 

posibilitatea ieșirii din matcă a apelor. Cel mai 

important corp de apă de suprafață este lacul de 

acumulare Pozen.  

 

În lipsa oricăror lucrări hidrotehnice de prevenire, 

apariția inundațiilor nu poate fi evitată, însă ele pot fi 

gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un 

proces sistematic care conduce la un șir de măsuri şi 

acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului 

asociat acestor fenomene. 

 

Alunecările de teren şi eroziunile – se încadrează în 

categoria riscurilor naturale de origine geologică. 

Procesul de eroziune se manifestă cu intensitatea 

cea mai mare primăvara, la topirea bruscă a zăpezii, 

precum şi după ploile rapide torențiale sau sub 

formă de averse puternice. Efectele distructive ale 

acestor fenomene pot fi evitate sau în mare măsură, 

atenuate. 

 

Înghețul în aer şi la suprafața solului, este un 

fenomen de risc de mare importanță în special 

pentru agricultură. De asemenea, condițiile meteo 

extreme caracteristice sezonului rece pot îngreuna 

accesul în zonă. Furtunile sunt fenomene 

meteorologice generatoare de risc datorită faptului 

că circulația atmosferică reprezintă un factor 

dinamic şi activ. Vânturile cele mai frecvente sunt 

cele din nord-vest. Acestea, însoțite de precipitații, 

se pot amplifica fără a înregistra valori alarmante în 

aria depresionară. 

 

Fenomenele de uscăciune şi de secetă reprezintă 

unul din cele mai complexe fenomene 

meteorologice care afectează destul de frecvent şi 

teritoriul municipiului Rădăuți. 

 

Riscul de incendiu este determinat de probabilitatea 

izbucnirii incendiilor în spații, încăperi, construcții sau 

compartimente de incendiu ori instalații, precum şi la 

fondul forestier, mijloace de transport, terenuri 

agricole şi de frecvența cu care acestea se manifestă. 

În municipiul Rădăuți, obiectivele economice cu cel 

mai mare risc de incendiu sunt SC EGGER SA Rădăuți 

și SC Schweighofer SA Rădăuți, datorită obiectului de 

activitate al firmei.  
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EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

 

Sectorul energetic are o importanță deosebită 

pentru dezvoltarea economico-socială şi 

îmbunătățirea calități vieții comunității locale. 

Premisele dezvoltării durabile presupun limitarea 

resurselor energetice tradiționale și orientarea către 

surse regenerabile de energie, care să conducă la 

îmbunătățirea eficienței energetice  

 

Așadar, una din principalele direcții viitoare ale 

administrației publice locale va viza îmbunătățirea 

performanței energetice a comunității atât în 

 

 

sectoarele administrate, cât și în cele conexe 

acestora, atât prin investiții în infrastructura tehnico-

edilitară, cât și prin derularea de acțiuni asimilate 

unui management performant al energiei.  

 

Aceste obiective vor putea fi atinse prin elaborarea și 

implementarea unei strategii de eficiență energetică 

la nivelul municipiului Rădăuți.  
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I.9. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
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ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

 

Autoritățile administrației publice locale în municipiul 

Rădăuți sunt Consiliul Local al municipiului, ca 

autoritate deliberativă şi Primarul, ca autoritate 

executivă. Consiliul Local şi primarul sunt aleși în 

condițiile prevăzute de Legea privind alegerile locale. 

 

Primarul este sprijinit de un viceprimar, un secretar 

şi aparatul de specialitate, care constituie o structură 

funcțională cu activitate permanentă: Primăria –

care duce Ia îndeplinire hotărârile consiliului local şi 

dispozițiile primarului, soluționând problemele 

curente ale colectivității. 

 

Primarul asigură funcțiile de reprezentare pentru 

UAT, asigură respectarea drepturilor şi libertăților 

fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor 

Constituției, precum şi punerea în aplicare a legilor, 

hotărârilor ordonanțelor Guvernului şi a hotărârilor 

consiliului local. În această calitate, primarul poate 

solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul 

conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate 

ale administrației publice centrale din UAT-uri, dacă 

sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul 

de specialitate. Primarul este stabilit prin vot public 

uninominal de către locuitorii municipiului , pe o 

perioadă de patru ani. 

 

Consiliul Județean este autoritatea administrației 

publice locale, constituită la nivel județean pentru 

coordonarea activității consiliilor comunale, 

orășenești şi municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes județean. 

CAPACITATEA ORGANIZAȚIONALĂ 

 

Structura organizatorică a aparatului de specialitate 

al primarului municipiului Rădăuți este împărțită în 

următoarele departamente, corespunzătoare 

fiecărui domeniu de activitate: 

• Serviciul Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor; 

• Direcția de Asistență Socială; 

• Clubul Sportiv Municipal „Bucovina”; 

• Biblioteca Municipală Rădăuți; 

• Muzeul Etnografic Rădăuți; 

• Casa de Cultură Rădăuți; 

• Serviciul de Administrație Publică Locală, 

Resurse Umane, Relații Publice, Achiziții 

publice și Programe; 

• Compartimentul Juridic; 

• Compartimentul Registru Agricol; 

• Compartimentul Arhivă și Fond Funciar; 

• Serviciul Contabilitate, Buget-Finanțe; 

• Serviciul Impozite și Taxe; 

• Direcția Poliției Locale; 

• Compartiment Audit Intern; 

• Compartiment Protecție Civilă și Situații de 

Urgență; 

• Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, 

Cadastru, Mediu, Administrarea Cimitirelor; 

• Compartiment Locativ, Asociații de 

Proprietari; 

• Autoritatea Locală de Transport Local și 

Autorizare Comercială; 

• Compartiment Întreținere, gospodărie-

mecanizare; 

• Parc Zoo (Ecarisaj); 

• Sector Piață-Obor.  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI - ORGANIGRAMA 
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ASOCIERI ȘI PARTENERIATE 

 

Consiliul Local municipal hotărăște asocierea cu alte 

consilii locale, precum și agenți economici din țară și 

din străinătate, în scopul realizării și exploatării unor 

lucrări de interes comun. De asemenea, Consiliul 

Local hotărăște modalitatea privind stabilirea 

legăturilor de colaborare, cooperare și înfrățire cu 

localitățile din țară și din străinătate.  

 

Împreună cu asociațiile și societățile culturale, 

consiliul local inițiază activități cultural-științifice cu 

asociații și societăți similare din nordul Bucovinei, 

Basarabiei și din diaspora românească, conform 

statutului municipiului Rădăuți.  

 

Relațiile externe foarte bune ale municipiului s-au 

materializat de-a lungul timpului prin încheierea unor 

acorduri de înfrățire și colaborare cu o serie de 

localități din Europa (potrivit site-ului primăriei): 

 Pontault-Combault (Franța) - decembrie 1989 

 Caminha (Portugalia) - 29 mai 1998 

 Belstein (Germania) - 29 mai 1998 

 Ragusa (Italia) - 29 mai 1998 

 Briceni (Republica Moldova) - 29 mai 1998 

 Drochia (Republica Moldova) - 21 iunie 2001 

 Gliwice (Polonia) - 28 noiembrie 2002 

 Girne (Cipru) - 27 noiembrie 2003 

 

 

VENITURI ȘI CHELTUIELI LOCALE 

 

Veniturile totale realizate de Primăria Rădăuți în 

perioada 2013 – 2015 au crescut ușor, de la 

aproximativ 48 milioane lei până la 55,7 milioana lei. 

Direct echivalent cu acestea au crescut și veniturile 

proprii realizate, care fluctuează între52,7% (în 2013) 

și 50,0% (în 2015) din veniturile totale. Cheltuielile 

pentru investiții au fluctuat și ele în perioada 

analizată. 

 

În anul 2016, Serviciul de Contabilitate – Buget – 

Finanțe al Primăriei Rădăuți estimează un venit total 

de 55,4 milioane lei, 51,5% din această sumă fiind 

reprezentată de veniturile proprii realizate și o 

valoare a cheltuielilor de 10,7 milioane lei.  

 

Pentru perioada următoare, 2017 – 2019 se estimează 

creșterea medie anuală, comparativ cu anul 2016, cu 

7,9% a veniturilor totale, veniturile proprii 

reprezentând pentru jumătate din valoarea totală a 

acestora.  

 

Pentru anul 2013, bugetul Primăriei municipiului 

Rădăuți raportat la numărul de locuitori înregistrat 

de Institutul Național de Statistică arată că fiecărui 

locuitor îi este alocat, în medie, 1.624,6 lei din 

bugetul local. În anul 2014 valoarea medie aferentă 

fiecărui locuitor este mai mare, de 1.912,7 lei.  
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Pentru buna desfășurare a activității sale, Primăria 

municipiului Rădăuți are nevoie de realizarea unor 

investiții. Astfel, sunt necesare investiții în dotări și 

echipamentele birourilor, cele pentru prezentări și în 

sectorul IT-ului.  

 

Pentru a veni în folosul contribuabililor, Primăria 

Rădăuți dorește înființarea unei ghișeu online de 

plată a taxelor și impozitelor care să asigure, 

totodată, transparența instituțională.  

 

 

 

Veniturile și cheltuielile realizate de Primăria Rădăuți, 

în perioada 2013 – 2015 (mii lei) 

 2013 2014 2015 

Venituri totale 47.964 56.854 56.672 

Venituri proprii 25.268 26.292 28.322 

Cheltuieli pentru investiții 5.515 12.419 4.517 

Grad de îndatorare 0 0 0 
 

Veniturile și cheltuielile estimate de Primăria Rădăuți 

pentru perioada 2016 – 2019 (mii lei) 

 2016 2017 2018 2019 

Venituri totale 55.403 57.902 59.522 61.848 

Venituri proprii 28.555 29.769 30.179 31.242 

Cheltuieli pentru investiții 10.724 - - - 

Sursă date: Serviciul Contabilitate – Buget – Finanțe al Primăriei Rădăuți 
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Sursa: Sondaj de opinie cu privire la dezvoltarea socio-economică a mun. Rădăuți

Acțiuni pentru stimularea dezvoltării mediului socio-economic din municipiul Rădăuți 

 

La finalul anului 2015, s-a realizat 

un Sondaj de Opinie în rândul 

comunității municipiului Rădăuți 

cu privire la stadiul actual de 

dezvoltare și la direcțiile viitoare 

de dezvoltare.  

 

Cea mai importantă acțiune 

pentru stimularea dezvoltării 

mediului socio-economic, în 

opinia participanților la sondajul 

de opinie din municipiul Rădăuți, 

este reprezentată de atragerea 

de investitori și fonduri (20,0% 

dintre mențiuni). Pe 

următoarele poziții sunt, ca 

prioritate pentru administrația 

publică, programele de 

dezvoltare culturală și 

educațională (13,3% dintre 

mențiuni), investiții în resursele 

umane (13,3% dintre mențiuni), 

verificarea în permanență a 

contractelor și a calității 

lucrărilor (11,7% dintre mențiuni) 

și dezvoltarea sectorului turistic 

(11,7% dintre mențiuni).  

 

O altă acțiune prioritară pentru 

dezvoltarea mediului socio-

economic al municipiului 

Rădăuți, conform rezultatelor 

sondajului de opinie, constă în 

dezvoltarea infrastructurii 

(10,0% dintre mențiuni), urmată 

de investițiile în sănătate (5,0% 

dintre mențiuni), de salubritate 

și siguranță publică (5,0% dintre 

mențiuni), de eliminarea 

problemelor de la nivelul 

administrației publice (3,3% 

dintre mențiuni) și de reducerea 

taxelor și impozitelor (3,3% 

dintre mențiuni).  
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I.10. ANALIZA SWOT 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cadrul general 

- Poziționare geografică avantajoasă;  

- Accesibilitate rutieră bună; 

- Distanțe relativ reduse față de orașele 

importante; 

Cadrul general 

- Climă de tip continental excesiv, cu veri 

moderate și ierni reci caracterizate prin geruri 

puternice; 

Dezvoltare urbană 

- Densitatea urbană (2.407,21 loc/km2 suprafață 

intravilană) mai scăzută decât în mediul urban 

regional (3.146.56 loc/km2 suprafață intravilană); 

- Dezvoltarea zonelor rezidențiale - creșterea 

numărului de locuințe în perioada 2000 – 2014 cu 

19,18%; 

- Confortul locuințelor, dată de suprafața medie ce 

revine unui locuitor a crescut în perioada 2000 – 

2015 cu 10,27 m2/persoană;  

 

Dezvoltare urbană 

- Media spațiilor verzi/ cap de locuitor (24,9 m2 

spații verzi/locuitor) superioară mediei 

înregistrate la nivel județean (7,37 m2 spații 

verzi/locuitor, însă inferioară reglementărilor 

europene în vigoare (26 m2 spații 

verzi/locuitor);  

- Existența rețelelor de utilități doar în anumite 

zone ale orașului: gradul de conectare la 

rețeaua de apă potabilă - 85,9%, canalizare - 

84,1% și încălzire centrală - 70,9%;  

- Dezvoltarea lentă a infrastructurii rutiere și 

tehnico-edilitare în zonele rezidențiale noi;  

- Fondul de locuințe pentru tineri redus; 

- Lipsa unui Registru al spațiilor verzi, conform 

reglementărilor europene și naționale;  

Infrastructură și servicii publice 

- Existența unei infrastructuri rutiere formată din 

drumuri naționale și județene;  

- Trendul ascendent înregistrat în ultimii ani în 

ceea ce privește lungimii străzilor orășenești 

modernizate;  

- Densitatea străzilor orășenești din municipiul 

Rădăuți (7,28 km drum/km2 suprafață intravilană 

este superioară celei de la nivel județean (6,15 

km drum/km2 suprafață intravilană); 

- Investiții privind extinderea iluminatului public în 

Infrastructură și servicii publice 

- Nivelul scăzut de modernizare a străzilor 

orășenești; 

- Starea precară în care se prezintă unele 

categorii de drumuri locale; 

- Utilizarea acelorași trasee atât pentru traficul 

greu de mărfuri, cât și pentru cel de persoane, 

conducând astfel la degradarea permanentă a 

rețelei rutiere, aceasta nefiind proiectată 

pentru trafic greu și pentru intensitatea 

actuală a traficului;  
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anumite puncte strategice ale municipiului;  

- Modernizarea rețelei de transport și distribuție a 

energiei termice, punctele termice, precum și 

centrala de cogenerare din municipiul Rădăuți cu 

ajutorul Programului „Utilități și mediu la 

standarde europene”;  

- Integrarea municipiului Rădăuți în proiectul 

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 

(SMID) în județul Suceava, realizat prin POS 

Mediu, potrivit căruia municipiul va beneficia de 

o stație de transfer, de unde deșeurile vor fi 

transportate la unul din cele 2 noi depozite 

ecologice realizate conform reglementărilor în 

vigoare, la Moară;  

- Implicarea autorităților în rezolvarea 

problemelor de echipare edilitară prin 

implementarea de proiecte; 

- Inexistența sistemelor de supraveghere video, 

în vederea prevenirii evenimentelor 

antisociale;  

- Lipsa investițiilor în modernizarea dotărilor 

tehnico-materiale pentru funcționarea optimă 

a serviciului de salubritate; 

- Creșterea, în perioada 2010 – 2014, a 

numărului de intervenții ale SMURD-ului la 

nivelul municipiului;  

- Existența unui număr ridicat de câini 

comunitari, care afectează siguranța 

populației;  

- Lipsa alternativelor de petrecere a timpului 

liber. 

