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Portofoliul de Proiecte (Acțiuni): 
 

I. Acțiuni noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul ”SHARE”: 
 

Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

1. 

Elaborarea 
strategiei de brand 

de oraș și 
implementarea 
unor măsuri de 

susținere și 
promovare 
eficientă a 

acestuia pe plan 
intern și extern 

O.1. Creșterea 
atractivității 

municipiului pentru 
investitori, 

antreprenori și turiști, 
care să conducă la 
creșterea numărului 

de salariați 
 

M.1.1. Sprijinirea 
valorificării durabile 
în scop economic a 
resurselor turistice 

Valorificarea 
insuficientă a 

resurselor turistice 
în scop economic 

Acțiunea vizează elaborarea unui manual de branding 
local, precum și a unei strategii de promovare a 

acestuia pe plan intern și extern, inclusive 
implementarea unor acțiuni-pilot în acest sens (filme 

de prezentare, ghiduri/broșuri virtuale și în format 
tipărit, standuri la târgurile interne și internaționale de 

turism, promovare prin social media etc.). Fiecare 
dintre sub-activitățile sus-menționate ar putea fi 

atribuite unor organizații cu expertiză pe diferitele nișe 
de piață (branding, participare la târguri și expoziții, 

social media etc.) 

150,000 

Bugetul 
local 
Alte 

surse 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

2. 

Organizarea de 
schimburi de bune 

practici cu 
administrațiile 

locale din 
România pe teme 

legate de 
patrimoniu, cultură 

și turism 

O.4. Promovarea 
cooperării teritoriale 
si rezolvarea unor 

probleme de interes 
comun prin crearea 
și dezvoltarea de 

structuri parteneriale 
la nivel național și 

internațional 
 

M.4.1. Dezvoltarea 
unui cadru organizat 
pentru schimbul de 

bune practici și 
experiențe 

Cooperarea 
insuficientă cu 
actorii relevanți 
de la nivel local, 

național și 
internațional 

 

Acțiunea presupune organizarea de vizite de studiu și 
schimb de bune practici cu alte municipalități din 

România care au înregistrat performanțe notabile în 
domeniile vizate de proiectul SHARE (de ex. 

regenerarea centrelor istorice, branding, programe 
culturale, SMART CITY etc.). Acțiunea va include și 
organizarea în municipiu a unei conferințe regionale 

de bune practici, în conformitate cu metoda 
”Campionilor”, bună practică preluată de la partenerul 

SVILUPPUMBRIA (Italia).  

50,000 
Bugetul 

local 

Primăria 
Botoșani 

AMR 
2018-2023 

3. 
Implementarea 

unei platforme de 
inovare civică 

O.5. Creșterea 
capacității 

administrative și 
performanță în 
managementul 

Cooperarea 
insuficientă cu 

actorii relevanți de 
la nivel local, 

național și 

Acțiunea implică conceperea și implementarea unei 
platforme de consultare publică și creativitate civică, 
care să identifice potențialele soluții la problemele 

comunității. Aceasta ar putea fi gestionată fie direct de 
municipalitate, fie de organizații ale societății civile 

100,000 

Bugetul 
local 

Sponsor
izări 

Primăria 
Botoșani 
ONG-uri 

 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

urban 
 

M.5.1. Antrenarea de 
noi resurse interne și 

externe pentru 
gestionarea 
problemelor 
comunității 

internațional locale sau chiar universități. Această platformă ar 
presupune atât o serie de întâlniri tematice (de ex. 

consolidarea clădirilor de patrimoniu, regimul 
parcărilor, amenajarea de noi spații verzi, reducerea 

birocrației, atragerea de investiții etc.) organizate 
periodic (de preferință lunar, într-un cadru neutru), la 
care să participe toți actorii relevanți de la nivel local, 

cât și o platformă virtuală, unde toți cetățenii să-și 
exprime punctul de vedere, să răspundă la 

chestionare de consultare publică, să vină cu soluții la 
anumite probleme concrete. 

4. 

