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“Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice urbane în municipiul Rădăuți, 

județul Suceava”, proiect finanțat prin POR 2014-2020,  
Axa prioritară 13-Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 

9b-Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare, Obiectivul specific 13.1-Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele 

mici și mijlocii din România 

 
 
Unitatea Administrativ Teritorială-Municipiul Rădăuți (lider), în calitate de beneficiar implementează 
proiectul cu titlul “Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice urbane în municipiul 
Rădăuți, județul Suceava”, având codul SMIS  126617. 
 
Scopul proiectului este dezvoltarea echilibrată a Municipiului Rădăuți, care se poate realiza doar printr-o 
abordare integrată, atât din punct de vedere al infrastructurii fizice, cât și în ceea ce privește dezvoltarea 
serviciilor. În acest context, obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții populației 
în municipiul Rădăuți, județul Suceava prin crearea de facilități care vor deservi majoritatea locuitorilor. 
Prin crearea acestor facilitați se urmărește, concomitent, îmbunatațirea serviciilor sociale, culturale si 
recreative, precum și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din municipiu cu implicații asupra 
îmbunătățirii calității vieții populației, în general. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Construirea de locuințe sociale în Municipiul Rădăuți, județul Suceava, în aproximativ 3 ani de la 
semnarea contractului de finanțare, investiție ce va contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor 
defavorizate. 
2. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copiilor de vârstă preșcolară și școlară în Municipiul Rădăuți, județul 
Suceava, în aproximativ 3 ani de la semnarea contractului de finanțare. Obiectivul va fi atins prin 
construirea și dotarea unei creșe și grădinițe în Municipiul Rădăuți, judetul Suceava, cu impact direct 
asupra calității vieții locuitorilor acestui municipiu. 
3. Îmbunătățirea calității infrastructurii rutiere în Municipiul Rădăuți, județul Suceava, în aproximativ 3 ani 
de la data semnării contractului de finanțare. Obiectivul vizează modernizarea și reabilitarea drumurilor de 
interes local din Municipiul Rădăuți, judetul Suceava, cu impact pozitiv asupra calității vieții populației 
orașului. 
4. Reabilitarea esplandă centrală a Municipiul Rădăuți, județul Suceava în aproximativ 3 ani de la semnarea 
contractului de finanțare. Obiectivul va fi atins prin crearea unor spații de fântâni, a unei zone de 
amfiteatru în Municipiul Rădăuți, județul Suceava, asigurându-se astfel o îmbunătățire a spațiului 
urbanistic și a calității vieții locuitorilor acestui municipiu. 
 
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului : 
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- Se vor construi două blocuri sociale de cate 20 ul fiecare, tip D+P+4E strada 1 Mai, municipiul Rădăuți, 
județul Suceava. Beneficiarii infrastructurii sociale construite sunt  aproximativ 80 persoane din categorii 
defavorizate; 
- Se va construi o creșă și o grădiniță construită și dotată în municipiul Rădăuți, județul Suceava, ale căror 
beneficiari sunt aproximativ 95 copiii (1 grupa-15 copii, categoria de vârstă 2-3 ani) și 4 grupe - 80 copii, 
grădiniță cu program normal; 
- Se vor reabilita/moderniza 11 străzi, cu trotuarele aferente acestora, având o lungime de 6500 km,  
beneficiarii acestora fiind locuitorii municipiului Rădăuți, aproximativ 23.822 locuitori; 
- Se va reabilita esplanada centrală din municipiul Rădăuți, de care vor beneficia locuitorii municipiului 
Rădăuți, aproximativ 23.822 locuitori. 
 
Durata de implementare a proiectului este 05.11.2021-31.12.2023. 
 
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI este de 24.168.795,98 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile 
din FEDR este de 13.649.649,12 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile din bugetul național  este de 
2.087.593,34 lei. 
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