Economie 

- Municipiul Rădăuți dispune de un potențial 

natural și cultural foarte ridicat;  

- Potențialul economic ridicat al municipiului 

Rădăuți, față de nivelul județean și regional, dat 

de densitatea agenților economici activi din 

punct de vedere economic raportat la numărul 

de locuitori; 

- Situația superioară, la nivelul municipiului 

Rădăuți, a cifrei de afaceri medii per agent 

economic (2.275,21 mii lei), a profitului mediu per 

agent economic (96,18 mii lei) și a productivității 

medii per angajat (552,21 mii lei/ salariat), față de 

valorile înregistrate în județul Suceava și în 

Regiunea de Nord Est; 

- Existența unităților din industria prelucrătoare 

care realizează peste jumătate din cifra de 

afaceri a municipiului; 

Economie 

- Slaba dezvoltare a infrastructurii de susținere 

a afacerilor; 

- Grad scăzut de valorificare a resurselor 

naturale;  

- Ponderea scăzută a cifrei de afaceri realizată 

de sectorul Agricultură, silvicultură și pescuit; 
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- Existența unei palete variate de piețe 

agroalimentare / târguri permanente sau 

temporare care au potențial ridicat de 

promovare a produselor locale;  

- Existența diferitelor domenii de activitate la nivel 

local;  

- Potențialul agricol ridicat; 

- Existența produselor locale; 

Turism 

- Posibilitatea practicării mai multor forme de 

turism; 

- Existența unui bogat patrimoniu cultural de 

valoare, cu monumente reprezentative incluse în 

patrimoniul UNESCO;  

- Existența, la nivelul municipiului, a uneia dintre 

cele mai vechi și mari herghelii din țară; 

- Modernizarea Grădinii Zoologice pe baza 

proiectului „Reamenajare parc zoo Rădăuți, 

județul Suceava”;  

- Reabilitarea celor 2 parcuri centrale, cât și a 

Parcului „Alexandru Sahia”;  

- Numărul ridicat de evenimente etno-culturale, 

organizate anual, care atrag un număr ridicat de 

turiști anual;  

- diversificarea posibilităților de dezvoltare locală 

din municipiul Rădăuți, prin implementarea 

proiectului „Tezaure Etno istorice Bucovinene” – 

finalizat în anul 2014; proiect pentru promovarea 

obiectivelor turistice cu valoare identitară din 

localitate, finanțat prin POR 2007-2013;  

- Diversitatea structurilor de cazare: hoteluri, 

pensiuni, vile, tabere școlare sau de pensionari; 

- Creșterea capacității de cazare în perioada 2001 – 

2016; 

- Creșterea numărului de turiști în perioada 2001 – 

Turism 

- Necesitatea modernizării infrastructurii 

turistice existente;  

- Sezonalitatea ridicată a turiștilor în ceea ce 

privește sosirile și înnoptările de la nivel local; 

- Durata medie de ședere a turiștilor sosiți în 

municipiul Rădăuți (1,88 zile) este inferioară 

mediei județene (2,25 zile) și regionale (2,06 

zile); 

- Lipsa indicatoarelor de orientare către 

principalele obiective de interes din municipiu. 
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2015;  

- Existența unor obiective turistice naturale care 

atrag un număr ridicat de turiști; 

Demografie și forță de muncă 

- Distribuția pe sexe a populației stabile este 

echilibrată (51,44% femei; 48,56% bărbați);  

- Înregistrarea unei rate de îmbătrânire mai 

scăzute comparativ cu nivelul județean, regional 

și național; 

- Sporul natural pozitiv în perioada 2003 - 2015;  

- Înregistrarea unei rate de nupțialitate superioară 

celei de divorțialitate; 

- Înregistrarea unui sold pozitiv al schimbărilor de 

domiciliu în 2013 - 2015; 

- Scăderea numărului mediu de șomeri după anul 

anul 2010;  

- Creșterea câștigului salarial mediul net din 

județul Suceava, în 2015 față de anii precedenți; 

- Costuri relativ reduse cu forța de muncă; 

Demografie și forță de muncă 

- Populație în curs de îmbătrânire; 

- Rata de înlocuire a forței de muncă redusă 

(702,06‰), sub nivelul județean și regional; 

- Sporul natural negativ înregistrat în anul 2002; 

- Lipsa locurilor de muncă; 

- Înregistrarea unui număr mediu de salariați 

mai mic în perioada 2010-2015, comparativ cu 

anul 2009;  

- Adaptarea mai lentă a populației vârstnice la 

fenomenul mobilității și reconversiei 

profesionale;  

 

 

Educație și cultură 

- Existența unor obiective culturale de importanță 

deosebită (așezări, monumente istorice etc.); 

- Dezvoltarea unui sistem educațional complet 

prin existența majorității unităților de 

învățământ;  

- Existența unor instituții de învățământ privat, în 

special unități preșcolare;  

- Creșterea numărului de săli de clasă și cabinete 

școlare, a laboratoarelor școlare, precum și a 

numărului de PC-uri;  

- Existența unui nivel mai scăzut al populației 

școlare raportate la numărul de PC-uri din 

Rădăuți, comparativ cu media județeană, 

regională și națională; 

Educație și cultură 

- Lipsa unui sistem de formare a deprinderilor 

practice ale elevilor; 

- Slaba dotare a unor unități de învățământ;  

- Slaba corelare a ofertei de formare 

profesională cu cererea de pe piața muncii;  

- Scăderea numărului de laboratoare și ateliere 

școlare;  

- Existența unui nivel ridicat al populației 

școlare raportate la infrastructura școlară 

comparativ cu media județeană, regională și 

națională; 

- Lipsa centrelor de activitate culturală și a unei 

activități culturale susținute;  

- Lipsa unei agende pe programe cultural-
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- Numărul mare de volume existente în bibliotecile 

de la nivel local și de volume eliberate anual;  

- Organizarea de evenimente cultural artistice 

periodice, precum Zilele municipiului Rădăuți; 

- Existența a numeroase monumente istorice și 

personalități locale.  

recreative;  

Sănătate și protecție socială 

- Existența unei rețele dezvoltate de unități 

sanitare în sistemul public și privat care asigură 

serviciile medicale pentru populație;  

- Spitalul Municipal Rădăuți acoperă o gamă 

variată de servicii medicale prin 

secțiile/specializările de care dispune;  

- Deschiderea în anul 2013 a unui departament nou 

în cadrul Spitalului Municipal – Centrul de 

Sănătate Mintală, al 2-lea centru de acest tip din 

județul Suceava;  

- Sectorul privat de sănătate mai bine dezvoltat; 

- Infrastructură de protecție socială relativ bine 

diversificată: Cămin de persoane vârstnice, 

Adăpost de noapte; Cantină de ajutor social etc.  

Sănătate și protecție socială 

- Lipsa personalului medical calificat;  

- Migrația personalului medical specializat;  

- Dotare deficitară a cabinetelor medicale;  

- Sistem sanitar insuficient finanțat; 

- Creșterea stării de degradare a infrastructurii 

sanitare existente, în condițiile creșterii 

numărului de pacienți;  

- Necesitatea reabilitării și modernizării 

Spitalului Vechi;  

- Creșterea semnificativă a numărului de copii 

cu părinți plecați în străinătate, în perioada 

2010 – 2014; 

- Lipsa unei creșe și a unei unități after-school 

pentru copiii, care să le permită părinților sau 

susținătorilor legali să desfășoare o activitate 

lucrativă;  

- Prezența fenomenelor sociale negative, 

precum cerșetoria și delicvența juvenilă. 

Mediu 

- Calitatea apei și a aerului bună, neîntâmpinându-

se probleme majore de poluare; 

- Monitorizarea permanentă a calității aerului în 

municipiul Rădăuți de către APM;  

- Existența operatorilor economici pentru 

colectarea deșeurilor; 

- Închiderea vechiului depozit de deșeuri; 

- Existența centrului de reciclare ”Bucovina 

Mediu 

- Capacitatea financiară limitată a autorităților 

locale de a realiza proiecte în domeniu;  

- Depozitarea necontrolată a deșeurilor;  

- Insuficiența activităților educative privind 

mediul și comportamentul ecologic și dotarea 

necorespunzătoare pentru colectare 

selectivă; 

- Riscurile naturale și antropice la care este 

expus municipiul Rădăuți: inundații, 
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Verde”; 

 

alunecările de teren și eroziunile, înghețul în 

aer și la suprafața solului, fenomenele de 

uscăciune și secetă, precum și riscul la 

incendiu;  

Capacitate administrativă 

- Existența parteneriatelor în care este implicat 

municipiul Rădăuți;  

- Personal calificat în administrația publică locală; 

Capacitate administrativă 

- Slaba salarizare din sectorul public; 

- Fonduri insuficiente pentru implementarea de 

proiecte necesare la nivel local;  

- Atracția slabă a sectorului instituționalizat 

pentru resursele specializate;  
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Cadrul general 

- Oportunități de finanțare diverse pentru 

dezvoltarea locală a municipiului; 

- Oportunități de amenajare a unei zone de 

agrement în aria umedă ”Ochiuri”; 

Cadrul general 

- Accentuarea problemelor economice ale 

județului şi creșterea disparităților existente; 

Dezvoltare urbană 

- Posibilitatea finanțării proiectelor de 

infrastructură urbană din fonduri nerambursabile 

europene prin Programul Operațional Regional;  

- Existența unor terenuri neexploatate în prezent, 

oportune pentru dezvoltarea unor investiții; 

Dezvoltare urbană 

- Dezvoltarea amenajărilor urbane într-un ritm 

mult sub cel al dezvoltării și expansiunii 

zonelor rezidențiale noi; 

- Dezvoltarea imobiliară haotică poate avea un 

efect negativ asupra unei dezvoltări urbane 

coerente și armonioase; 

- Lipsa unui sistem de creditare acceptabil, 

corelat cu veniturile populației, pentru 

construcția de locuințe; 

Infrastructură și servicii publice 

- Posibilitatea finanțării proiectelor de 

infrastructură rutieră din fonduri nerambursabile 

europene; 

- Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu 

societatea civilă pentru sprijinirea şi 

îmbunătățirea serviciilor publice; 

- Interesul ridicat din partea administrației publice 

locale pentru redeschiderea căii ferate;  

- Accesarea fondurilor nerambursabile destinate 

îmbunătățirii serviciilor publice; 

Infrastructură și servicii publice 

- Capacitate scăzută de adaptare la normele 

impuse de Uniunea Europeană cu privire la 

principalele servicii publice, în special din 

punctul de vedere al mediului; 

- Posibile dificultăți în asigurarea cofinanțării 

unor proiecte majore de reabilitare a 

infrastructurii şi rețelelor edilitare;  

- Accentuarea problemelor economice duce la 

scăderea nivelului de trai; 

Economie 

- Poziționare geografică ce permite dezvoltarea 

anumitor sectoare economice specializate;  

- Oferirea de facilități fiscale întreprinzătorilor; 

- Dezvoltarea parteneriatelor publice-privat; 

- Existența, la nivel județean, a structurilor de 

Economie 

- Continuarea exodului forței de muncă 

calificate; 

- Condiții neavantajoase de creditare pentru 

mediul de afaceri; 

- Capacitatea limitată a mediului de afaceri de a 
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sprijinire a afacerilor; 

- Existența programelor naționale de sprijinire a 

IMM-urilor; 

- Programele europene de finanțare şi susținere a 

mediului economic; 

- Potențial pentru dezvoltarea infrastructurii de 

sprijin a mediului de afaceri, inclusiv activitatea 

de cercetare-dezvoltare; 

accesa, cofinanța proiecte din fonduri 

europene; 

- Dezinteresul actorilor socio-economici locali 

față de colaborarea pentru dezvoltarea 

municipiului; 

- Mediul instituțional și legislativ incert; 

Turism 

- Dezvoltarea turismului prin investiții în 

infrastructura de tip turistic şi prin valorificarea 

mai bună a resurselor naturale şi culturale 

existente;  

- Intrarea în vigoare a legii 170/2016 privind 

impozitul specific unor activități – cu diferențe în 

funcție de mărimea firmei; 

- Dezvoltarea turismului ecologic;  

- Crearea unui Centru de Informare Turistică; 

- Posibilitatea accesării fondurilor europene;  

- Specializarea forței de muncă din sectorul turistic 

pentru oferirea unor servicii de calitate 

superioară; 

Turism 

- Orientarea turiștilor români către destinațiile 

turistice externe; 

- Capacitatea insuficientă de absorbție a 

fondurilor europene destinate dezvoltării 

turistice a autorităților publice şi a mediului de 

afaceri;  

- Promovarea de către agențiile de turism a 

destinațiilor turistice externe, în detrimentul 

celor naționale;  

- Lipsa investițiilor pentru modernizare şi 

dezvoltare poate duce la declasificarea 

unităților de cazare; 

Demografie și forță de muncă 

- Existența programelor de specializare, 

reconversie şi formare profesională; 

Demografie și forță de muncă 

- Scăderea numărului de locuri de muncă 

disponibile; 

- Accentuarea exodului forței de muncă spre 

piețele mai atractive; 

- Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieței muncii şi economiei 

locale; 

- Impunerea, pentru persoanele fizice, a unei 

taxe de mediu pentru centrala de apartament; 
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Educație și cultură 

- Dezvoltarea activităților educative care să 

stimuleze înclinația spre cultură a populației 

tinere; 

- Mijloacele tehnice din ce în ce mai performante 

pot fi utilizate pentru îmbunătățirea procesului 

didactic şi auto-didactic; 

- Existența fondurilor europene direcționate spre 

îmbunătățirea calității actului educațional; 

- Existența fondurilor europene disponibile pentru 

reabilitarea clădirilor instituțiilor de învățământ şi 

dotarea corespunzătoare a acestora;  

- Existența programelor școlare internaționale 

care permit școlilor locale să stabilească 

parteneriate cu instituții de învățământ din 

străinătate; 

- Oferirea de stagii de practică pentru tineri și 

absolvenți 

Educație și cultură 

- Dezinteresul față de educație şi scăderea 

calității învățământului românesc; 

- Subfinanțarea sistemului de învățământ 

românesc; 

- Lipsa condițiilor atractive pentru cadrele 

didactice; 

- Creşterea ratei abandonului şcolar, ca urmare 

a instabilității financiare şi materiale a 

mediului familial; 

- Frecventele schimbări legislative privind 

sistemul românesc de învățământ; 

- Lipsa de interes a cetățenilor pentru cultură; 

- Insuficiența fondurilor alocate pentru 

instituțiile culturale şi investițiile în acest 

domeniu; 

Sănătate și protecție socială 

- Accesarea fondurilor europene destinate 

reabilitării, modernizării sau echipării 

infrastructurii serviciilor de sănătate; 

- Dezvoltarea mediului privat medico-sanitar 

(cabinete medicale de specialitate); 

- Implementarea unei campanii de educare a 

populației cu privire la domeniul sănătății; 

- Atragerea personalului medical specializat, prin 

oferte atractive de tipul locuințelor de serviciu 

sau alte bonusuri;  

Sănătate și protecție socială 

- Subfinanțarea sistemului medical românesc; 

- Scăderea calității serviciilor medicale; 

- Costul ridicat al serviciilor medicale;  

- Scăderea gradului de atractivitate a sistemului 

de sănătate pentru medicii tineri; 

- Politica de salarizare în domeniul sănătății slab 

motivantă; 

- Neînregistrarea/ evidența greoaie a 

persoanelor plecate în străinătate și a 

veniturilor realizate de acestea; 

- Necorelarea pragurilor diferitelor categorii de 

ajutoare sociale cu creșterea venitului minim 

garantat.  
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Mediu 

- Existența fondurilor europene direcționate către 

proiecte în domeniul salubrității, canalizării, 

apelor uzate şi protecției mediului în general; 

- Existența unor programe guvernamentale de 

finanțare a unor proiecte de mediu; 

- Existența programelor de finanțare în domeniul 

energiei regenerabile;  

- Cadrul legislativ complet în domeniul protecției 

mediului; 

- Implicarea populației în activitățile de educație 

ecologică;  

- Dezvoltarea de parteneriate în vederea 

protecției mediului; 

- Elaborarea și implementarea unei strategii de 

eficiență energetică la nivel local;  

Mediu 

- Degradarea cadrului natural în eventualitatea 

unei dezvoltări urbanistice haotice şi 

necontrolate;  

- Lipsa deprinderii populației în privința 

colectării selective a deșeurilor;  

- Creșterea nivelului poluării aerului şi a solului 

prin intensificarea traficului rutier; 

- Reducerea suportabilității de plată a 

populației pentru serviciile de salubrizare, 

alimentare cu apă și canalizare;  

- Creșterea presiunii asupra mediului prin 

depozitarea necontrolată a deșeurilor; 

Capacitate administrativă 

- Posibilitatea accesării fondurilor europene 

pentru consolidarea capacității administrative;  

- Existența programelor de specializare a 

resurselor umane din administrația publică. 

Capacitate administrativă 

- Migrarea forței de muncă specializate din 

administrația publică locală ca urmare a 

reformei administrației locale; 

- Scăderea productivității muncii salariaților 

datorită scăderii nivelului de motivare 

financiară.  
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II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ 

A MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI  
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II.1. VIZIUNE. OBIECTIVE  
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Viziune:  

 

„Municipiul RĂDĂUȚI va oferi locuitorilor săi condiții bune de trai, prin 

creșterea accesului la servicii publice moderne și oportunități reale de 

dezvoltare, prin dezvoltarea economică durabilă a orașului și prin 

dezvoltarea sectorului turistic, punând un accent deosebit pe protejarea 

mediului natural.” 
 

 
Viziunea de dezvoltare reprezintă un concept 

strategic ce cuprinde aspectele spațiale și non-

spațiale, cantitative și calitative esențiale ce țin de 

evoluția viitoare a localității. Viziunea oferă un sens 

dezvoltării pe baza căruia să poată fi formulate 

obiective strategice, permițând o activitate 

administrativă coerentă și o gestionare eficientă a 

resurselor proprii.  

 

Viziunea de dezvoltare a municipiului Rădăuți se 

corelează cu obiectivele pe termen lung ale 

dezvoltării teritoriale regionale și naționale, ce 

vizează reducerea disparităților de dezvoltare socio-

economică prin creștere competitivității pe plan 

economic, dezvoltarea la standarde europene a 

infrastructurii de bază, precum și valorificarea 

eficientă a capitalului uman.  

 

Viziunea de dezvoltare a municipiului Rădăuți se 

bazează pe trei direcții generale: 

 îmbunătățirea condițiilor de trai ca urmare a 

dezvoltării economice și a serviciilor publice; 

 revitalizarea economică a municipiului prin 

valorificarea superioară a resurselor locale; 

 creșterea calității vieții prin protejarea eficientă 

a factorilor de mediu.  

 

Obiectivul general al strategiei este creșterea 

nivelului de trai al cetățenilor municipiului și oferirea 

de noi oportunități de dezvoltare pentru aceștia. 

Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare 

investiții semnificative în ceea ce privește 

infrastructura rutieră și serviciile publice. Desigur că 

aceste obiective nu pot fi realizate fără sprijinirea 

concomitentă a economiei locale, de care depinde 

crearea de locuri de muncă, puterea de cumpărare a 

cetățenilor și, implicit, creșterea nivelului de trai. Vor 

fi create oportunități reale de dezvoltare 

profesională și posibilități variate de petrecere a 

timpului liber.  

 

Dezvoltarea economică a municipiului Rădăuți se va 

baza pe valorificarea resurselor economice locale, 

coroborată cu o politică eficientă de atragere a 

investitorilor străini și impulsionare a investițiilor 
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locale, prin oferirea de noi oportunități de dezvoltare 

a spiritului antreprenorial local. Prin atragerea de 

investiții se vor crea noi locuri de muncă 

diversificate, care să satisfacă pregătirea de 

specialitate a forței de muncă locale. Potențialul 

natural de care dispune municipiul Rădăuți poate 

reprezenta cheia dezvoltării socio-economice a 

municipiului și chiar a localităților învecinate. 

Realizarea și atragerea de investiții în agricultură și 

industria prelucrătoare trebuie să devină o 

preocupare principală a administrației publice locale 

pentru următorii ani.  

Sectorul turistic va juca un rol important în 

dezvoltarea socio-economică a municipiului. 