Implementarea 
conceptului de 

bugetare 
participativă 

O.5. Creșterea 
capacității 

administrative și 
performanță în 
managementul 

urban 
 

M.5.1. Antrenarea de 
noi resurse interne și 

externe pentru 
gestionarea 
problemelor 
comunității 

Cooperarea 
insuficientă cu 

actorii relevanți de 
la nivel local, 

național și 
internațional 

Acțiunea prevede implementarea unui program-pilot 
de bugetare participativă locală pentru proiecte 

comunitare la scară mica, propuse direct de către 
membrii comunității. Aceasta implică dezvoltarea unei 
aplicații WEB de profil, organizarea unei campanii de 
colectare a propunerilor concrete de proiecte, trierea 
acestora de către o echipă de specialiști sectoriali pe 
baza criteriilor din regulamentul competiției, votarea 

publică pe platformă a propunerilor fezabile și 
finanțarea implementării acestora de către 

municipalitate, în cadrul liniilor bugetare 
corespunzătoare (caz în care implementarea revine 

exclusiv autorităților locale). O altă opțiune este cea de 
punere la dispoziția cetățenilor a unui fond de 

microfinanțare pentru propunerile de proiecte, care să 
poată fi accesate de către asociațiile de proprietari / 
cetățeni / ONG-uri, care să fie responsabile pentru 

implementarea ideilor proprii. 
 

2,000,000 
Bugetul 

local 

Primăria 
Botoșani, 
ONG-uri 

2018-2023 

5. 

Organizarea de 
concursuri de 
soluții pentru 

proiectele majore 
de regenerare 

urbană 

O.5. Creșterea 
capacității 

administrative și 
performanță în 
managementul 

urban 
 

Cooperarea 
insuficientă cu 

actorii relevanți de 
la nivel local, 

național și 
internațional 

Acțiunea presupune organizarea de concursuri publice 
de soluții cu premii pentru proiectele majore de 

regenerare urbană de la nivel local (de ex. amenajarea 
unor spații verzi, piețe sau scuaruri, reabilitarea și 
refuncționalizarea unor clădiri publice etc.). Deși ar 

putea crește costurile de proiectare, astfel de 
competiții, jurizate de specialiști de prestigiu din țară și 

1,000,000 

Bugetul 
local 
Alte 

surse 

Primăria 
Botoșani în 
parteneriat 

cu OAR 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

M.5.1. Antrenarea de 
noi resurse interne și 

externe pentru 
gestionarea 
problemelor 
comunității 

străinătate și monitorizate atent de opinia publică 
(proiectele vor fi prezentate publicului larg și 

specialiștilor în cadrul unor evenimente deschise) 
asigură multiple avantaje: transparență, implicare 

civică, calitate ridicată  a proiectării, atragerea 
talentelor locale etc. 

 

6. 

Implementarea de 
soluții de tip 

SMART CITY la 
nivelul comunității 

O.5. Creșterea 
capacității 

administrative și 
performanță în 
managementul 

urban 
 
 

M.5.1. Antrenarea de 
noi resurse interne și 

externe pentru 
gestionarea 
problemelor 
comunității 

Nivelul scăzut de 
informatizare, de 
implementare a 
soluțiilor de tip 

SMART CITY și 
numărul mic de 
servicii publice 

on-line 
 

Acțiunea prevede dezvoltarea, cu precădere prin 
intermediul parteneriatului cu firme locale din sectorul 

IT și a unor competiții cu premii de tip hackathon 
derulate cu studenți și elevi din oraș, a unor soluții de 

tip SMART CITY care să răspundă unor probleme 
stringente ale comunității, precum: accesul wi-fi gratuit 
în spațiile publice și mijloacele de transport în comun, 
monitorizarea traficului, a locurilor libere de parcare, a 

calității aerului, trimiterea de pre-comenzi la 
restaurantele din oraș pentru a evita cozile, 

implementarea unor soluții de chat între cetățeni și 
funcționarii publici, ghiduri virtuale pentru obiectivele 

turistice, evenimente și restaurante, reglarea 
luminozității la nivelul sistemului de iluminat public și 

arhitectural, dezvoltarea ecosistemului antreprenorial, 
burse de produse și servicii, managementul proceselor 

de achiziție publică ale municipalității, 
transparentizarea deciziei publice, educație și formare 
continua, transmiterea de sesizări ale cetățenilor (Civic 

Alert) etc. 

500,000 

Bugetul 
local 

Sponsor
izări 

Primăria 
Botoșani 
Companii 

private 
Universități 

Clustere 

2018-2023 

7. 