Promovarea pe plan turistic a municipiului se va axa 

pe valorificarea resurselor naturale existente, cât și a 

celor cultural – istorice. 

 

Municipiul Rădăuți își va continua dezvoltarea 

urbană în concordanță cu principiile dezvoltării 

durabile, reducând semnificativ implicațiile negative 

ale activităților antropice asupra mediului și 

contribuind la îmbunătățirea factorilor de mediu. 

 

 

Obiective:  

OBIECTIV GENERAL 

Creșterea nivelului de trai al populației municipiului RĂDĂUȚI și sporirea 

atractivității pentru investiții, acordând o atenție deosebită patrimoniului 

natural și cultural.  

SECTOR OBIECTIVE STRATEGICE 

DEZVOLTARE URBANĂ OS.1. Îmbunătățirea dezvoltării urbane a municipiului Rădăuți  

INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII 

PUBLICE 
OS.2. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ  OS.3. Crearea climatului optim dezvoltării mediului de afaceri  

TURISM 
OS.4. Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber și dezvoltarea 

turismului  

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ OS.5. Îmbunătățirea calității sistemului educațional și cultural 

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE 

SOCIALĂ  
OS.6. Îmbunătățirea sistemului de sănătate și a serviciilor sociale 

PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA 

MEDIULUI 
OS.7. Îmbunătățirea calității factorilor de mediu  

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

 

OS.8. Dezvoltarea capacității administrative și implicarea comunității în luarea 

deciziilor  
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II.2. PRIORITĂȚI ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE  
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P1. Infrastructură și echipare tehnico-edilitară  

 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și a rețelelor de utilități publice 

 Modernizarea serviciilor publice și creșterea siguranței cetățenilor 
 

P2. Dezvoltarea economică și sprijinirea mediului de afaceri  
 Modernizarea infrastructurii rutiere în vederea creșterii accesibilității și stimulării mobilității  

 Atragerea investițiilor și sprijinirea mediului de afaceri local în vederea creșterii competitivității economiei 
locale și crearea de locuri de muncă  

 Valorificarea superioară a resurselor locale  

 

P3. Sănătate și protecție socială  
 Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii de sănătate   

 Dezvoltarea parteneriatelor public-private în scopul îmbunătățirii serviciilor socio-medicale   

 Dezvoltarea infrastructurii specifice domeniului protecției sociale  
 

P4. Valorificarea potențialului cultural și educațional  
 Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii educaționale  

 Dezvoltarea parteneriatelor în vederea îmbunătățirii procesului educațional  

 Dezvoltarea infrastructurii și evenimentelor culturale  
 

P5. Îmbunătățirea calității factorilor de mediu  
 Protecția ariilor naturale protejate și a zonelor verzi  

 Reducerea poluării urbane  

 Utilizarea energiilor alternative și îmbunătățirea eficienței energetice și termice  

 Îmbunătățirea managementului deșeurilor  

 Diminuarea riscurilor naturale  
 

P6. Valorificarea potențialului natural și cultural turistic  
 Îmbunătățirea aspectului urban și modernizarea spațiilor publice  

 Îmbunătățirea facilităților de petrecere a timpului liber a locuitorilor  

 Dezvoltarea infrastructurii și evenimentelor culturale  

 Creșterea siguranței cetățenilor  

 Îmbunătățirea serviciilor publice  

 Modernizarea infrastructurii rutiere în vederea creșterii accesibilității și stimulării mobilității  

 Valorificarea economică durabilă a potențialului turistic  

 Modernizarea infrastructurii și a serviciilor turistice  

 Promovarea potențialului turistic local  
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P7. Dezvoltarea capacității administrative  
 Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice  

 Îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei și instituțiilor 
descentralizate  

 Îmbunătățirea procesului consultativ al administrației publice locale  

 Îmbunătățirea managementului resurselor umane  

 Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor publice oferite  

 Accelerarea capacității de răspuns la solicitările primite din partea cetățenilor/beneficiarilor serviciilor 
publice.  
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II.3. PLAN SECTORIAL DE MĂSURI ȘI ACȚIUNI  
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SECTOR 1. DEZVOLTARE URBANĂ 

 

 

M 1.1. Îmbunătățirea aspectului și infrastructurii urbane  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Realizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi; 

 Reactualizarea Planului Urbanistic General;  

 Amenajarea spațiilor verzi urbane; 

 Amenajarea spațiilor urbane (zone de 

promenadă, esplanade, trepte etc.); 

 Crearea de piste destinate bicicliștilor; 

 Amenajarea de parcări subterane și 

supraterane în zona centrală a municipiului; 

 Amenajarea piețelor și târgurilor; 

 Crearea de locuri de parcare în jurul piețelor și 

a târgurilor;  

 Programe de igienizare și ecologizare a zonelor 

marginalizate;  

 Consultarea opiniei publice de către 

reprezentanții autorităților publice locale 

pentru evaluarea calității serviciilor publice și 

identificarea principalelor neajunsuri cu care se 

confruntă locuitorii municipiului. 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului 

urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural și Axa 

prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon; 

 Programul Operațional Capital Uman, Axa 

prioritară 5. Dezvoltare locala plasata sub 

responsabilitatea comunității 

 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local 

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți 
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M 1.2. Modernizarea zonelor rezidențiale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020  Dezvoltarea de parteneriate între Primărie și 

asociațiile de proprietari pentru modernizarea 

locuințelor, racordarea la utilități; 

 Reabilitarea termică a anvelopei, acoperișului, 

șarpantei clădirilor rezidențiale; 

 Extinderea rețelelor de utilități (apă și 

canalizare); 

 Înlocuirea sistemelor de contorizare cu unele 

mai performante; 

 Amenajarea de noi spații de joacă destinate 

copiilor 

 Amenajarea de parcări în zonele rezidențiale 

 Reabilitarea trotuarelor și a căilor de acces 

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon; 

 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

 Programul național de reabilitare termică a 

blocurilor de locuințe 

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local 

Responsabili/ Parteneri: 

 Asociații de proprietari și/sau locatari 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Investiții private 

  

 

M 1.3. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020  Îmbunătățirea infrastructurii sportive din 

municipiu; 

 Reabilitarea și modernizarea bazei sportive, a 

stadionului municipal și a patinoarului; 

 Diversificarea infrastructurii publice sportive 

(construcția unui bazin de înot, a unor terenuri 

de sport, sală de sport etc.);  

 Construirea de noi spații de joacă pentru copii/ 

parcuri tematice; 

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării 

orașelor mici și mijlocii;  

 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

 Programul Național de Construcții de Interes 

Public sau Social; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local. 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți 
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SECTOR 2. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 

 

M 2.1. Dezvoltarea accesibilității în municipiul Rădăuți 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Reabilitarea infrastructurii rutiere din 

municipiul Rădăuți; 

 Îmbunătățirea sistemului de indicatoare 

rutiere; 

 Realizarea șoselei ocolitoare a centrului urban; 

 Redeschiderea traficului feroviar de persoane; 

 Reducerea circulației grele în interiorul 

municipiului; 

 Impunerea unei taxe speciale pentru 

transportul de material lemnos prin municipiul 

Rădăuți; 

 Refacerea amenajărilor și îndiguirilor râului 

Suceava (în zona sursei de alimentare cu apă a 

municipiului Rădăuți); 

 Realizarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon; Axa 

prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii 

rutiere de importanță regională; Axa prioritară 

13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și 

mijlocii;  

 Programul Operațional Infrastructură Mare, 

Axa prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de 

transport multimodal, de calitate, durabil și 

eficient; 

 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local; 

 Bugetul județean.  

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți 

 Consiliul Județean Suceava; 

 Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere (CNAIR); 

 Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) 

Suceava.  
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M 2.2. Dezvoltarea serviciului de transport public în municipiul Rădăuți 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Amenajarea stațiilor pentru mijloacele de 

transport public; 

 Achiziția de autovehicule pentru transportul 

public; 

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon; 

Programul Național de Dezvoltare Locală; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local. 

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Mediul de afaceri.  

  

 

M 2.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Extinderea și modernizarea rețelei de 

alimentare cu apă potabilă; 

 Realizarea unui sistem transparent de 

control al consumului de apă potabilă 

realizat; 

 Extinderea sistemelor de termoficare; 

 Reabilitarea și extinderea rețelei de apă 

uzată; 

 Extinderea rețelei de alimentare cu gaze 

naturale; 

 Modernizarea și extinderea rețelei de 

iluminat public; 

 Studiu de evaluare a performanței 

sistemului local de furnizare a serviciilor 

publice 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 

prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie 

cu emisii scăzute de carbon;  

 Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa 

Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 

condiții de management eficient al resurselor; 

 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local. 

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți 
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M 2.4. Îmbunătățirea siguranței publice  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Realizarea unui sistem de monitorizare și 

supraveghere video a spațiilor publice; 

 Extinderea spațiilor destinate cazării câinilor 

fără stăpân capturați din municipiu; 

 Dotarea serviciului public de poliție cu 

echipamente și infrastructura specifică; 

 Realizarea de campanii de informare cu privire 

la siguranța cetățeanului. 

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local. 

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Consiliul Județean Suceava; 

 Poliția municipiului Rădăuți.  
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SECTOR 3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

 

M 3.1. Atragerea investitorilor în municipiu 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Evaluarea oportunităților oferite de municipiu 

pentru investitori; 

 Inventarierea terenurilor și spațiilor disponibile 

și pretabile pentru investiții; 

 Crearea structurilor de sprijin a afacerilor; 

 Crearea de facilități fiscale pentru investitori; 

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea 

competitivității întreprinderilor mici și mijlocii; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Consiliul Județean Suceava; 

 Camera de Comerț și Industrie Suceava 

 

M 3.2. Îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice locale și mediul de afaceri 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2018-2020 

 

 Crearea de facilități fiscale 

pentru mediul de afaceri; 

 Corelarea cererii de forță de 

muncă și oferta educațională; 

 Consultarea periodică a 

mediului de afaceri; 

 Acordarea de granturi pentru 

antreprenorii locali în vederea 

dezvoltării infrastructurii de 

afaceri 

 Facilitarea parteneriatelor 

public-private.  

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – 

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii; 

Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban;  

 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 

5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;  

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Mediul de afaceri local.  
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SECTOR 4. TURISM 

 

M 4.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii turistice existente și a celei de acces către 

principalele obiective 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Reabilitarea și modernizarea Grădinii 

Zoologice; 

 Reabilitarea și modernizarea căilor de acces 

spre obiectivele turistice; 

 Punerea de panouri de informare și orientare 

către principalele atracții turistice; 

 Amenajarea de căi de acces pentru persoanele 

cu dizabilități; 

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020 -  

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor 

locale prin dezvoltarea durabilă a turismului  

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local; 

 Investiții private.  

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Consiliul Județean Suceava; 

 Mediul de afaceri local. 

  

 

M 4.2 Diversificarea ofertei turistice existente  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Dezvoltarea de programe etnografice și 

istorice pentru atragerea turiștilor; 

 Crearea de noi spații destinate tinerilor (turism 

sportiv); 

 Dezvoltarea turismului de agrement și a 

agroturismului în municipiul Rădăuți 

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020 -  

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor 

locale prin dezvoltarea durabilă a turismului  

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local; 

 Investiții private.  
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Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Consiliul Județean Suceava; 

 Mediul de afaceri local. 

  

 

 

 

M 4.3. Îmbunătățirea serviciilor de informare și promovare turistică 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Dezvoltarea și promovarea municipiului 

Rădăuți ca locație turistică; 

 Înființarea unui Centru de Informare și 

Orientare Turistică Rădăuți și dotarea acestuia; 

 Promovarea potențialului turistic al zonei 

printr-un site web; 

 Includerea obiectivelor de interes într-un circuit 

turistic; 

 Desfășurarea de campanii de promovare 

turistice, cu accent pe principalele obiective; 

 Informarea cetățenilor municipiului asupra 

potențialului local existent;  

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020 -  

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor 

locale prin dezvoltarea durabilă a turismului  

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local; 

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Instituțiile de cultură.  
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SECTOR 5. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

 

M 5.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Reabilitarea și modernizarea spațiilor de 

învățământ; 

 Dotarea unităților școlare și bunuri și 

echipamente specifice; 

 Construirea de noi corpuri de clădire aferente 

unităților educaționale; 

 Înființarea unui centru after-school; 

 Construirea, modernizarea terenurilor, sălilor 

de sport școlare;  

 Amenajarea curților interioare ale unităților de 

învățământ;  

 Dotarea unităților cu sisteme de alarmă și 

sisteme de supraveghere video; 

 Schimbarea instalațiilor electrice și 

modernizarea celor de utilități;  

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014 – 2020, 

Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării 

economice și sociale a comunităților 

defavorizate din mediul urban; Axa prioritară 

10 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale; 

Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării 

orașelor mici și mijlocii;  

 Programul Operațional Capital Uman 2014 – 

2020, Axa prioritară 6 – Educație și 

competențe;  

 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

 Buget local. 

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Unitățile de învățământ; 

 Ministerul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice. 
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M 5.2 Punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al municipiului 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Reabilitarea și modernizarea Muzeului 

Etnografic ”Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți; 

 Restaurarea şi conservarea patrimoniului 

cultural la Mănăstirea Bogdana;  

 Reabilitarea Bibliotecii Municipale ”Tudor 

Flondor”; 

 Reabilitarea Casei Municipale de Cultură 

Rădăuți; 

 Construcția unei noi clădiri aferente Clubul 

Copiilor Rădăuți; 

 Reabilitarea clădirii templului evreiesc; 

 Reabilitarea centrului istoric; 

 Diversificarea ofertei culturale de petrecere a 

timpului liber (construire cinematograf, 

teatru); 

 Realizarea de evenimente culturale.  

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban 

și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural; 

 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

 Administrația Fondului Cultural Național;  

 Programul Europa Creativă 2014 – 2020;  

 Bugetul local. 

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Instituțiile culturale; 

 Inspectoratul Școlar Suceava 

 Administratorii obiectelor de patrimoniu; 

 Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și 

Patrimoniu Național Suceava  
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SECTOR 6. SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

 

M 6.1. Dezvoltarea infrastructurii sanitare din municipiu  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Extinderea și mansardarea unor corpuri ale 

Spitalului Municipal; 

 Dotarea spitalului cu echipamente și aparatură 

nouă; 

 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și 

echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului 

municipal Rădăuți;  

 Reabilitarea Spitalului vechi din Municipiul 

Rădăuți; 

 Reparația capitală a Secției de 

penumoftiziologie; 

 Dotarea cu instalație paratrăsnet.  

 
 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate și sociale; Axa prioritară 9 - Sprijinirea 

regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban;  

 Programul Operațional Capital Uman; Axa 

prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității;  

 Programul Național de Dezvoltare Locală; 

 Compania Națională de Investiții;  

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local.  

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Spitalul Municipal ”Sf. Doctori Cosma și 

Damian”; 

 Direcția de Sănătate Publică Județeană 

Suceava; 

 Mediul de afaceri local. 
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M 6.2. Diversificarea infrastructurii sociale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Înființarea unui centru de zi pentru copii, tineri 

și adulți cu handicap grav și accentuat; 

 Înființarea unui centru de zi pentru persoanele 

vârstnice; 

 Înființarea unui centru de zi pentru copiii de 

vârstă școlară ce provin din familii paupere; 

 Reabilitarea Cantinei de ajutor social; 

 Construirea unei anexe pentru Adăpostul de 

noapte; 

 Reabilitarea sediului Direcției de Asistență 

Socială Rădăuți; 

 Construire locuințe sociale pentru persoanele 

dezavantajate;  

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014 – 2020; 

Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de 

sănătate și sociale; Axa prioritară 9 - Sprijinirea 

regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban; 

Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării 

orașelor mici și mijlocii;  

 Programul Operațional Capital Uman; Axa 

prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității; Axa prioritară 4 

– Incluziunea socială și combaterea sărăciei; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local; 

 Investiții private.  

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Suceava; 

 Asociații și fundații; 

 Mediul de afaceri local. 
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M 6.3. Creșterea calității serviciilor sociale 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Diversificarea acțiunilor prestate de serviciul de 

îngrijire și asistență socială la domiciliul; 

 Realizarea de activități de prevenire a 

abandonului școlar; 

 Servicii de tip școală după școală pentru copiii 

defavorizați;  

 Integrarea socială și profesională a categoriilor 

defavorizate din municipiul Rădăuți; 

 Sprijinirea activității asociațiilor și fundațiilor 

din domeniul social; 

 Dezvoltarea de servicii suport pentru familii în 

dificultate (servicii îngrijire, locuințe protejate);  

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale; Axa prioritară 9 - Sprijinirea 

regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban; 

 Programul Operațional Capital Uman; Axa 

prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității; Axa prioritară 6 

– Educație și competențe;  

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local;  

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Suceava; 

 Unitățile de învățământ; 

 Asociații și fundații; 

 Mediul de afaceri local. 
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SECTOR 7. PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI 

 

M 7.1. Reducerea și prevenirea poluării urbane 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Realizarea unui sistem de monitorizare a 

poluanților din municipiu; 

 Gestionarea adecvată a deșeurilor urbane; 

 Realizarea de acțiuni de împădurire; 

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 

5 - Îmbunătățirea mediului urban și 

conservarea, protecția și valorificarea durabilă 

a patrimoniului cultural; 

 Programul Operațional Infrastructură Mare 

2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Protejarea și 

conservarea biodiversității, decontaminarea 

siturilor poluate istoric și monitorizarea calității 

aerului;  

 Fonduri guvernamentale;  

 Buget local;  

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Agenția pentru Protecția Mediului Suceava; 

 Direcția Silvică Suceava; 

 Societatea care se ocupă cu serviciile de 

salubritate (S.C. Servicii Comunale S.A.); 
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M 7.2. Utilizarea energiilor regenerabile  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Realizarea Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă;  

 Realizarea unui sistem de transformare a 

energiei solare în energie electrică necesară 

pentru consumul propriu al municipiului 

Rădăuți; 

 Utilizarea energiei eoliene, a celei verzi și a 

biogazului în municipiul Rădăuți; 

 

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional 2014 – 2020, 

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon; 

 Fonduri guvernamentale;  

 Buget local;  

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Consiliul Județean Suceava; 

 Mediul de afaceri; 

 Agenția pentru Protecția Mediului Suceava.  

 

M 7.3. Dezvoltarea unui sistem eficient de management al deșeurilor 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Implementarea sistemului de colectare 

selectivă a deșeurilor; 

 Realizarea Master Planului 

Managementului Deșeurilor;  

 Realizarea de campanii de educare și 

conștientizare a populației privind 

colectarea selectivă a deșeurilor. 

 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 

2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de 

mediu în condiții de management eficiente al 

resurselor;  

 Fonduri guvernamentale;  

 Buget local.  

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Consiliul Județean Suceava; 

 Agenția pentru Protecția Mediului Suceava 
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SECTOR 8. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

 

M 8.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Reabilitarea și modernizarea clădirii 

administrației publice; 

 Dotarea cu echipamente și utilaje ce asigură 

servicii publice; 

 Dotarea cu echipamente a birourilor Primăriei 

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Regional, Axa prioritară 

3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu 

emisii scăzute de carbon;  

 Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – 

Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

și Axa prioritară 2 – Administrație publică și 

sistem judiciar accesibile și transparente; 

 Fonduri guvernamentale; 

 Bugetul local; 

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Serviciile/ instituțiile publice.  
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M 8.2. Creșterea transparenței instituționale  
  

Perioada de implementare: Acțiuni: 

2017-2020 

 

 Realizarea unor servicii transparente de plată a 

taxelor și impozitelor; 

 Creșterea conștientizării populației cu privire la 

drepturile și obligațiile.  

Surse de finanțare posibile: 

 Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – 

Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

și Axa prioritară 2 – Administrație publică și 

sistem judiciar accesibile și transparente; 

 Fonduri guvernamentale;  

 Bugetul local; 

 

Responsabili/ Parteneri: 

 Consiliul Local Rădăuți; 

 Mediul de afaceri local.  
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LISTA MĂSURILOR PE SECTOARE DE DEZVOLTARE 
 

 

 

SECTOR 1. DEZVOLTARE URBANĂ 

M1.1. Îmbunătățirea aspectului și infrastructurii urbane  

M1.2. Modernizarea zonelor rezidențiale 

M1.3. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 

 

SECTOR 2. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 

M 2.1. Dezvoltarea accesibilității în municipiul Rădăuți 

M 2.2. Dezvoltarea serviciului de transport public în municipiul Rădăuți 

M 2.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 

M 2.4. Îmbunătățirea siguranței publice 

 

 

SECTOR 3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

M 3.1. Atragerea investitorilor în municipiu 

M 3.2. Îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice locale și mediul de afaceri 

 

 

SECTOR 4. TURISM 

M 4.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii turistice existente și a celei de acces către principalele 

obiective 

M 4.2 Diversificarea ofertei turistice existente 

M 4.3. Îmbunătățirea serviciilor de informare și promovare turistică 

 

 

SECTOR 5. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

M 5.1. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

M 5.2 Punerea în valoare a patrimoniului cultural și istoric al municipiului 
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SECTOR 6. SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

M 6.1. Dezvoltarea infrastructurii sanitare din municipiu 

M 6.2. Diversificarea infrastructurii sociale 

M 6.3. Creșterea calității serviciilor sociale 

 

 

SECTOR 7. PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI 

M 7.1. Reducerea și prevenirea poluării urbane 

M 7.2. Utilizarea energiilor regenerabile 

M 7.3. Dezvoltarea unui sistem eficient de management al deșeurilor 

 

 

SECTOR 8. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

M 8.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administrației publice 

M 8.2. Creșterea transparenței instituționale 
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II.4. LISTA LUNGĂ DE PROIECTE  
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Nr. 

crt. 
Proiect Sursă de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Încadrarea 

pe măsură 

1.  Realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă POR AP 3; bugetul local; 2017-2020 M 2.1 

2.  Realizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă POR AP 3; bugetul local 2018-2019 M 7.2 

3.  Realizarea Registrului Local al Spațiilor Verzi Bugetul local 2017-2020 M 1.1 

4.  
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii publice: alei, 

parcări, trotuare etc. 

POR AP 5; PNDL; bugetul 

local  
2017-2020 M 1.1 

5.  Reabilitare rețea stradală și dotarea cu indicatoare 
POR AP 6; 

PNDL; bugetul local  
2017-2020 M 2.1 

6.  C0nstruirea șoselei de centură a municipiului 
POR AP 6; 

PNDL; bugetul local  
2017-2020 M 2.1 

7.  
Modernizare străzi balastate în municipiul Rădăuți, 

județul Suceava  

PNDL; POR AP 13; bugetul 

local 
2018-2020 M 2.1 

8.  Reabilitare străzi în municipiul Rădăuți, județul Suceava  
PNDL; POR AP 9; bugetul 

local 
2018-2020 M 2.1 

9.  
Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă 

uzată 
POIM AP 3 2017-2020 M 2.3 

10.  Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale PNDL; bugetul local 2017-2020 M 2.3 

11.  
Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat 

public in municipiul Rădăuți  
POR AP 3; bugetul local 2017-2020 M 2.3 

12.  Reabilitarea termică a clădirilor rezidențiale 

POR AP 3; PNDL; Programul 

național de reabilitare 

termică a blocurilor de 

locuințe; bugetul local 

2017-2020 M 1.2 

13.  
Amenajarea spațiilor verzi urbane și a zonelor de 

promenadă 

POR AP 5; 

PNDL; bugetul local; 

fonduri guvernamentale 

2017-2020 M 1.1 

14.  Crearea de piste pentru bicicliști 

POR, AP 3; 

PNDL; bugetul local; 

fonduri guvernamentale 

2017-2020 M 1.1 

15.  Realizarea a 4 noi locuri de joacă pentru copii 
PNDL; POR AP 9; bugetul 

local 
2017-2020 M 1.2 

16.  

Proiectarea și execuția de noi locuri de parcare (parcare 

subterană în zona centrală, parcare supraterană în 

Piața Unirii și alte locuri de parcări rezidențiale) 

Bugetul local; fonduri 

guvernamentale 
2017-2020 M 1.1 

17.  
Amenajarea de stații (refugii) pentru transportul public 

(Str. Gării, Str. Călărași și Str. Bogdan Vodă) 

POR AP 3; Bugetul local; 

fonduri guvernamentale 
2017-2020 M 2.2 
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Nr. 

crt. 
Proiect Sursă de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Încadrarea 

pe măsură 

18.  Amenajare Obor și parcări aferente PNDL; bugetul local 2017-2020 M 1.1 

19.  

Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 

prin construire bazin de înot, terenuri de sport, sală de 

sport 

Bugetul local; fonduri 

guvernamentale 
2017-2020 M 1.3 

20.  Reabilitarea și modernizarea stadionului municipal 
Bugetul local; fonduri 

guvernamentale 
2017-2020 M 1.3 

21.  
Reabilitare corpurilor de clădire ale Colegiului Național 

”Eudoxiu Hurmuzachi” 
POR AP 10  2017-2020 M 5.1 

22.  
Reabilitarea corpului A al Colegiului Tehnic Rădăuți și 

asfaltarea curții și a terenului de sport 
PNDL; bugetul local 2017 -2018 M 5.1 

23.  
Construcția unui nou etaj deasupra corpului A al 

Colegiului Tehnic Rădăuți 
PNDL; bugetul local 2017-2019 M 5.1 

24.  
Construcția unei anexe la Colegiul Tehnic Rădăuți cu 

destinație de toaletă pentru persoanele cu handicap 
PNDL; bugetul local 2017-2019 M 5.1 

25.  

Renovarea și reabilitarea termică a corpurilor de clădire 

ale Colegiului ”Andronic Motrescu”, împrejmuirea 

perimetrului curții 

PNDL; bugetul local 2017-2020 M 5.1 

26.  

Dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor școlare ale 

Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Popadiuc” cu mobilier și 

echipamente / materiale didactice 

POR AP 10 2017-2020 M 5.1 

27.  

Înființarea unui Centru de Documentare și Informare și 

dotarea cu aparatură și mobilier la Școala Gimnazială 

”Gheorghe Popadiuc” 

POR AP 10 2017-2020 M 5.1 

28.  

Reabilitarea fațadei Grădiniței cu Program Prelungit 

”Arlechino”, arondată Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 

Popadiuc” 

POR AP 10 2017-2020 M 5.1 

29.  

Dotarea Grădiniței cu Program Prelungit ”Scufița 

Roșie” (arondată Școlii Gimnaziale ”Gheorghe 

Popadiuc”) cu sistem de supraveghere și sistem 

detecție fum 

POR AP 10 2017-2020 M 5.1 

30.  

Reabilitarea corpurilor de clădire A și B ale Școlii 

Gimnaziale nr. 2 Rădăuți și dotarea cu sistem de alarmă 

și supraveghere video 

PNDL; bugetul local 2017-2020 M 5.1 

31.  
Reabilitarea corpului B al Școlii Gimnaziale ”Regina 

Elisabeta” 
PNDL; bugetul local 2017-2020 M 5.1 

32.  Reabilitarea termică a clădirilor și instalațiilor Școlii POR AP 10 2017-2020 M 5.1 
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Nr. 

crt. 
Proiect Sursă de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Încadrarea 

pe măsură 

Gimnaziale Speciale ”Sf. Stelian”  

33.  
Reabilitarea fațadei Grădiniței cu Program Prelungit 

”Micul Prinț” și dotarea cu sistem de acces cu cartelă 
PNDL; bugetul local 2018-2019 M 5.1 

34.  

Schimbarea instalației electrice și reabilitarea 

interioarelor Grădiniței cu Program Prelungit ”Micul 

Prinț” 

PNDL; bugetul local 2017-2020 M 5.1 

35.  

Reabilitarea Grădiniței cu Program Prelungit 

”Prichindelul” și a Grădiniței arondate cu Program 

Prelungit ”Pinocchio” 

PNDL; bugetul local 2017-2020 M 5.1 

36.  

Reabilitarea grupurilor sanitare și amenajarea unor 

spații speciale destinate programului ”Cornul și 

laptele” și amenajarea unui sistem propriu de încălzire 

centralizată 

PNDL; bugetul local 2017-2020 M 5.1 

37.  

Continuare lucrări de realizare și dotare începute în 

baza autorizației de construire nr.328/2007 pentru 

obiectivul Școala Generală cu clasele I-IV și Sala sport 

situata în municipiul Rădăuți, str. Oborului, nr.14A, jud. 

Suceava 

PNDL; bugetul local 2017-2020 M 5.1  

38.  
Extindere Școala Gimnazială ''Mihai Eminescu'' Rădăuți 

cu un corp de clădire nou (P+2E) 

PNDL; bugetul local 
2017-2020 M 5.1  

39.  
Extindere și modernizare Grădinița cu program normal 

''Sfânta Treime'', Rădăuți 

PNDL; bugetul local 
2017-2020 M 5.1  

40.  
Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal 

nr.6, Rădăuți 

PNDL; bugetul local 
2017-2020 M 5.1  

41.  
Termoizolare fațade pentru Grădinița cu program 

prelungit ''Prichindelul'' Rădăuți 

PNDL; bugetul local 
2017-2020 M 5.1  

42.  

Extindere prin supraetajare corpuri A+B+C pentru 

amenajare secție pediatrie și reabilitare termică corpuri 

A+B+C+D+E Spitalul municipal Sf. doctori Cosma si 

Damian în municipiul Rădăuți  

CNI; bugetul local  2017-2020 M 6.1 

43.  
Dotarea cu echipamente și aparatură a Spitalului 

Municipal Rădăuți 
POR AP 8; 2017-2020 M 6.1 

44.  

Reabilitarea etajului IV din corpurile A și B ale Spitalului 

Municipal Rădăuți, în vederea relocării secției de 

neurologie 

 

POR AP 8; 

Venituri proprii ale spitalului 
2017-2020 M 6.1 
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crt. 
Proiect Sursă de finanțare 

Perioadă de 

implementare 

Încadrarea 

pe măsură 

45.  
Reabilitarea clădirii Bibliotecii Municipale ”Tudor 

Flondor” 
POR AP 5; 2017-2020 M 5.2 

46.  
Reabilitarea și modernizarea Muzeului Etnografic 

”Samuil și Eugenia Ioneț”  
POR AP 5; 2017-2020 M 5.2 

47.  

Reabilitarea și modernizarea clădirii și a curții Casei 

Municipale de Cultură Rădăuți și dotarea cu un sistem 

de încălzire centralizat 

POR AP 5; 2017-2020 M 5.2 

48.  
Construcția unei anexe aferente Casei Municipale de 

Cultură Rădăuți – Sală Mică 
POR AP 5; 2017-2020 M 5.2 

49.  
Restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural la 

Mănăstirea Bogdana  
POR AP 5; bugetul local  2017-2020 M 5.2 

50.  
Realizare esplanada centrală oraș Rădăuți, județul 

Suceava 
POR AP 13; bugetul local  2018-2020 M 1.3 

51.  Construire creșă și grădiniță în municipiul Rădăuți  
POR AP 13; POR AP 9; 

bugetul local 
2018-2020 M 5.1 

52.  Construire bloc locuințe sociale în municipiul Rădăuți  POR AP 13; bugetul local 2018-2020 M 6.2 

53.  Construirea/reabilitarea locuințelor sociale POR AP 9; bugetul local  2018-2020 M 6.3 

54.  
Dezvoltarea unui program de curățare și igienizare a 

zonelor marginalizate 
POCU AP 5   2018-2020 M 1.1 

55.  
Construirea/modernizarea unui spațiu și dotarea sa cu 

toalete, dușuri și mașini de spălat 
POCU AP 5; POR AP 9   2018-2020 M 6.1 

56.  

Construirea și punerea în funcțiune a unui Centru 

Comunitar de Resurse și dotarea sa cu echipamentele 

necesare 

POCU AP 5; POR AP 9   2018-2020 M 6.2 

57.  
Acordarea de granturi pentru antreprenorii locali în 

vederea dezvoltării infrastructurii de afaceri 
POCU AP 5; POR AP 9   2018-2020 M 3.2 

58.  

Servicii active personalizate de plasare pe piața forței 

de muncă pentru șomeri necalificați sau persoane fără 

loc de muncă (consiliere, formare, subvenționare 

salarii, mentorat etc.) 

POCU AP 5   2018-2020 M 6.3 

59.  
Asigurarea de servicii de școală după școală pentru 

copiii dezavantajați 
POCU AP 5   2018-2020 M 6.3 

60.  
Înființarea unui centru de zi pentru copii, tineri și adulți 

cu handicap grav și accentuat  
POR, AP 8; bugetul local 2017-2020 M 6.2 

61.  
Înființarea unui centru de zi pentru persoanele 

vârstnice 
POR, AP 8; bugetul local 2017-2020 M 6.2 
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62.  
Înființarea unui centru de zi pentru copiii de vârstă 

școlară ce provin din familii paupere 
POR, AP 8; bugetul local 2017-2020 M 6.2 

63.  
Construire Cămin pentru persoane vârstnice în 

municipiul Rădăuți, str. Francei 
Bugetul local; sponsorizări  2016-2018 M 6.2 

64.  Reabilitarea Cantinei de ajutor social POR, AP 8; bugetul local 2016-2020 M 6.2 

65.  
Reabilitarea sediului și amenajarea curții Direcției de 

Asistență Socială Rădăuți  
POR, AP 8; bugetul local 2017-2020 M 6.2 

66.  
Realizarea de activități de prevenire a abandonului 

școlar 
POCU AP 6 2017-2020 M 6.3 

67.  
Dotarea străzilor cu panouri de informare către 

principalele obiective turistice 
POR, AP 7; 2017-2020 M 4.1 

68.  
Realizarea unui sistem de supraveghere video a 

municipiului, în vederea creșterii siguranței publice 
PNDL; bugetul local 2017 - 2020 M 2.4 

69.  
Realizarea Master Planului de Management al 

Deșeurilor 
POIM AP3; bugetul local 2017-2020 M 7.3 

70.  
Implementarea sistemului de colectare selectivă a 

deșeurilor 
POIM AP3; bugetul local 2017-2020 M 7.3 

71.  
Educarea și conștientizarea populației cu privire la 

protecția mediului 
POIM AP 4; bugetul local 2017-2020 M 7.3 

72.  
Reabilitarea și modernizarea clădirii administrației 

publice, dotarea cu echipamente și mobilier a birourilor 
POR AP 3;  2017-2020 M 8.1 

73.  
Înființarea unui birou online pentru plata taxelor și 

impozitelor (ghișeu online) 
POCA; bugetul local 2017-2020 M 8.2 

 

 

Notă: Perioadele de implementare ale proiectelor depind de disponibilitatea surselor de finanțare şi de configurarea programelor 

de finanțare disponibile în actuala perioadă de programare. În acest context, proiectele propuse vor fi implementate în funcție de 

posibilitățile viitoare de finanțare, atât din fonduri nerambursabile europene dar şi din alte surse. Promovarea parteneriatelor de 

tip public-privat reprezintă o prioritate a administrației locale. De asemenea, corespunzător finanțărilor disponibile, se va urmări şi 

posibilitatea implementării etapizate a proiectelor din portofoliu. 
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Selecția proiectelor prioritare a fost realizată în urma unor ateliere de lucru din cadrul serviciilor de specialitate ale 

Primăriei municipiului Rădăuți, pe baza listei extinse de proiecte prezentată în cadrul secțiunii II.4 PORTOFOLIUL 

DE PROIECTE:  

 

Nr. 

crt. 
Proiect Sursă de finanțare 

Valoare 

estimată 

Perioadă de 

implementare 

Încadrarea 

pe măsură 

1.  
C0nstruirea șoselei de centură a 

municipiului 
POR, AP 6; PNDL; 

bugetul local  
176.000.000 2017-2020 M 2.1  

2.  
Restaurarea şi conservarea patrimoniului 

cultural la Mănăstirea Bogdana  
POR AP 5; bugetul 

local  
21.000.000 2017-2020 M 5.2  

3.  
Modernizarea si extinderea sistemului de 

iluminat public in municipiul Rădăuți  
POR AP 3; bugetul 

local 
7.000.000 2017-2020 M 2.3  

4.  