Implementarea 
unui program 
multianual de 
consolidare a 
clădirilor din 

centrul istoric 
aflate în 

proprietate privată 

O.5. Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 

serviciilor de 
protecție a mediului 
natural și construit 

 
M.5.1. Asigurarea 

conservării și 
protecției 

patrimoniului natural 

Existența unor 
obiective de 
patrimoniu 
construit 

necorespunzător 
protejate și 
conservate 

 

Acțiune prevede următoarele intervenții: 
1. Înființarea de către Primărie a unui ONG cu focus 
pe domeniul protejării patrimoniului construit, care să 

includă o echipă de experți cu specializare în 
domeniile: achiziții publice, comunicare, tehnic, 

secretariat și coordonare. 
2. Elaborarea de către Primărie a unui studiu al 

fațadelor din centrul istoric cu inventarierea tuturor 
fațadelor din centrul vechi, cu fișe individuale pentru 

fiecare clădire și cu propuneri clare de intervenție 

2,500,000 
Bugetul 

local 

Primăria 
Botoșani în 
parteneriat 

cu 
Proprietarii 
individuali 

și 
Consultanți 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

și material, a 
biodiversității și 

peisajelor 

pentru aceste clădiri. Acest studiu oferă baza pentru 
intervențiile ulterioare. 

3. Clasificarea clădirilor din centru istoric în două 
categorii -clădiri monument istoric și clădiri care nu 

sunt monument istoric – inclusiv întocmirea 
documentației de clasificare pentru unele imobile cu 

valoare arhitecturală ridicată. 
4. Elaborarea și aprobarea prin HCL a unui 

Regulament Local de Întreținere a Fațadelor ce 
permite autorităților locale să dea avertismente pentru 
întreținerea acestora și, ulterior, amenzi proprietarilor 

care nu se conformează. 
5. Acordarea, în baza unei HCL, de facilități fiscale 
pentru lucrările de reabilitare. Acestea pot prevedea 
scutiri de la impozitul pe proprietate, pe o anumită 
perioadă de timp (ce se va stabili prin HCL) pentru 

proprietarii care întreprind lucrări din propria inițiativă, 
oferirea de împrumuturi rambursabile fără dobândă 

pentru cei care doresc să reabiliteze proprietățile, dar 
nu au fondurile necesare, oferirea de granturi pentru 

elaborarea documentului și a dirigenței de șantier etc. 
Pentru cei ce doresc să reabiliteze aceste clădiri, dar 

nu au finanțarea necesară etc. Alte facilități pot include 
obținerea rapidă a autorizației de construcție 

6. Adoptarea în Consiliul Local a supraimpozitării 
imobilelor din centrul istoric care nu sunt monument 
istoric și care nu au fațadele reabilitate, în baza Legii 

153/2011. 
7. Înștiințarea de către Primărie a tuturor proprietarilor 

de monumente că trebuie să își reabiliteze clădirile 
conform prevederilor Legii 422/2001, după un proiect 

tehnic întocmit de un arhitect acreditat. 
8. Înștiințarea de către Primărie, în baza Legii Nr. 

153/2011 și a Regulamentului Local de Întreținere a 
Fațadelor, a tuturor proprietarilor de clădiri care nu 

sunt monument istoric că trebuie să intervină asupra 
fațadelor. În termen de 2-3 luni, aceștia trebuie să 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

răspundă dacă pot să facă aceste intervenții singuri 
sau dacă au nevoie de ajutor de la Primărie. Cei care 

nu își permit să facă aceste intervenții primesc un 
împrumut de la Primărie, ce trebuie rambursat în 5 ani. 

Cei care nu pot să plătească această sumă înapoi 
Primăriei se pot găsi în situația de a fi executați silit, 

conform prevederilor Legii 153/2011. 

 
 

II. Acțiuni ”de context”, preluate din documente de planificare pre-existente, dar relevante pentru obiectivele Planului Local de 
Acțiune și a căror implementare va fi facilitată de includerea în acest document 

 
 

 

Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

1. 

Dezvoltarea 
turismului la 

granița Uniunii 
Europene prin 
înființarea unui 

târg transfrontalier 
de turism 

O.1. Creșterea 
atractivității 

municipiului pentru 
investitori, 

antreprenori și turiști, 
care să conducă la 
creșterea numărului 

de salariați 
 

M.1.1. Sprijinirea 
valorificării durabile 
în scop economic a 
resurselor turistice 

Valorificarea 
insuficientă a 

resurselor turistice 
în scop economic 

Proiectul prevede organizarea și promovarea unui târg 
turistic transfrontalier pentru prezentarea ofertei 

turistice din zona transfrontalieră 
500,000 

PCT 
RO-MD 
/RO-UA 
2014-
2020 

Primăria 
Botoșani în 
parteneriat 

cu 
municipalit
ăți din MD 

și UA, 
ONG-uri, 
patronate, 

unități 
turistice 

2018-2023 

2. 