Extindere prin supraetajare corpuri A+B+C 

pentru amenajare secție pediatrie și 

reabilitare termică corpuri A+B+C+D+E 

Spitalul municipal Sf. doctori Cosma si 

Damian în municipiul Rădăuți  

CNI; bugetul local  15.000.000 2017-2020 M 6.1  

5.  
Reabilitare străzi în municipiul Rădăuți, 

județul Suceava  
PNDL; POR AP 9; 

bugetul local 
8.000.000 2018-2020 M 2.1 

6.  
Construire creșă și grădiniță în municipiul 

Rădăuți  
POR AP 13; POR AP 9; 

bugetul local 
15.000.000 2018-2020 M 5.1  

7.  

Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a 

timpului liber prin construire bazin de 

înot, terenuri de sport, sală de sport 

Bugetul local; fonduri 

guvernamentale 
14.500.000 2017-2020 M 1.3 

8.  
Extinderea și modernizarea infrastructurii 

de apă și apă uzată 
POIM AP 3; bugetul 

local  
114.000.000 2017-2020 M 2.3 

9.  

Continuare lucrări de realizare și dotare 

începute în baza autorizației de construire 

nr.328/2007 pentru obiectivul Școala 

Generală cu clasele I-IV și Sala sport 

situata în municipiul Rădăuți, str. 

Oborului, nr.14A, jud. Suceava 

PNDL; bugetul local 2.000.000 2017-2020 M 5.1  

10.  

Extindere Școala Gimnazială ''Mihai 

Eminescu'' Rădăuți cu un corp de clădire 

nou (P+2E) 
PNDL; bugetul local 2.000.000 2017-2020 M 5.1  
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Nr. 

crt. 
Proiect Sursă de finanțare 

Valoare 

estimată 

Perioadă de 

implementare 

Încadrarea 

pe măsură 

11.  
Extindere și modernizare Grădinița cu 

program normal ''Sfânta Treime'', Rădăuți PNDL; bugetul local 300.000 2017-2020 M 5.1  

12.  
Reabilitare și modernizare Grădinița cu 

program normal nr.6, Rădăuți PNDL; bugetul local 470.000 2017-2020 M 5.1  

13.  
Termoizolare fațade pentru Grădinița cu 

program prelungit ''Prichindelul'' Rădăuți PNDL; bugetul local 600.000 2017 - 2020 M 5.1 

14.  
Construire bloc locuințe sociale în 

municipiul Rădăuți  
POR AP 13; bugetul 

local 
1.900.000 2018-2020 M 6.2 

15.  
Realizare esplanada centrală oraș Rădăuți, 

județul Suceava 

POR AP 13; bugetul 

local  
1.700.000 2018-2020 M 1.3  
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Finanțarea proiectelor care pot contribui la 

dezvoltarea economică a localității poate avea drept 

sursă bugetul propriu, fondurile nerambursabile 

guvernamentale şi/sau europene sau fondurile 

rambursabile (din categoria creditelor). La aceste 

surse de finanțare se adaugă posibilitatea dezvoltării 

parteneriatelor de tip public-privat, care s-au dovedit 

a fi soluția potrivită pentru rezolvarea anumitor 

probleme comunitare în multe dintre statele 

europene dezvoltate.  

 

Fiecare dintre aceste posibile modalități de susținere 

a proiectelor locale prezintă avantaje şi dezavantaje. 

Alegerea unei surse de finanțare optime necesită o 

bună cunoaștere a legislației naționale în vigoare, a 

programelor de finanțare disponibile, și mai ales a 

nevoilor/problemelor cu care se confruntă 

comunitatea locală.  

 

 BUGETUL LOCAL  

 

Actul normativ prin care este reglementată 

constituirea bugetului la nivel local este legea 

administrației publice locale numărul 215/2001, cu 

toate modificările și completările ulterioare. Astfel, 

conform secțiunii a II-a privind ”Atribuțiile consiliului 

local”, acesta aprobă bugetul local, virările de 

credite, precum și modul de utilizare a rezervei 

bugetare. Potrivit legii, Consiliul Local poate aproba 

finanțarea unor investiții de interes local din bugetul 

propriu, și poate dispune alocarea sumelor necesare 

pentru cofinanțarea proiectelor provenite din alte 

fonduri. Atribuțiile consiliului local presupun și 

aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

lucrările de investiții de interes local, a strategiei de 

dezvoltare economico-sociale, de mediu pentru 

localitate, precum și asigurarea realizării diverselor 

lucrări și măsuri privind procesul de integrare 

europeană, mediu și furnizarea diverselor servicii 

publice.  

 

O pondere importantă în veniturile proprii ale 

bugetelor locale o reprezintă cotele defalcate din 

impozitul pe venit. Aceste cote se alocă diferențiat, 

la nivelul unităților administrativ-teritoriale, 

respectiv: 

- 41,75% la bugetele locale ale comunelor, 

orașelor şi municipiilor; 

- 11,25% la bugetul local al județului; 

- 18,5% într-un cont distinct, deschis pe seama 

direcțiilor generale ale finanțelor publice 

județene pentru echilibrarea bugetelor locale 

ale comunelor, orașelor, municipiilor şi al 

județului.  

 

O altă sursă de finanțare la nivel local, este 

reprezentată de Bugetul Județean, din care pot fi 

repartizate fonduri pentru echilibrarea bugetelor 

locale (conform articolului 33, alin. 3, din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele publice locale).  

 

 PROGRAMELE GUVERNAMENTALE 
 

Transferurile consolidabile de la bugetul de stat 

către bugetele locale se acordă pentru investiții 

finanțate din împrumuturi externe la a căror 

realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii, şi se 

aprobă anual, în poziție globală, prin legea bugetului 
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de stat. Din bugetul de stat, prin bugetele unor 

ordonatori principali de credite ai acestuia 

(ministerele şi agențiile), precum şi din alte bugete, 

se pot acorda transferuri către bugetele locale 

pentru finanțarea unor programe de dezvoltare sau 

sociale de interes național, județean ori local.  

 

Spre exemplu Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

oferă finanțări pentru acordarea de facilități 

persoanelor cu handicap; acordarea ajutorului 

pentru încălzirea locuinței; programe pentru 

ocuparea temporară a forței de muncă etc.; 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice finanțează programe de reabilitare a rețelei 

rutiere; acțiuni privind reducerea riscului seismic al 

construcțiilor existente cu destinație de locuință; 

reabilitarea termică a clădirilor de locuit etc.; 

Ministerul Mediului oferă finanțări pentru programe 

multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a 

apelor; Ministerul Sănătății finanțează investițiile 

pentru modernizarea unităților medicale, iar 

Ministerul Culturii și Identității Naționale  acordă 

fonduri pentru finalizarea lucrărilor de construcție a 

așezămintelor culturale. 

 

Spre exemplu, PROGRAMUL NAȚIONAL DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ, aprobat prin O.U.G. 28/2013 și 

coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, stabilește cadrul legal pentru 

implementarea unor proiecte de importanță 

națională, care susțin dezvoltarea regională prin 

realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, 

tehnico-edilitară și socio-educativă.  

 

Finanțarea programului se asigură din transferuri de 

la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual 

cu această destinație în bugetul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din 

fonduri aprobate anual cu această destinație în 

bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale 

beneficiare și din alte surse legal constituite.  

 

 PROGRAMELE EUROPENE DE 

FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 
 

 FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE INVESTIȚII 

EUROPENE (ESI)   

 

Fondurile ESI sunt instrumente financiare prin care 

Uniunea Europeană acționează pentru realizarea 

obiectivelor Politicii de Coeziune prin implementarea 

Programelor Operaționale, pentru eliminarea 

disparităților economice şi sociale între regiuni, în 

scopul realizării coeziunii economice şi sociale. 

 

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au 

rolul de a stimula creșterea economică a statelor 

membre ale Uniunii şi de a conduce la reducerea 

disparităților dintre regiuni. Ele nu acționează însă 

singure, necesitând asigurarea unei contribuții din 

partea statelor membre implicate. Ele sunt co-

finanțate în principal din resursele publice ale 

statului membru, însă în multe domenii este 

necesară şi contribuția financiară privată, aceasta 

fiind încurajată în cele mai multe cazuri. 

 

În luna August 2014, Comisia Europeană a adoptat 

Acordul de Parteneriat 2014-2020 cu România, 

documentul strategic de primă importanță, ce 
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listează marile priorități de investiții pe următorii 7 

ani și alocarea financiară corespunzătoare din 

diversele categorii de fonduri europene. 

 

Acordul de parteneriat 2014 – 2020 (AP) include cinci 

fonduri structurale și de investiții europene (ESI): 

 Fondul european de dezvoltare regională 

(FEDR); 

 Fondul de Coeziune (FC); 

 Fondul Social European (FSE); 

 Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală (FEADR); 

 Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime (EMFF). 

 

În perioada 2014-2020, fondurile alocate României 

sunt de aproximativ 22,9 miliarde € în cadrul politicii 

de coeziune (FEDR, FSE, FC), la care se adaugă încă 

106 milioane € din Inițiativa privind ocuparea forței 

de muncă în rândul tinerilor (alături de o alocare 

identică din FSE). Fondurile alocate pentru 

dezvoltarea sectorului agricol și a zonelor rurale vor 

fi suplimentate cu 8 miliarde € din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Alocarea 

pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime (EMFF) se ridică la aproximativ 168 

milioane €.  

 

Lista programelor finanțate din FEDR, FSE și YEI, FC 

și respectiva alocare pe fonduri (sprijinul total UE 

inclusiv rezerva de performanță), conform Acordului 

de Parteneriat propus pentru România pentru 

perioada 2014 – 2020:  

 

 

Titlul 

programului 

Fonduri Europene 

Structurale și de 

Investiții 

Valoare 

(milioane 

Euro) 

Programul Operațional 

Infrastructura Mare 

FEDR 2,484 

FC 6,935 

Programul Operațional 

Capital Uman 
FSE 4,060 

Inițiativa pentru Ocuparea 

Tinerilor (YEI) 
 106 

Programul Operațional 

Capacitate Administrativă 
FSE 553 

Programul Operațional 

Competitivitate  
FEDR 1,330 

Programul Operațional 

Asistență Tehnică  
FEDR 212 

Programul Operațional 

Regional 
FEDR 6,298 

Program Național de 

Dezvoltare Rurală (PNDR)  
FEADR 8,016 

 

Fondul Social European (FSE) este principalul 

instrument prin care Europa susține crearea de locuri 

de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă 

mai bune și asigură oportunități profesionale mai 

echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul 

funcționează prin investiții în capitalul uman al 

Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea 

unui loc de muncă. Pentru perioada 2014-2020, peste 

80 de miliarde de euro sunt alocate statelor membre 

pentru investiții în capitalul uman. La această sumă 

se mai adaugă cel puțin 3,2 miliarde de euro, alocate 

inițiativei „Locuri de muncă pentru tineri”.  
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Pentru perioada 2014-2020, FSE va pune accentul pe 

patru dintre obiectivele tematice ale politicii de 

coeziune: 

• promovarea ocupării forței de muncă şi 

sprijinirea mobilității lucrătorilor; 

• promovarea incluziunii sociale şi combaterea 

sărăciei; 

• efectuarea de investiții în domeniul educației, al 

formării competențelor şi al învățării pe tot 

parcursul vieții;  

• consolidarea capacității instituționale şi a 

eficienței administrației publice. 

 

FSE finanțează următoarele priorități: 

• adaptabilitatea angajaților, prin formarea de 

competențe noi, și a întreprinderilor, prin 

adoptarea unor metode noi de lucru; 

• sporirea accesului la locuri de muncă: ajutând 

tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii 

sau asigurându-le formare profesională celor 

aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a le 

îmbunătăți perspectivele de angajare; 

• formarea vocațională și învățarea pe tot 

parcursul vieții în vederea dobândirii de noi 

competențe; 

• sprijinirea persoanelor din grupurile 

defavorizate pentru obținerea unui loc de 

muncă. 

• FSE în România finanțează două programe 

operaționale: 

• Programul Operațional dedicat capitalului uman  

• Programul Operațional dedicat capacității 

administrative.  

 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor (YEI – Youth Employment Initiative) va 

amplifica sprijinul oferit de FSE pentru 

implementarea Garanției pentru tineret, prin care se 

urmărește ca toți tinerii de până la 25 de ani să 

primească o ofertă de calitate pentru angajare, 

continuarea studiilor, o ucenicie sau un stagiu în 

decurs de patru luni de la terminarea studiilor sau de 

la pierderea locului de muncă. În paralel, FSE oferă o 

finanțare importantă pentru reforma structurală 

necesară pe termen lung și pentru investițiile în 

viitorul tinerilor și în economie. 

 

Această inițiativă alocă pentru perioada 2014 – 2020 

aproximativ 3 miliarde de euro pentru regiunile și 

persoanele care sunt afectate cel mai grav de 

problema șomajului și a inactivității în rândul tinerilor 

(regiunile eligibile sunt cele de nivel NUTS 2 în care 

rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25 %). 

Scopul inițiativei este de a se asigura că, în regiunile 

în care aceste probleme sunt deosebit de acute, 

nivelul de sprijin oferit fiecărui tânăr este suficient 

pentru a produce o schimbare reală. 

 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi 

sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea 

dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

 

FEDR îşi concentrează investițiile asupra mai multor 

domenii prioritare cheie. Această abordare este 

cunoscută sub denumirea de „concentrare 

tematică”: 

• Inovare şi cercetare; 

• Agenda digitală; 
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• Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii 

(IMM-uri); 

• Economie cu emisii reduse de carbon. 

 

În România, în perioada 2014-2020, FEDR finanțează 

proiecte în valoare totală de peste 10 mld. Euro, în 

cadrul Programelor operaționale şi axelor prioritare 

aferente acestora: 

• Programul Operațional dedicat infrastructurii 

mari este finanțat din FEDR, cu suma totală de 

2.483.527.507 €; 

• Programul Operațional dedicat competitivității 

este finanțat din FEDR, cu suma totală de 

1.329.787.234 €; 

• Programul Operațional dedicat asistenței 

tehnice este finanțat din FEDR, cu suma totală 

de 212.765.960 €; 

• Programul Operațional Regional este finanțat 

din FEDR, cu suma totală de 6.298.000.000 €. 

 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) reprezintă o sursă de finanțare din partea 

UE, utilizată de statele membre pentru a realiza o 

gamă largă de obiective ale politicii de dezvoltare 

rurale, cum ar fi: îmbunătățirea competitivității 

întreprinderilor agricole, forestiere și 

agroalimentare; susținerea protecției mediului 

natural; susținerea economiilor rurale; asigurarea 

calității vieții în zonele rurale. 

 

FEADR dispune de un buget în valoare de 96,4 

miliarde de euro, care este distribuit în statele 

membre prin intermediul a 94 de Programe de 

dezvoltare rurală (PDR) diferite. La nivelul Uniunii, 

FEADR este supervizat de către Direcția Generală 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene.  

 

Fondurile FEADR disponibile pot fi accesate în baza a 

două documente-cheie: Programul Național de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 şi Planul 

Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală. 

 

Fondul de Coeziune (FC) ajută statele membre cu un 

produs național brut (PNB) pe cap de locuitor de mai 

puțin de 90% din media comunitară să-şi reducă 

diferențele dintre nivelurile de dezvoltare economică 

şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta 

susține acțiuni în cadrul obiectivului „Convergență” 

şi se află sub incidența acelorași reguli de 

programare, de gestionare şi de control ca în cazul 

FSE şi FEDR. 

Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte 

din următoarele domenii: 

- rețele transeuropene de transport, în special 

proiectele prioritare de interes european 

definite de Uniunea Europeană; 

- mediu.  

 

În acest context, Fondul de Coeziune poate 

interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul 

energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce 

acestea prezintă avantaje clare pentru mediu: 

eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie 

regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, 

sprijinirea intermodalității, consolidarea 

transporturilor publice etc.  
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În România, în perioada 2014-2020, FC va finanța 

proiecte în cadrul Programului Operațional dedicat 

infrastructurii mari finanțat din FC, cu suma de 6,9 

mld. Euro.  

 

Fondul European pentru promovarea eficacității 

energetice (EEEF) - Programul energetic european 

pentru relansare are ca obiectiv principal atenuarea 

schimbărilor climatice, atragerea de capitaluri 

private şi publice în finanțarea proiectelor care 

vizează atenuarea schimbărilor climatice şi atingerea 

durabilității economice a fondului. Principalii 

finanțatori sunt Comisia Europeană și Banca 

Europeană de Investiții, iar ca solicitanți eligibili sunt 

autoritățile publice regionale sau locale, autoritățile 

naționale, diversele companii și IMM-uri, precum și 

asociațiile.  

 

Valoarea grantului este de 265 milioane de euro, iar 

în ceea ce privește termenul de depunere, acesta 

este permanent.  

 

Fondurile nerambursabile prezintă dezavantajul 

costurilor (financiare şi temporale) aferente 

documentațiilor pentru cererea de finanțare şi 

raportărilor tehnice şi financiare. În plus, este 

necesară cofinanțarea locală a proiectelor şi 

finanțarea în totalitate a cheltuielilor neeligibile 

(printre care şi TVA), ceea ce pentru administrația 

publică poate reprezenta o problemă, mai ales în 

cazul programelor de finanțare care prevăd cote 

mari ale contribuției locale. Dar marele avantaj al 

surselor de finanțare nerambursabilă prin programe 

ale Uniunii Europene este că, pentru administrațiile 

publice locale, procentul de cofinanțare este de doar 

2% (pentru majoritatea programelor), iar valorile 

investițiilor sunt mari şi chiar foarte mari, raportat la 

nevoile comunităților şi la posibilitatea de 

cofinanțare. 

 

 PROGRAMELE DE COOPERARE TERITORIALĂ 

 

România poate participa la trei tipuri de programe 

de cooperare teritorială:  

- Cooperare teritorială transfrontalieră - 

presupune cooperarea regiunilor din România cu 

regiuni din statele vecine. Programele de cooperare 

transfrontalieră finanțează proiecte de accesibilitate 

transport și tehnologia informației), mediu şi 

prevenirea riscurilor, dezvoltare economică şi 

socială, precum şi acțiuni „people to people”. 

 

- Cooperare teritorială transnațională - 

presupune cooperarea cu regiunile dintr-un anumit 

spațiu geografic); Cooperarea transnațională 

finanțează dezvoltarea de rețele care să ducă la 

dezvoltare teritorială integrată în domenii precum 

inovația, mediul și accesibilitatea și dezvoltarea 

urbană. 

 

- Cooperare teritorială interregională - 

presupune colaborarea cu regiuni din orice stat 

membru al Uniunii Europene, prin intermediul unor 

proiecte gestionate și administrate în comun de 

partenerii din statele participante. Se promovează 

cooperarea între autoritățile publice (locale sau 

regionale) precum și între cercetătorii UE, pe 

probleme de interes comun prin transferul de 

experiență şi bune practici între regiuni şi prin 

constituirea de rețele între orașele UE.  
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Ca regulă generală, rata de cofinanțare pentru 

programele finanțate din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) este 85% din fonduri 

comunitare şi 15% din fonduri naționale, iar pentru 

programele finanțate din Instrumentului European 

de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) este 90% din 

fonduri comunitare şi 10% din fonduri naționale.  

 

Conform Acordului de Parteneriat, în perioada 2014-

2020, România va fi implicată în următoarele 

programe de cooperare: 

 7 programe aferente politicii de coeziune:  

o 2 programe de cooperare transfrontalieră 

între România și Bulgaria și între România și 

Ungaria;  

o 1 program de cooperare transnațională 

(Dunărea); 

o 4 programe de cooperare inter-regională 

(INTERREG EUROPA, URBACT III, INTERACT 

III, ESPON 2020); 

 1 program de cooperare transfrontalieră IPA 

între România și Republica Serbia; 

 4 programe de cooperare transfrontalieră 

aferente politicii de vecinătate, și anume între 

România și Republica Moldova, România și 

Ucraina, la granița dintre Ungaria, Slovacia, 

România și Ucraina și programul Bazinul Mării 

Negre, toate urmând să includă măsuri legate 

de Politica maritimă integrată şi Strategia UE de 

Creștere Albastră. 

Cele 12 programe de cooperare teritorială europeană  

beneficiază de cofinanțare europeană prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională (FEDR), 

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) și 

Instrumentul European de Vecinătate (ENI).  

Pentru perioada 2007-2013, Uniunea Europeană a 

alocat obiectivului Cooperare teritorială europeană 

suma de 9 miliarde de euro, iar României 0,455 

miliarde Euro. În perioada 2014-2020, României i-au 

fost alocate 453 milioane de euro pentru cooperare 

teritorială europeană. 

 

Beneficiarii eligibili: autorități publice centrale, 

autorități publice locale, organizații de drept public, 

organisme de drept privat, organizații internaționale. 

Beneficiarii privați pot participa ca parteneri în 

proiecte sau în calitate de subcontractori. 

 

 GRANTURILE SEE / GRANTURI NORVEGIENE 

 

Prin Acordul pentru Spațiul Economic European 

(SEE), trei dintre țările AELS (Asociația Europeană a 

Liberului Schimb) - Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, 

fac parte din piața internă europeană şi contribuie la 

dezvoltarea socială şi economică prin intermediul 

granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 

state membre din estul, centrul și sudul Uniunii 

Europene. Obiectivele majore ale Mecanismului 

Financiar SEE şi Mecanismului Financiar Norvegian 

sunt reducerea disparităților sociale și economice în 

Spațiul Economic European, respectiv întărirea 

relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele 

beneficiare. 

 

Granturile SEE și cele norvegiene au fost instituite în 

2004, după ce Uniunea Europeana a primit zece noi 

state membre. Granturile reprezintă un acord între 

statele Spațiului Economic European (SEE – 

Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și Uniunea 
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Europeana în baza căruia statele SEE au acces pe 

piața unică europeană.  

 

În noua perioadă de finanțare (2014-2020), 15 țări 

membre UE vor beneficia de un total de 2.8 mld. 

euro (1.5 mld. euro prin intermediul granturilor SEE și 

1.3 mld. euro prin intermediul granturilor 

norvegiene) pentru reducerea disparităților sociale și 

economice și pentru consolidarea relațiilor bilaterale 

cu cele trei țări donatoare.  

 

Pentru perioada 2014-2020, România este prevăzută 

ca fiind al doilea beneficiar al asistenței financiare 

(după valoarea grantului) oferite de țările SEE / AELS 

- Norvegia, Islanda și Liechtenstein, cu o alocare în 

valoare de aproape 503 milioane de euro (275,2 

milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE şi de 

227,3 milioane de euro prin Mecanismul Financiar 

Norvegian).  

 

Obiectivele generale ale granturilor norvegiene sunt 

reducerea disparităților sociale și economice în 

Spațiul Economic European, respectiv întărirea 

relațiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele 

beneficiare.  

 

Fondul Bilateral Național este un instrument menit 

să faciliteze contactul și cooperarea între entități din 

România și cele din statele donatoare (Islanda, 

Principatul Liechtenstein și Norvegia), dimensiunea 

bilaterala fiind obligatorie în orice inițiativă. 

Cooperarea bilaterală cu Consiliul Europei este, de 

asemenea, posibilă.  

 

 

 ALTE PROGRAME EUROPENE 

 

o PROGRAMUL EUROPA PENTRU CETĂȚENI 

2014 – 2020  

 

În cadrul obiectivului global de a aduce Uniunea 

Europeană mai aproape de cetățeni, obiectivele 

generale ale programului sunt următoarele: 

 să ajute cetățenii să înțeleagă mai bine Uniunea, 

istoria și diversitatea ei; 

 să promoveze cetățenia europeană și să 

îmbunătățească, la nivelul Uniunii, condițiile de 

participare civică și democratică. 

 

Obiectivele specifice urmărite la nivel transnațional 

sau dintr-o perspectivă europeană sunt: 

 sensibilizarea publicului cu privire la memoria 

istorică, la istoria și la valorile comune, precum 

și la scopul Uniunii, și anume, promovarea păcii, 

a valorilor sale și a bunăstării cetățenilor săi prin 

încurajarea dezbaterii, a reflecției și a creării de 

rețele; 

 încurajarea participării democratice și civice a 

cetățenilor la nivelul UE printr-o înțelegere mai 

bună a procesului de elaborare a politicilor 

Uniunii și prin promovarea oportunităților de 

angajament societal și intercultural și de 

voluntariat la nivelul Uniunii. 

 

Programul este deschis celor 28 de state ale Uniunii 

Europene. Solicitanți eligibili: orașe/municipalități sau 

comitete de înfrățire sau rețele ale acestora, alte 

autorități de la nivel local/regional, federații/asociații 

de autorități locale, ONG care reprezintă autoritățile 

locale.  
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Buget total 2014-2020: 185,4 mil. euro, împărțit între 

cele 2 componente și acțiunea orizontală din 

structura programului: 

 Componenta 1 – Memorie istorică europeană  

20% 

 Componenta 2 – Implicare democratică și 

participare civică  60% cu măsurile: 

2.1 Înfrățire între localități 

2.2 Rețele de orașe 

2.3 Proiecte ale societății civile 

 Acțiunea orizontală – Valorificare  10%.  

 

o PROGRAMUL EUROPA CREATIVĂ 2014 - 

2020 

 

Europa Creativă este cel mai important program de 

finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii 

domeniilor creative, culturii și audiovizualului.  

 

Europa Creativă este un program de finanțare al 

Uniunii Europene care va continua, pentru următorii 

7 ani, programele dedicate culturii și audiovizualului: 

Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media 

Mundus. 

 

Programul are un buget total de 1,46 de miliarde de 

euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de 

Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru 

Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde 

se trimit și se evaluează toate aplicațiile. 

 

Europa Creativă are 3 subprograme: Media, Cultura 

și o componentă transversală dedicată garantării 

creditelor bancare pentru sectoarele culturale și 

creative și cooperării în domeniul politicilor culturale 

(disponibilă începând cu 2016). 

 

Subprogramul Cultură al Programului Europa 

Creativă dispune de un buget total de 454,8 milioane 

EUR pentru perioada 2014-2020 și va încuraja cu 

precădere întărirea capacității profesionale a 

persoanelor care lucrează în domeniul culturii, 

întărirea capacității operaționale a organizațiilor care 

oferă oportunități de dezvoltare profesională la nivel 

internațional, circulația transnațională a creațiilor 

culturale și dezvoltarea pe termen lung a publicului 

pentru aceste creații culturale europene. 

 

La subprogramul Cultură sunt eligibili toți operatorii  

din sectoarele culturale și creative, însemnând ONG-

uri, instituții publice și companii private. Toate 

entitățile care depun proiecte sau sunt partenere în 

proiecte în cadrul acestui program trebuie să aibă 

minimum 2 ani de existență juridică.  

 

o PROGRAMUL LIFE – SPRIJINUL UE PENTRU 

MEDIU ȘI CLIMĂ 

 

Programul LIFE reprezintă instrumentul financiar al 

UE dedicat mediului și politicilor climatice. Principalul 

obiectiv al programului este să contribuie la 

implementarea, actualizarea și dezvoltarea politicilor 

și legislației de mediu și climatice prin cofinanțarea 

de proiecte valoare adăugată. Noul program propus 

se bazează pe succesele înregistrate de precedentul 

program LIFE+, dar va fi reformat astfel încât să 

poată avea un impact mai mare, să devină mai simplu 

și mai flexibil și să dispună de un buget considerabil 

mai ridicat. 
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Astfel, bugetul Programului LIFE 2014-2020 este de 

3,4 mld. euro pentru întreaga perioadă de 

desfășurare, atât pentru proiecte gestionate de 

organisme publice cât şi private, din care 

Subprogramul pentru Mediu (ce reprezintă 75%) este 

de 2,5 mld. euro iar Subprogramul Politici Climatice 

(25%) are un buget de 846,2 mil. euro.  

 

Fiecare din cele două subprograme vor fi structurate 

pe câte trei direcții principale: 

 Subprogramul pentru Mediu (Mediu și 

utilizarea eficientă a resurselor; Biodiversitate; 

Guvernare și Informare în domeniul mediului) 

 Subprogramul pentru Schimbări Climatice 

(Atenuarea Schimbărilor Climatice; Adaptarea la 

Schimbările Climatice; Guvernare și Informare în 

domeniul Climei).  

 

Printre beneficiarii eligibili se numără organismele, 

actorii și instituțiile publice și/sau private, de 

exemplu, autorități publice, ONG-uri, institute de 

cercetare, întreprinderi private etc. Spre deosebire 

de vechiul program, actorii locali pot să realizeze 

proiecte la nivel local sau regional fără a implica un 

parteneriat internațional. Conform Comisiei 

Europene, rata maximă de cofinanțare este de 60% 

pentru perioada 2014 – 2017 și 55% pentru 2018 – 

2020.  

 

o PROGRAMUL CADRU ORIZONT 2020 

 

Programul-cadru european „Orizont 2020" dispune 

de un buget de 70 de miliarde de euro şi urmărește 

în mod sistematic finanțarea proiectelor capabile să 

ducă la îndeplinire obiectivele tehnice, științifice, 

educaționale şi sociale asumate de statele membre 

prin intermediul Strategiei „Europa 2020".  

 

Programul «Orizont 2020» este un tip de program 

nou pentru Uniunea Europeană. Este gândit să aducă 

rezultate care pot aduce schimbări concrete în viața 

oamenilor. Cu mai mult de 70 de miliarde de euro 

pentru șapte ani, este cel mai mare program de 

cercetare al Uniunii de până acum şi unul dintre cele 

mai mari din lume. Este singurul program din bugetul 

Uniunii Europene care a cunoscut o creștere a 

finanțării. Bugetul substanțial al Programului 

«Orizont 2020» este un beneficiu major pentru 

cercetarea şi inovația europeană. 

 

 PARTENERIATELE DE TIP PUBLIC-

PRIVAT 

 

Parteneriatele de tip public-privat sunt o soluție 

general recomandată şi promovată pentru 

rezolvarea problemelor sau eficientizarea serviciilor 

publice. Apariția Legii nr. 178/2010 (cu modificările și 

completările ulterioare) care reglementează 

parteneriatul public-privat este privită drept o 

oportunitate reală de a implementa proiectele 

propuse.  

 

La nivelul administrațiilor publice există posibilitatea 

dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat în 

diverse domenii. În urma adoptării legii 

parteneriatului public-privat s-ar putea externaliza o 

serie de servicii şi activități publice, partenerii locali 

putând fi atât mediul de afaceri, cât şi sectorul non-

profit. 
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 CREDITAREA 
 

Din punct de vedere procedural, creditarea este o 

modalitate relativ simplă, de obținere a finanțării 

pentru proiectele de investiții. Băncile locale sunt 

instituții financiare care au în portofoliu programe de 

finanțare/creditare pentru proiectele care implică 

fonduri europene. Se pot acorda astfel credite de 

investiții atât pentru prefinanțarea fondurilor 

nerambursabile cât și pentru cofinanțarea 

cheltuielilor eligibile și neeligibile din cadrul unui 

proiect, urmând o serie de reglementări interne. 

Costurile aferente creditelor sunt mari şi implică şi un 

anumit grad de risc vis-à-vis de posibilitatea de 

rambursare a datoriilor, mai ales într-o situație de 

incertitudine cum este cea generată de criza 

financiară. În plus, un grad ridicat de îndatorare 

poate reprezenta o blocare a posibilităților de 

investiții pe termen scurt şi mediu, cu atât mai mult 

cu cât o organizație cu datorii mari devine neeligibilă 

atât pentru accesarea altor credite, cât şi pentru 

atragerea de fonduri nerambursabile. 

 

Guvernul României stabileşte anual limitele pentru 

finanțările rambursabile care pot fi contractate de 

administrațiile locale, pentru încadrarea în nivelul 

deficitului bugetului general consolidat. Legislația 

națională, care plafonează tragerile din fonduri 

rambursabile contractate sau noi, precum şi gradul 

maxim de îndatorare de 30%, nu este aplicabilă 

creditelor contractate pentru cofinanțarea 

proiectelor europene. 

 

 

Pentru proiectele de mare amploare se pot accesa şi 

programe de finanțare internaționale ce au ca surse 

instituții financiare internaționale: BERD (Banca 

Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare), BEI 

(Banca Europeană de Investiții), FMI (Fondul 

Monetar Internațional) şi Banca Mondială.  

 

Banca Europeană de Investiții (BEI) finanțează 

proiecte care au ca obiectiv promovarea politicilor 

UE și implementarea Agendei Lisabona, a Inițiativei 

Inovare 2010 de creare și promovare a unei economii 

bazate pe cunoaștere. BEI împrumută pană la 50% 

din valoarea unui proiect și cofinanțează investițiile 

împreună cu alte bănci (Banca Europeană pentru 

Reconstrucție si Dezvoltare). În prezent, BEI a 

devenit cea mai importantă sursă de finanțare 

internațională a  proiectelor din noile state membre 

ale UE, dar şi pentru cele din regiunea Balcanilor.  

 

Banca Mondială sau Banca Internațională de 

Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) s-a dedicat 

exclusiv ajutorării pe termen lung a țărilor întârziate. 

BIRD oferă împrumuturi și ajutoare dezvoltării țărilor 

cu venituri mijlocii și mici. Banca Mondială se oferă ca 

un mijloc de finanțare independent pentru 

completarea finanțărilor necesare și nu pentru 

substituirea finanțărilor naționale. De asemenea, 

între Ministerul afacerilor europene și Banca 

Mondială s-a semnat în anul 2012 un acord pentru 

servicii de consultanță privind asistența tehnică în 

vederea creșterii ratei de absorbție a fondurilor 

structurale și de coeziune atât pentru intervalul 2007 

– 2013, cât și pentru actualul exercițiu bugetar al 

Uniunii Europene, 2014 – 2020.  
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II.7.1. Coerența cu politicile existente 
 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 2014 – 2020 a fost 

elaborată în deplină concordanță cu politicile europene și naționale existente. Principalele documente la care s-a 

raportat analiza coerenței prezentei strategii sunt reprezentate de Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 

a României, Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 (SNDR), Strategia de Dezvoltare Economică și Socială a județului 

Suceava, perioada 2011 – 2020 (SD Jud. Suceava), Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014 – 2020 (PDR NE 

2014 – 2020), Strategia Națională de Sănătate 2014 - 2020 (SNS) și Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a 

școlii (SRPTȘ). 

 

Sector și măsură Politici existente 
SECTOR 1. DEZVOLTARE URBANĂ 

M1.1. Îmbunătățirea aspectului și 

infrastructurii urbane  

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Constituirea la nivel regional, 

conform strategiilor de dezvoltare spațială, a sistemului policentric de arii 

funcționale urbane (aglomerări urbane) şi de coridoare de urbanizare în 

lungul arterelor de transport de interes european (policentricitate de 

rețea). 