Dezvoltarea 
infrastructurii 

turistice și 
promovarea 

O.1. Creșterea 
atractivității 

municipiului pentru 
investitori, 

Valorificarea 
insuficientă a 

resurselor 
turistice în scop 

Proiectul prevede semnalizarea rutieră și pedestră a 
obiectivelor turistice – naturale și construite, montarea 
de panouri informative la aceste obiective, montarea 

de elemente de identitate vizuală la intrările în 

1,500,000 

PCT 
RO-MD 
/RO-UA 
2014-

Primăria 
Botoșani în 
parteneriat 

cu 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

Municipiul 
Botoșani ca 
destinație de 
importanță 

transfrontalieră 

antreprenori și turiști, 
care să conducă la 
creșterea numărului 

de salariați 
 

M.1.1. Sprijinirea 
valorificării durabile 
în scop economic a 
resurselor turistice 

economic municipiu, achiziționarea a 10 info-chioșcuri turistice, 
amenajarea unei parcări pentru rulote și caravane în 

zona Parcului Cornișa, marcarea de trasee turistice în 
interiorul municipiului, achiziționarea și montarea de 

cabane din lemn în zona centrală pentru 
comercializarea de produse tradiționale,  precum și a 

unei hărți GPS 

2020 municipalit
ăți din MD 

și UA, 
ONG-uri, 
patronate, 

unități 
turistice 

3. 

Implicarea 
gastronomiei 

locale în 
dezvoltarea 

turismului durabil 
în municipiul 

Botoșani 

O.1. Creșterea 
atractivității 

municipiului pentru 
investitori, 

antreprenori și turiști, 
care să conducă la 
creșterea numărului 

de salariați 
 

M.1.1. Sprijinirea 
valorificării durabile 
în scop economic a 
resurselor turistice 

Valorificarea 
insuficientă a 

resurselor 
turistice în scop 

economic 

Proiectul prevede implementarea de măsuri de 
promovare a turismului gastronomic la nivel local, prin 

organizarea de circuite tematice, evenimente și 
demonstrații culinare (târguri de produse tradiționale, 

festivaluri de gătit, degustări de vinuri etc.) 

200,000 

PCT 
RO – 

MD/UA 
2014-
2020 

Bugetul 
local 

 

ți din MD și 
UA, ONG-

uri, 
patronate, 

unități 
turistice 

2018-2023 

4. 

Amenajarea unui 
parc de aventură 
în zona Pacea din 

Municipiul 
Botoșani 

O.2. Îmbunătățirea 
accesului locuitorilor 

și turiștilor la 
infrastructură și 

servicii publice de 
calitate 

 
M.2.1. Asigurarea  

accesului cetățenilor 
la infrastructură și 
ofertă de activități 

culturale și sportive 
de calitate 

Accesul limitat al 
populației și 
turiștilor la 

infrastructură și 
ofertă de 

activități culturale 
și sportiv de 

calitate 
 

Proiectul prevede amenajarea unui parc de aventură 
la intrarea în municipiul Botoșani, pe versantul stâng 

din zona Pacea, care să cuprindă facilități de 
escaladă, skateboard, role, piste de biciclete, loc de 

grătar, loc de plajă, bănci, iluminat, etc. 

2,000,000 

 
Bugetul 

local 
Alte 

surse 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

5. 

Amenajarea unei 
pârtii de săniuș pe 
versantul Cornișa 

Vest din 
Municipiul 
Botoșani 

O.2. Îmbunătățirea 
accesului locuitorilor 

și turiștilor la 
infrastructură și 

servicii publice de 
calitate 

 
M.2.1. Asigurarea  

accesului cetățenilor 
la infrastructură și 
ofertă de activități 

culturale și sportive 
de calitate 

Accesul limitat al 
populației și 
turiștilor la 

infrastructură și 
ofertă de 

activități culturale 
și sportiv de 

calitate 
 

Proiectul prevede amenajarea unei mini-pârtii de 
săniuș pe versantul vestic din zona Cornișa (ACR-
Pacea), inclusiv cu suprafață cauciucată, pentru 

utilizarea în timpul verii 

200,000 
 

Bugetul 
local 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

6. 

Înființarea unui 
mini-circuit auto-

moto și de jogging 
în Municipiul 

Botoșani 

O.2. Îmbunătățirea 
accesului locuitorilor 

și turiștilor la 
infrastructură și 

servicii publice de 
calitate 

 
M.2.1. Asigurarea  

accesului cetățenilor 
la infrastructură și 
ofertă de activități 

culturale și sportive 
de calitate 

Accesul limitat al 
populației și 
turiștilor la 

infrastructură și 
ofertă de 

activități culturale 
și sportiv de 

calitate 
 

Proiectul prevede amenajarea unui circuit auto-moto și 
de jogging în zona poligonului ACR, în vederea 

organizării de competiții, dar și în scop de agrement 
3,000,000 

Partene
riat 

public - 
privat 
Buget 
local 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

7. 

Construcția unui 
centru 

multicultural în 
Municipiul 
Botoșani 

O.2. Îmbunătățirea 
accesului locuitorilor 

și turiștilor la 
infrastructură și 

servicii publice de 
calitate 

 
M.2.1. Asigurarea  

accesului cetățenilor 
la infrastructură și 
ofertă de activități 

Accesul limitat al 
populației și 
turiștilor la 

infrastructură și 
ofertă de 

activități culturale 
și sportiv de 

calitate 
 

Proiectul are în vedere construcția unui centru 
multicultural, care să găzduiască sediul pentru Teatrul 
de Păpuși "Vasilache" și pentru Filarmonica Botoșani, 
inclusiv amenajarea și dotarea sălii de spectacole, a 

scenei, a instalației de sonorizare, video, etc. 

4,000,000 

Bugetul 
de stat 
Bugetul 

local 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

culturale și sportive 
de calitate 

8. 

Înființarea 
Muzeului  Vieții 

Cotidiene în 
Comunism 
Botoșani 

O.2. Îmbunătățirea 
accesului locuitorilor 

și turiștilor la 
infrastructură și 

servicii publice de 
calitate 

 
M.2.1. Asigurarea  

accesului cetățenilor 
la infrastructură și 
ofertă de activități 

culturale și sportive 
de calitate 

Accesul limitat al 
populației și 
turiștilor la 

infrastructură și 
ofertă de 

activități culturale 
și sportiv de 

calitate 

Proiectul prevede amenajarea unui muzeu al vieții 
cotidiene în comunism, prin reconversia și 

reamenajarea unei foste hale a CET. În interiorul 
acesteia se propune amenajarea unei locuințe, a unei 

săli de clasă, a unui magazine alimentar, a unei fabrici, 
toate tipice pentru perioada comunistă, precum și 

spații de expunere a obiectelor și imaginilor specifice 
fostului regim. 

1,500,000 

Bugetul 
de stat                     
Bugetul 

local 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

9. 

Înființarea 
Muzeului Etniilor 
Conviețuitoare 

Botoșani 

O.2. Îmbunătățirea 
accesului locuitorilor 

și turiștilor la 
infrastructură și 

servicii publice de 
calitate 

 
M.2.1. Asigurarea  

accesului cetățenilor 
la infrastructură și 
ofertă de activități 

culturale și sportive 
de calitate 

Accesul limitat al 
populației și 
turiștilor la 

infrastructură și 
ofertă de 

activități culturale 
și sportiv de 

calitate 

Proiectul prevede amenajarea unui muzeu al etniilor 
conviețuitoare (ruși-lipoveni, armeni, evrei, ucraineni, 

romi, etc.) în Municipiul Botoșani 
1,000,000 

PCT 
RO-MD 
/ RO-
UA 

2014-
2020 

Bugetul 
de stat                     
Bugetul 

local 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

10. 