M1.2. Modernizarea zonelor 

rezidențiale 

PDR NE 2014-2020: Obiectivul specific 4.1, Măsura 4.1.1. Creșterea eficienței 

energetice a instituțiilor publice, gospodăriilor, firmelor 

M1.3. Dezvoltarea infrastructurii de 

petrecere a timpului liber 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 1. Dezvoltarea echilibrată a 

infrastructurii, coordonată cu implementarea sistemelor adecvate de 

management al capitalului natural și de prevenire și gestionare a riscurilor 

naturale. 

SECTOR 2. INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE 

M 2.1. Dezvoltarea accesibilității în 

municipiul Rădăuți 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 1. Dezvoltarea echilibrată a 

infrastructurii, coordonată cu implementarea sistemelor adecvate de 

management al capitalului natural și de prevenire și gestionare a riscurilor 

naturale. 

 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 2.1, Măsura 2.1.3. Modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurii rutiere 

M 2.2. Dezvoltarea serviciului de 

transport public în municipiul 

Rădăuți 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 2.1, Măsura 2.1.4. Dezvoltarea de 

sisteme de transport urban durabile. 
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M 2.3. Modernizarea și extinderea 

infrastructurii tehnico-edilitare 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 4.2, Măsura 4.2.1 Investiții în 

crearea, reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor de apă și apă 

potabilă, în sistemele de management integrat a deșeurilor și sisteme de 

management a riscurilor. 

M 2.4. Îmbunătățirea siguranței 

publice 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Definitivarea procesului de reformă 

în administrația publică şi reducerea substanțială a decalajelor față de 

nivelul mediu de performanță al administrației centrale şi locale şi al 

serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; creșterea gradului de 

încredere şi satisfacție al cetățenilor în raporturile cu autoritățile 

administrației publice centrale şi local. 

SECTOR 3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

M 3.1. Atragerea investitorilor în 

municipiu 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 101. Îmbunătățirea continuă a relațiilor 

internaționale si dezvoltarea parteneriatelor intra- și inter-regionale. 

 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Consolidarea structurilor din 

domeniul agroalimentar şi silvic concomitent cu dezvoltarea economică şi 

socială a zonelor rurale pentru reducerea în continuare a decalajelor şi 

atingerea nivelului mediu actual de performanță al țărilor membre ale UE; 

afirmarea României ca element de stabilitate a securității alimentare în 

Europa de Sud-Est. 

M 3.2. Îmbunătățirea colaborării 

dintre autoritățile publice locale și 

mediul de afaceri 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 4. Crearea condițiilor pentru o piață a 

muncii flexibilă, în care oferta de muncă este adaptată permanent 

cerințelor angajatorilor și promovarea accesului egal la servicii sociale și de 

sănătate de calitate. 

SECTOR 4. TURISM 

M 4.1. Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii turistice existente și 

a celei de acces către principalele 

obiective 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 3.7, Măsura 3.7.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de turism și de agrement aferentă, promovarea 

potențialului turistic. 

M 4.2 Diversificarea ofertei turistice 

existente 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 3.7, Măsura 3.7.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de turism și de agrement aferentă, promovarea 

potențialului turistic. 

M 4.3. Îmbunătățirea serviciilor de 

informare și promovare turistică 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 6. Promovarea și valorificarea 

resurselor turistice ale județului Suceava. 
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PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 3.7, Măsura 3.7.1. Dezvoltarea 

infrastructurii de turism și de agrement aferentă, promovarea 

potențialului turistic. 

SECTOR 5. EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ 

M 5.1. Îmbunătățirea infrastructurii 

educaționale 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 3. Dezvoltarea sectorului educațional, 

promovarea educației formale și non-formale și a unui stil de viață 

sănătos. 

 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu de 

performanță al UE în domeniul educației şi formării profesionale, cu 

excepția serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde 

țintele sunt cele ale UE pentru 2010. 

M 5.2 Punerea în valoare a 

patrimoniului cultural și istoric al 

municipiului 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 9. Dezvoltarea infrastructurii culturale 

și valorificarea moștenirii culturale și istorice existente la nivelul județului 

Suceava. 

 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea unor parametri apropiați 

de nivelul mediu actual al stării de sănătate a populației şi al calității 

serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea 

aspectelor de sănătate şi demografice în toate politicile publice ale 

României. 

SECTOR 6. SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

M 6.1. Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare din municipiu 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 4. Crearea condițiilor pentru o piață a 

muncii flexibilă, în care oferta de muncă este adaptată permanent 

cerințelor angajatorilor și promovarea accesului egal la servicii sociale și de 

sănătate de calitate. 

 

M 6.2. Diversificarea infrastructurii 

sociale 

SNS: Aria Strategică de Intervenție 3: ”Măsuri transversale pentru un 

sistem de sănătate sustenabil și predictibil, Obiectivul General 7. 

Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel național, regional și local, în 

vederea reducerii inechității accesului la servicii de sănătate. 

M 6.3. Creșterea calității serviciilor 

sociale 

SRPTȘ: Obiectiv pe termen mediu: Până în 2020, reducerea la maximum 

11,3%, a ratei de tineri între 18-24 de ani care au finalizat cel mult ciclul de 

învățământ secundar inferior și care nu sunt înscriși în nicio formă de 

continuare a studiilor sau formare profesională. 
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SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Promovarea consecventă, în noul 

cadru legislativ şi instituțional, a normelor şi standardelor UE cu privire la 

incluziunea socială, egalitatea de șanse şi sprijinirea activă a grupurilor 

defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei Naționale pe 

termen lung privind populația şi fenomenele migratorii. 

SECTOR 7. PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI 

M 7.1. Reducerea și prevenirea 

poluării urbane 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 4.2, Măsura 4.2.2 Reabilitarea 

solurilor contaminate și/ sau poluate. 

 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Decuplarea creșterii economice de 

degradarea mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse 

și crearea de valoare adăugată şi apropierea de indicii medii de 

performanță ai UE privind sustenabilitatea consumului și producției. 

M 7.2. Utilizarea energiilor 

regenerabile 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 2. Gestionarea eco-eficientă a 

consumului de resurse și valorificarea maximală a acestora prin 

promovarea unor practici de consum și producție care să permită o 

creștere economică sustenabilă pe termen lung și crearea de noi locuri de 

muncă. 

 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Atingerea nivelului mediu actual al 

țărilor UE la parametrii principali privind gestionarea responsabilă a 

resurselor naturale. 

M 7.3. Dezvoltarea unui sistem 

eficient de management al 

deșeurilor 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 1. Dezvoltarea echilibrată a 

infrastructurii, coordonată cu implementarea sistemelor adecvate de 

management al capitalului natural și de prevenire și gestionare a riscurilor 

naturale. 

 

PDR NE 2014 -2020: Obiectivul specific 4.2, Măsura 4.2.1 Investiții în 

crearea, reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor de apă și apă 

potabilă, în sistemele de management integrat a deșeurilor și sisteme de 

management a riscurilor. 
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SECTOR 8. CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

M 8.1. Modernizarea infrastructurii 

și dotărilor administrației publice 

SNRD: Orizont 2020. Obiectiv național: Definitivarea procesului de reformă 

în administrația publică şi reducerea substanțială a decalajelor față de 

nivelul mediu de performanță al administrației centrale şi locale şi al 

serviciilor publice din celelalte state membre ale UE; creșterea gradului de 

încredere şi satisfacție al cetățenilor în raporturile cu autoritățile 

administrației publice centrale şi local. 

M 8.2. Creșterea transparenței 

instituționale 

SD Jud. Suceava: Obiectivul specific 7. Dezvoltarea capacității 

administrative la nivelul județului Suceava 

 

 

 

II.7.2. Contribuția la obiectivele orizontale 
 

Măsurile și acțiunile propuse în cadrul celor 8 planuri 

sectoriale sunt realizate în concordanță cu 

prevederile comunitare și naționale vis-à-vis de 

obiectivele orizontale: dezvoltarea durabilă, 

egalitatea de șanse și societatea informațională.  

 

Egalitatea de șanse. Acest obiectiv orizontal 

presupune realizarea niciunei deosebire, restricții sau 

preferințe asupra persoanelor, indiferent de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 

convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, 

boală cronică necontagioasă etc. 

 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a 

municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 2014 – 

2020 respectă, prin intervențiile propuse, egalitatea 

de șanse a locuitorilor. Prin implementarea strategiei 

se va asigura accesul persoanelor cu dizabilități în 

toate instituțiile publice, va crește coeziunea socială 

şi se vor îmbunătăți serviciile sociale pentru 

populația defavorizată. 

Unul dintre proiectele strategiei se referă la 

înființarea de piste pentru biciclete, facilitându-se 

astfel utilizarea şi a altor mijloace de transport în 

afara autoturismelor. 

 

De asemenea, prin extinderea și modernizarea 

infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare se asigură 

accesul întregii populații din Rădăuți la servicii de 

calitate, îmbunătățindu-se accesibilitatea tuturor 

zonelor din municipiu. 

 

Dezvoltarea durabilă este un alt obiectiv orizontal 

important în comunitatea europeană, având trei 

dimensiuni principale – ecologică, economică și 

socială. 

 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a 

municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 2014 – 
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2020 respectă, în planurile sectoriale de acțiune, 

principiile dezvoltării durabile. În primul rând, 

strategia de dezvoltare propune implementarea unui 

sistem eficient de management al deșeurilor, 

utilizarea energiilor regenerabile, transformarea 

energiei solare în energie electrică și utilizarea celei 

eoliene. Totodată, sunt prevăzute acțiuni de creștere 

a eficienței energetice a clădirilor. Toate acestea duc 

la îmbunătățirea condițiilor de mediu din municipiu. 

 

Protecției și conservării mediului îi este dedicată o 

secțiune sectorială distinctă, dar reducerea nivelului 

de poluare din municipiu, amenajarea spațiilor verzi, 

protecția naturii și îmbunătățirea condițiilor de 

mediu se vor produce și ca urmare a unor acțiuni din 

cadrul altor secțiuni ale strategiei. Spre exemplu, 

prin îmbunătățirea infrastructurii de parcări se vor 

reduce noxele cauzate de autoturisme, scăzând 

astfel impactul acestora asupra mediului 

înconjurător. 

 

Nu trebuie omis nici impactul pozitiv pe care îl are 

modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, 

proiectele de acest timp urmând diminuarea 

pierderile din sistem şi reducerea semnificativă a 

cantității de apă uzată deversată în prezent fără 

epurare în apele curgătoare din municipiu. 

 

Contribuția Strategiei de Dezvoltare Economico-

Socială a municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 

2014-2020 la dezvoltarea durabilă se realizează şi prin 

proiecte ce țin de domeniul socio-economic: 

stimularea inovațiilor tehnologice, atragerea 

investitorilor, conservarea patrimoniului cultural 

existent, îmbunătățirea stării de sănătate a 

populației, îmbunătățirea condițiilor de furnizare a 

serviciilor medicale, îmbunătățirea nivelului de 

conștientizare cu privire la importanța protejării 

mediului etc. 

 

Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a 

municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 2014-2020 

va contribui și la tranziția spre o societate 

informațională, existând mai multe proiecte ce vor 

avea impact în acest domeniu. Printre acestea, se 

numără proiectul de înființare a unui birou online 

pentru plata taxelor și impozitelor, dar și promovare 

online a obiectivelor turistice. 
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II.8. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA  
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II.8.1. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei 

de Dezvoltare Economico-Socială a municipiului 

Rădăuți, cu orizontul de timp 2014-2020, are drept 

scop atât aprecierea gradului de realizare al 

proiectelor propuse în document, per ansamblu, cât 

şi fundamentarea eventualelor revizuiri şi modificări 

ale obiectivelor, țintelor, planurilor de măsuri şi 

acțiuni. 

 

Monitorizarea reprezintă procesul continuu de 

culegere a informațiilor relevante despre modul de 

implementare a Strategiei de Dezvoltare Economico-

Socială a municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 

2014-2020, în timp ce evaluarea este un proces care 

foloseşte informațiile obținute pe parcursul 

monitorizării pentru a stabili dacă strategia şi-a atins 

ținta şi a avut eficiența scontată: îndeplinirea viziunii 

şi obiectivelor strategice şi specifice menționate. 

 

Monitorizarea implementării strategiei va fi realizată 

în permanență de către un departament/o persoană 

al/a Primăriei municipiului Rădăuți, desemnat prin 

decizie a Primarului municipiului Rădăuți. 

Monitorizarea va consta în verificarea implementării 

în perioada programată a activităților, colectarea 

datelor necesare pentru popularea bazei de date a 

indicatorilor de evaluare etc. Această activitate 

contribuie şi la o îmbunătățire a coordonării 

proiectelor realizate la nivel local cu cele realizate la 

nivel județean şi regional. 

 

Evaluarea implementării strategiei se bazează pe 

compararea gradului de atingere a țintelor propuse 

inițial cu situația dezvoltării municipiului la diferite 

momente. Pentru aceasta trebuie avută în vedere 

evoluția indicatorilor de evaluare şi a stadiului la care 

aceştia se află în funcție de țintele aferente stabilite 

în cadrul obiectivelor specifice. 

 

Evaluarea va fi efectuată de către departamentul 

care va realiza şi activitatea de monitorizare. La o 

perioadă stabilită de Primarul municipiului Rădăuți 

(se recomandă perioade nu mai mici de 1 an), acest 

departament va prezenta în plenul Consiliului Local 

un raport de evaluare a implementării strategiei care 

va conține situația indicatorilor de evaluare. În baza 

acestei situații, departamentul va propune eventuale 

modificări sau actualizări ale prevederilor strategiei. 

 

Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (3-5 

ani) sau în cazul unor schimbări socio-economice sau 

administrative majore să se efectueze o revizuire a 

documentului strategic. 
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II.8.2. INDICATORI DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI  
 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere și tehnico – 

edilitare 

 Lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă; 

 Lungimea rețelei de canalizare; 

 Lungimea rețelei de joasă tensiune; 

 Lungimea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale;  

 Gradul de conectare la rețeaua de apă potabilă; 

 Gradul de conectare la rețeaua de canalizare; 

 Gradul de conectare la rețeaua de electricitate; 

 Gradul de conectare la rețeaua de de distribuție 

a gazelor naturale;  

 Lungimea rețelei de drumuri locale; 

 Numărul de spații de parcare;  

 Lungimea trotuarelor modernizate. 

 

Creșterea calității serviciilor publice 

 Numărul sălilor de clasă; 

 Unități de învățământ reabilitate; 

 Numărul laboratoarelor şcolare; 

 Numărul sălilor de sport; 

 Unități medico-sanitare reabilitate; 

 Numărul de cadre medicale specializate; 

 Incidența bolilor frecvente; 

 Numărul de parteneriate în domeniul furnizării 

serviciilor sociale; 

 Numărul de ONG-uri active în domeniul social; 

 Numărul cazurilor de abandon şcolar; 

 Numărul cazurilor de violență domestică; 

 Numărul cazurilor de abandon familial; 

 Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru 

copii proveniți din medii defavorizate; 

 Rata şomajului; 

 Numărul întreprinderilor sociale; 

 Numărul volumelor din Biblioteca Publică; 

 Numărul de abonați ai Bibliotecii Publice; 

 Evenimente culturale organizate; 

 Zone publice supravegheate video; 

 Rata infracționalității (număr infracțiuni la 

10.000 de locuitori); 

 Numărul dotărilor din parcurile de joacă pentru 

copii; 

 Numărul băncilor instalate în spațiile publice; 

 Numărul de coşuri de gunoi montate în spațiile 

publice. 

 

Dezvoltare economiei locale 

 Numărul întreprinderilor; 

 Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri la 1.000 

de locuitori); 

 Cifra de afaceri totală; 

 Numărul şomerilor înregistrați; 

 Numărul mediu al salariaților; 

 Numărul de parteneriate de tip public-privat 

dintre Primăria municipiului Rădăuți şi mediul 

de afaceri. 

 

Turism 

 Numărul de turiști; 

 Numărul de obiective turistice modernizate/ 

reabilitate;  
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 Indicele de utilizare a capacității de cazare;  

 Numărul de locuri de petrecere a timpului liber;  

 Numărul evenimentelor culturale organizate 

anual; 

 

Protecția mediului 

 Cantitatea de deşeuri menajere generate; 

 Gradul de acoperire a serviciilor de salubrizare; 

 Cantitatea de deşeuri de echipamente electrice 

şi electronice colectată selectiv pe locuitor; 

 Numărul de acțiuni de ecologizare. 

 

Dezvoltarea capacității administrative și implicarea 

comunității în luarea deciziilor 

 Funcționari publici beneficiari ai sesiunilor de 

specializare şi perfecționare în domenii de 

interes (achiziții publice, management de 

proiect, furnizarea serviciilor publice, ECDL 

etc.); 

 Numărul studiilor de evaluare a oportunității 

externalizării serviciilor publice. 
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Factorii interesați (stakeholderii) de implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a 

municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 2014 – 

2020, sunt persoane sau grupuri de persoane care 

pot avea o anumită influență asupra planurilor de 

acțiune prevăzute sau care pot fi afectați de acestea.  

 

Un factor interesat poate fi o persoană (un 

cetățean), o instituție (aici incluzând diferitele 

departamente ale administrației), grupuri specifice 

sau categorii de persoane (cum sunt tinerii, bătrânii, 

elevii etc.), o anumită zonă rezidențială sau chiar 

întreaga comunitate. 

 

Populația este unul dintre principalii stakeholderi ai 

Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a 

municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 2014 – 

2020, atât datorită numeroaselor domenii în care vor 

avea beneficii în urma acestei strategii, cât şi datorită 

capacității de a influența anumite resurse pentru 

implementarea ei. 