Actualizarea 
Planului Urbanistic 

General și a 
Regulamentului 

Local de Urbanism 
al Municipiului 

Botoșani 

O.3. Dezvoltarea 
capacității 

administrației publice 
locale 

M.3.1. Sprijinirea 
planificării urbane 

integrate 

Deficiențe în 
asigurarea unei 

planificări urbane 
integrate 

Acest proiect are ca scop revizuirea Planului 
Urbanistic General de generația a II-a, elaborat la 

sfârşitul anilor 90, care nu mai corespunde realităților 
şi provocărilor actuale, mai ales în contextul dezvoltării 

exponențiale a localităţilor din jurul municipiului. De 
asemenea, aceste documentații de urbanism trebuie 

să integreze toate Planurile Urbanistice Zonale 

500,000 
Bugetul 

local 

Primăria 
Botoșani în 
parteneriat 
cu OAR și 

RUR 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

elaborate în acest interval şi să fie corelate cu 
documentele de planificare strategică pentru perioada 

2014-2020 (inclusiv prezenta strategie, PMUD etc.) 

11. 

Dezvoltarea 
relaţiilor de 
cooperare 

transfrontaliere 
instituţionale și 
culturale în zona 

de graniță 

O.3. Dezvoltarea 
capacității 

administrației publice 
locale 

 
M.3.2. Sprijinirea 

cooperării teritoriale 
la nivel metropolitan, 
județean, național și 

european 

Cooperarea 
insuficientă cu 
actorii relevanți 
de la nivel local, 

național și 
internațional 

Proiectul prevede acțiuni de vitalizare a acordurilor de 
înfrățire deja încheiate și stabilirea de noi parteneriate, 
organizarea de cursuri de formare de interes comun 
pentru personalul din administrația locală, realizarea 
de acțiuni de twinning și de schimb de bune practici, 

organizarea de schimburi culturale. 

500,000 

PCT 
RO-MD 
/ RO-
UA 

2014-
2020 

Primăria 
Botoșani în 
parteneriat 

cu 
municipali-
tăți din RO 

/ MD, 
ONG-uri 

2018-2023 

12. 

Cooperare 
transfrontalieră in 
vederea dezvoltării 

capacității 
administrative 

O.3. Dezvoltarea 
capacității 

administrației publice 
locale 

 
M.3.2. Sprijinirea 

cooperării teritoriale 
la nivel metropolitan, 
județean, național și 

european 
 

Cooperarea 
insuficientă cu 
actorii relevanți 
de la nivel local, 

național și 
internațional 

Proiectul prevede acțiuni de dezvoltare a capacității 
administrative de la nivelul orașelor de graniță, prin 
realizarea de cursuri de formare de interes comun, 

achiziționarea de sisteme informatice integrate și de 
tehnică de calcul, realizarea de schimburi de bune 
practici, elaborarea de documente de planificare 

strategică comună (în domeniul economic, turistic, 
cultural, al mobilității, al mediului) etc. 

500,000 

PCT 
RO-MD 
/ RO-
UA 

2014-
2020 

Primăria 
Botoșani în 
parteneriat 

cu 
municipalit
ăți din RO / 

MD 

2018-2023 

13. 

Implementarea 
unui sistem 

informatic integrat 
de tip "e-

administrație" la 
nivelul Primăriei 

Municipiului 
Botoșani 

O.3. Dezvoltarea 
capacității 

administrației publice 
locale 

 
M.3.3. Îmbunătățirea 

gradului de 
informatizare al 
administrației și 

dezvoltarea 
serviciilor publice on-

line 

Nivelul scăzut de 
informatizare, de 
implementare a 
soluțiilor de tip 

SMART CITY și 
numărul mic de 
servicii publice 

on-line 

Proiectul prevede conceperea și implementarea unui 
sistem informatic integrat de tip "e-administrație", prin 

punerea la dispoziția cetățenilor a unui portal, 
dezvoltarea a minim 5 servicii electronice, instruirea 

utilizatorilor din administrația locală în vederea 
administrării și utilizării sistemului, promovarea 

portalului în rândul cetățenilor 

500,000 

POC 
2014-
2020 

Bugetul 
local 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

14. 

Îmbunătățirea 
capacității 

personalului 
administrației 

publice locale din 
Municipiul 

Botoșani de a 
furniza servicii 

publice de calitate 

O.3. Dezvoltarea 
capacității 

administrației publice 
locale 

 
M.3.4. Dezvoltarea 

resurselor umane din 
administrația publică 

locală 

Insuficienta 
dezvoltare a 
resurselor 
umane din 

administrația 
locală 

Acțiunea prevede organizarea unor sesiuni formare și 
informale de instruire a personalului din administrația 

locală cu privire la modalitățile de îmbunătățire a 
calității serviciilor publice din domeniile vizate de 
proiectul SHARE, pe baza experienței proprii a 

trainerilor sau a modelelor de la nivelul altor 
administrații din țară și străinătate. 