 

Per ansamblu, interesul populației în urma strategiei 

este de a avea condiții mai bune de viață, locuri de 

muncă diversificate şi bine remunerate şi servicii 

publice de calitate. Și, într-adevăr, principalii 

beneficiari ai tuturor planurilor sectoriale de acțiune 

sunt locuitorii municipiului Rădăuți, aceștia urmând a 

se bucura de parcuri şi spatii de joacă pentru copii 

bine amenajate, zone noi de agrement, drumuri 

modernizate, infrastructură tehnico-edilitară 

reabilitată, siguranță şi ordine publică, servicii 

educaționale și de sănătate mai eficiente, mediu mai 

curat și mai puțin poluat, activități culturale mai 

frecvente etc. 

 

Pe de altă parte, populația poate avea un impact 

fundamental asupra bunei implementări a strategiei, 

gradul de acceptabilitate al populației vis-à-vis de 

măsurile şi acțiunile propuse fiind determinant. Mai 

mult decât atât, implicarea populației este necesară 

pentru crearea unei societăți civile puternice, un pion 

esențial în deciziile luate la de autoritățile publice 

nivel local. 

 

Un alt stakeholder cheie este mediul de afaceri. 

Interesul principal al antreprenorilor locali este de 

rezolvare a obstacolelor/dificultăților întâmpinate de 

aceștia în prezent: infrastructura rutieră şi tehnico-

edilitară, colaborarea dintre mediul de afaceri şi 

autoritățile publice, birocrația, etc. De asemenea, 

mediul de afaceri va beneficia de facilități mai 

dezvoltate în urma implementării strategiei. 

 

Mediul de afaceri joacă un rol cheie în Strategia de 

Dezvoltare Economico-Socială a municipiului 

Rădăuți, cu orizontul de timp 2014 – 2020 și datorită 

capacității de a mobiliza anumite resurse financiare 

pentru implementarea planurilor de acțiune propuse 

în acest document. 

 

Autoritățile publice locale (Consiliul Local şi Primăria 

municipiului Rădăuți) reprezintă unul dintre cei mai 

importanți stakeholderi în implementarea Strategiei 

de Dezvoltare Economico-Socială a municipiului 

Rădăuți, cu orizontul de timp 2014 – 2020. Strategia 

de dezvoltare presupune realizarea unor investiții 
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majore care pot fi demarate doar de autoritățile 

publice locale. De altfel, pentru realizarea investițiilor 

din fonduri europene este necesară implicarea 

autorităților publice ca principal beneficiar şi 

contribuitor financiar (pentru cofinanțare). 

 

Mai mult decât atât, autoritățile publice locale dețin 

nu doar resursele financiare, ci și cele de legitimitate 

pentru implementarea strategiei de dezvoltare, între 

atribuțiile Consiliului Local fiind următoarele 

elemente: 

 avizează sau aprobă studii, prognoze şi 

programe de dezvoltare economico-socială, 

de organizare şi amenajare a teritoriului, 

documentații de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, inclusiv participarea la programe de 

dezvoltare județeană, regională, zonală şi de 

cooperare transfrontalieră; 

 aprobă bugetul local, împrumuturile, virările 

de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare; aprobă contul de încheiere a 

exercițiului bugetar; stabilește impozite şi 

taxe locale, precum şi taxe speciale, în 

condițiile legii; 

 stabilește măsurile necesare pentru 

construirea, întreținerea şi modernizarea 

drumurilor, podurilor, precum şi a întregii 

infrastructuri aparținând căilor de comunicații 

de interes local; 

 aprobă documentațiile tehnico-economice 

pentru lucrările de investiții de interes local şi 

asigură condițiile necesare în vederea 

realizării acestora; 

 asigură condițiile materiale şi financiare 

necesare pentru buna funcționare a 

instituțiilor şi serviciilor publice de educație, 

sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea 

ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor 

şi protecția civilă, de sub autoritatea sa; 

urmărește şi controlează activitatea acestora; 

 acționează pentru protecția şi refacerea 

mediului înconjurător, în scopul creșterii 

calității vieții; contribuie la protecția, 

conservarea, restaurarea şi punerea în valoare 

a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 

parcurilor şi rezervațiilor naturale, în condițiile 

legii; 

 contribuie la realizarea măsurilor de protecție 

şi asistență socială; asigură protecția 

drepturilor copilului, potrivit legislației în 

vigoare; aprobă criteriile pentru repartizarea 

locuințelor sociale; înființează şi asigură 

funcționarea unor instituții de binefacere de 

interes local; 

 înființează şi organizează târguri, piețe, 

oboare, locuri şi parcuri de distracție, baze 

sportive şi asigură buna funcționare a 

acestora. 

 

Totodată, Primarul are competențe ce pot influența 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Economico-

Socială a municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 

2014 – 2020, având rolul de a întocmi proiectul 

bugetului local şi contul de încheiere a exercițiului 

bugetar, dar şi de a le supune spre aprobare 

Consiliului Local. Astfel, prin atribuțiile deținute, atât 

Consiliul Local Rădăuți cât şi Primarul municipiului 

Rădăuți joacă un rol cheie în implementarea 

acțiunilor propuse în cadrul strategiei. 
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Pe de altă parte, autoritățile publice locale vor avea 

și o serie de beneficii directe ca urmare a 

implementării strategiei, precum dezvoltarea 

resurselor umane. 

 

Un alt stakeholder în implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Economico-Socială a municipiului 

Rădăuți, cu orizontul de timp 2014 – 2020 este 

Consiliul Județean Suceava. Una dintre modalitățile 

prin care această instituție poate influența 

dezvoltarea municipiului Rădăuți este prin includerea 

în strategia județeană a unor investiții pentru 

dezvoltarea municipiului. De asemenea, una dintre 

atribuțiile Consiliului Județean Suceava este de a 

aproba bugetul propriu al județului, împrumuturile, 

virările de credite şi modul de utilizare a rezervei 

bugetare, de a stabili impozite şi taxe, precum şi taxe 

speciale, în condițiile legii şi de a hotărî repartizarea 

pe comune, orașe şi municipii a cotei din sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau 

din alte surse, în condițiile legii. Astfel, asemenea 

autorităților publice locale, Consiliul Județean 

Suceava dispune atât de resurse financiare, cât şi de 

legitimitate pentru a influența implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a 

municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 2014 – 

2020. 

 

Prefectura este un alt stakeholder cu rol important 

în implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Economico-Socială a municipiului Rădăuți, cu 

orizontul de timp 2014 – 2020, Prefectul fiind 

reprezentantul Guvernului pe plan local care asigură 

legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv 

conducător al organului administrației publice 

centrale din subordinea Guvernului și conducătorul 

serviciului public deconcentrat din subordinea 

acestuia. O primă modalitate prin care Prefectul 

poate influența implementarea strategiei este prin 

efectuarea de lobby la nivel central pentru realizarea 

de investiții în municipiul Rădăuți și rezolvarea 

problemelor întâmpinate de locuitori și mediul de 

afaceri. De altfel, una dintre atribuțiile Prefecturii 

este acționarea pentru realizarea în județ a 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi 

dispunerea măsurile necesare pentru îndeplinirea 

lor, în conformitate cu competențele şi atribuțiile ce 

îi revin, potrivit legii. 

O altă atribuție a Prefecturii este aceea de a colabora 

cu autoritățile administrației publice locale pentru 

determinarea priorităților de dezvoltare teritorială. 

În acest fel, Prefectura Suceava poate reprezenta şi 

municipiul Rădăuți şi necesitățile de dezvoltare din 

localitate. 

 

În județul Suceava există mai multe servicii publice 

deconcentrate: AJOFM Suceava (și Agenția din 

Rădăuți), ITM Suceava (și punctul de lucru din 

Rădăuți), Casa de Pensii Suceava, Administrația 

Finanțelor Publice Suceava, Direcția Sanitar - 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava 

etc. Toate serviciile deconcentrate reprezintă un alt 

stakeholder al Strategiei de Dezvoltare Economico-

Socială a municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 

2014 – 2020, principala modalitate prin care pot 

influența dezvoltarea municipală fiind reprezentată 

de parteneriatele cu autoritățile publice locale. De 

asemenea, serviciile publice deconcentrate pot 

contribui prin furnizarea de informații privind situația 
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din municipiul Rădăuți și a necesităților de dezvoltare 

identificate pe fiecare domeniu în parte. 

 

Instituțiile publice de cultură reprezintă un alt factor 

interesat în Strategia de Dezvoltare Economico-

Socială a municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 

2014 – 2020. Prin implementarea strategiei, se va 

dezvolta şi moderniza infrastructura în care îşi 

desfășoară activitatea în prezent instituțiile culturale 

şi se va recurge la sprijinirea activităților culturale. Pe 

de altă parte, instituțiile publice culturale pot 

contribui la dezvoltarea municipiului Rădăuți prin co-

participare la proiectele de finanțare şi prin 

furnizarea de informații privind situația din teren. 

 

Și instituțiile publice de sănătate vor avea o serie de 

beneficii în urma implementării strategiei, aceasta 

presupunând dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii de sănătate în scopul îmbunătățirii 

serviciilor de sănătate. De îmbunătățiri la capitolul 

infrastructură vor avea parte şi instituțiile publice de 

învățământ. Atât acestea, cât şi instituțiile din 

domeniul sănătății pot participa ca parteneri în 

cadrul investițiilor ce se vor realiza la nivelul 

municipiului Rădăuți. 

 

Organizațiile non-guvernamentale pot contribui la 

dezvoltarea serviciilor sociale din municipiul Rădăuți 

prin efectuarea de parteneriate cu autoritățile 

publice locale ori prin dezvoltarea unor proiecte 

finanțate prin fonduri nerambursabile. Prin natura 

activităților desfășurate, însă ONG-urile pot contribui 

şi la dezvoltarea altor sectoare. 

 

Mass-media este un alt stakeholder important în 

dezvoltarea municipiului Rădăuți. Principalul său rol 

este atât de a atrage investitori, cât și de a crește 

numărul turiștilor din localitate. Ca mediator – 

informator între autoritățile publice locale şi 

populație, mass-media are un rol esențial în 

influențarea opiniei publice şi a acceptabilității 

acesteia privind investițiile din municipiu. În acest fel, 

mass-media poate determina apariția unor presiuni 

la nivelul administrației publice locale și introducerea 

unor probleme pe agenda publică. 
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II.10. PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI  
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„Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a 

municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 2014-

2020” a fost elaborată respectând criteriile cheie de 

calitate utilizate în evaluarea documentelor 

strategice la nivel european: relevanță, eficacitate, 

eficiență, consecvență şi coerență pragmatism, 

sustenabilitate şi aranjamente de management şi 

monitorizare. 

 

Elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Economico-

Socială a municipiului Rădăuți, cu orizontul de timp 

2014-2020” a presupus parcurgerea a trei etape 

principale: 

 Etapa elaborării auditului socio-economic al 

municipiului Rădăuți; 

 Etapa elaborării strategiei de dezvoltare a 

municipiului Rădăuți; 

 Etapa de consultare publică.  

 

Documentul programatic a urmărit nouă secțiuni de 

interes pentru dezvoltarea socio-economică a 

municipiului Rădăuți:  

1. Dezvoltare urbană 

2. Infrastructură și servicii publice 

3. Economie 

4. Turism 

5. Demografie și forță de muncă  

6. Educație și cultură  

7. Sănătate și protecție socială  

8. Mediu  

9. Capacitate administrativă  

 

Prima etapă a procesului de planificare are drept 

rezultat elaborarea primei secțiuni a documentului, 

auditul socio-economic al municipiului Rădăuți. 

Analizele conduse în cadrul acestei etape reprezintă 

fundamentul pentru elaborarea viziunii, obiectivelor 

şi a planurilor de măsuri și acțiuni. Această secțiune a 

documentului a fost redactată într-o manieră 

concluzivă, prezentând informații sintetizate despre 

situația municipiului Rădăuți, grupate pe cele nouă 

secțiuni de interes enunțate anterior. 

 

În cea de-a doua etapă a fost elaborată partea 

strategică a documentului, compusă din viziune, 

obiective, planuri de măsuri şi acțiuni şi portofoliul 

de proiecte. Această secțiune a fost elaborată 

utilizând deopotrivă concluziile auditului dezvoltării 

socio-economice realizat cât şi informațiile şi 

recomandările colectate prin procesul de consultare 

publică. 

 

Cea de-a treia etapă a procesului de planificare este 

reprezentată de activitățile de consultare publică. 

Consultarea publică este parte integrantă a primelor 

două etape, atât auditul dezvoltării socio-economice 

a orașului cât şi partea strategică fiind bazate pe 

concluziile consultărilor publice. 

 

Etapa 1: Elaborarea auditului socio-economic al 

municipiului Rădăuți  

 

Auditul dezvoltării socio-economice a municipiului 

Rădăuți reprezintă prima secțiune a documentului 

strategic, analizând situația existentă în localitate, 

identificând principalele probleme, principalele 

direcții de dezvoltare economică şi resursele pe care 

se poate baza aceasta. Pentru aceasta s-au utilizat 

două serii de date: secundare şi primare. Datele 

secundare au fost preluate de la instituțiile abilitate: 

Institutul Naționale de Statistică, Direcția Județeană 
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de Statistică a Județului Suceava, Consiliul Local 

Rădăuți, AJOFM, APM etc. De asemenea, au fost 

analizate şi documentele programatice şi analizele 

socio-economice existente în județul Suceava şi la 

nivel regional şi național.  

 

Datele primare utilizate au fost obținute în baza 

sondajelor de opinie în rândul comunității locale și a 

dezbaterilor publice cu principalii actori relevanți de 

la nivel local: reprezentanți ai administrației publice 

locale, reprezentanți ai mediului de afaceri, 

reprezentanți ai instituțiilor publice, elevii / tinerii şi 

organizațiile nonguvernamentale din Rădăuți.  

 

Auditul cuprinde analiza celor nouă sectoare de 

interes, realizată pe baza datelor oficiale disponibile. 

Acestea sunt completate de informațiile cantitative 

și calitative obținute în etapele prezentate anterior. 

 

Pe baza celor nouă secțiuni s-a realizat o matrice 

SWOT (puncte tari, puncte slabe, amenințări, 

oportunități) care sintetizează informațiile esențiale 

din fiecare capitol.  

 

Opiniile comunității au fost evaluate în funcție de 

frecvența de apariție şi de importanța pe care 

respondenții au asociat-o aspectelor analizate. În 

acest fel, a rezultat o ierarhizare a problemelor, a 

necesităților de intervenție, a resurselor etc. Acolo 

unde informațiile au fost suficiente şi concludente, a 

fost evaluată şi prioritizarea intervențiilor sectoriale, 

în baza necesității de intervenție şi a importanței 

problemelor, așa cum a reieșit din consultările 

publice. 

 

Etapa 2: Elaborarea Strategiei de dezvoltare a 

municipiului Rădăuți  
 

Conform concluziilor analizelor socio-economice 

efectuate şi a consultărilor publice, a fost formulată 

viziunea de dezvoltare a municipiului Rădăuți pentru 

perioada de timp acoperită de Strategie. Viziunea de 

dezvoltare afirmă succint cadrul general al direcțiilor 

de dezvoltare, prezentând situațiile generale şi 

stările de fapt spre care se tinde prin implementarea 

strategiei. 

În contextul stabilit de viziunea de dezvoltare a fost 

elaborat un obiectiv general al strategiei, care are 

subordonat un set de obiective sectoriale. Astfel, 

fiecare din cele 9 obiective sectoriale pot fi atinse pe 

baza unui plan sectorial de măsuri și acțiuni. Acțiunile 

incluse în planurile sectoriale de măsuri sunt 

adresate întregii comunități, ele implicând 

deopotrivă instituțiile şi administrația publică, mediul 

de afaceri, societatea civilă şi chiar simplii cetățeni. 

Pentru atingerea țintelor propuse, proiectele care 

vor fi dezvoltate în municipiul Rădăuți în perioada 

următoare vor trebui să fie încadrate în planurile 

sectoriale cuprinse de Strategie.  
 

În conformitate cu viziunea, obiectivele şi planurile 

sectoriale de acțiune, a fost elaborat un set de 

proiecte prioritare pe care Consiliul Local Rădăuți își 

propune să le implementeze în perioada de 

programare a strategiei utilizând în special fonduri 

din surse de finanțare nerambursabile. Aceste 

proiecte sunt incluse în Portofoliul de proiecte al 

strategiei şi acoperă toate cele nouă secțiuni ale 

documentului şi presupun un larg parteneriat cu 

instituțiile publice, mediul de afaceri şi societatea 

civilă.  
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Etapa 3: Consultările publice 

 

Fiecare fază din procesul de elaborare a 

documentului de programare a inclus şi o activitate 

de consultare a comunității locale, de la identificarea 

principalelor probleme ale municipiului până la 

prioritizarea acțiunilor şi proiectelor incluse. 

 

Consultările publice au fost organizate în două 

etape. În prima etapă au fost identificate principalele 

probleme ale municipiului Rădăuți şi direcțiile 

principale spre care, în opinia comunității, ar trebui 

îndreptată dezvoltarea orașului.  

 

 

 

 

 

 

Cea de-a doua etapă a consultărilor a fost organizată 

după definitivarea cadrului strategic general, mai 

precis după definitivarea unei viziuni generale de 

dezvoltare, a unui set de obiective sectoriale, a 

direcțiilor principale de dezvoltare şi a planurilor de 

măsuri pentru fiecare din cele nouă secțiuni ale 

documentului.  

 

FOTO 1 – CONSULTĂRI PUBLICE FACTORI INTERESAȚI -  Strategia de dezvoltare economico-socială a municipiului RĂDĂUȚI  
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FOTO 3 – CONSULTĂRI PUBLICE FACTORI INTERESAȚI: Grup de lucru – Mediul de afaceri și dezvoltare economică  

FOTO 2 – CONSULTĂRI PUBLICE FACTORI INTERESAȚI: Grup de lucru – Servicii publice, infrastructură și echipare tehnico-edilitară  

FOTO 4 – CONSULTĂRI PUBLICE FACTORI INTERESAȚI: Grup de lucru – Educație și cultură  
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