500,000 

POCA 
2014-
2020 

Bugetul 
local 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

15. 

Dezvoltarea 
infrastructurii 

pentru deplasarea 
cu bicicleta în 

municipiul 
Botoșani 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul este inclus în PMUD și cuprinde mai multe 
componente: 

- extinderea pistelor de biciclete pentru aproximativ 30 
km, măsura face parte din pachetul de soluții care 

ajută la educarea spiritului ciclist;  
- amenajarea a 5 stații de închiriere și achiziționarea a 

200 de biciclete; 
- construirea unui centru pentru educarea și formarea  
cicliștilor, în conformitate cu prevederile Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Botoșani; 

- organizarea de campanii de promovare a mersului cu 
bicicleta, în conformitate cu prevederile Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Botoșani; 

- derularea de programe de învățare a ciclismului  
pentru a ilustra pericolele rutiere, cunoașterea 

legislației, cursuri de prim ajutor și învățarea mersului 
pe bicicletă,  în conformitate cu prevederile PMUD al 

Municipiului Botoșani; 

4,900,000 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 
Alte 

surse 
 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

16. 
Achiziționarea  de 
autobuze electrice 
(peste 32 unități) 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul prevede achiziționarea de autobuze electrice, 
corespunzător dotate (aer condiționat, sistem GPS, 

platformă joasă, wi-fi etc.). 
9,200,000 

Credit 
BERD 
POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

comun și a celui 
nemotorizat 

17. 
Introducere sistem 

e-ticketing 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul prevede implementarea unui sistem de e-
ticketing la nivelul sistemului de transport public, care 
să cuprindă automate stradale și sisteme de validare 

în stații și mijloacele de transport 

2,400,000 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

18. 

Achiziția de 
material rulant nou 

și modernizarea 
celui existent 

(peste 24 unități) 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul prevede achiziționarea de material rulant nou 
pentru transport cu tramvaiul, care să ofere condiții 
superioare de confort pasagerilor (aer condiționat, 

sistem GPS, platformă joasă, etc.), respectiv 
modernizarea tramvaielor second-hand deja existente 
în parcul operatorului, în conformitate cu prevederile 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

8,000,000 

 
POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

19. 

Modernizarea 
infrastructurii 
existente de 

tramvai 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul implică modernizarea și reabilitarea căii de 
rulare a tramvaielor din municipiu, inclusiv 

modernizarea stațiilor de așteptare, a peroanelor, 
automatizarea macazurilor, modernizarea stațiilor de 

tracțiune urbană, a sistemului de alimentare cu 
energie electrică etc., în conformitate cu prevederile 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. 

18,000,000 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
de stat 
Bugetul 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 

local 
 

20. 
Construire 
intermodal 
pasageri 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul prevede construcția unui terminal de 
pasageri în zona Gării CFR Botoșani, care să cuprindă 

o autogară modernă, stație de închiriere biciclete, o 
parcare de mari dimensiuni, stații de transport în 
comun, automate de bilete, spații comerciale, etc. 

2,500,000 

Împrum
ut 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

21. 

Construire stații 
așteptare cu 

sistem 
informațional 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul prevede amenajarea stațiilor de călători, 
dotate cu panouri de informare și afișaj electronic, a 

alveolelor pentru staționarea vehiculelor etc. 
300,000 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

22. 

Extinderea 
pietonalului din 
zona centrală și 

conectarea 
zonelor pietonale 
existente (Unirii și 

Centrul Vechi) 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Prin acest proiect de investiție se propune ca toată 
zona centrală să devină cu funcțiune pietonală, cu 

posibilitatea practicării traficului auto doar la intervale 
orare speciale și în restul zilei pentru categorii speciale 
de autovehicule în conformitate cu prevederile Planului 
de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Botoșani. 

3,000,000 

FESI 
2014-
2020 
Alte 

surse 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 

23. 

Modernizarea 
infrastructurii 
pietonale  și 
asigurarea 
facilităților 
specifice 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul propune implementarea unor pachete de 
proiecte care au ca scop creșterea calității mediului 

ambiant, regenerarea urbană și asigurarea facilităților 
pentru pietoni, în conformitate cu prevederile Planului 
de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Botoșani 

4,500,000 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

24. 

Adaptarea și 
accesibilizarea 
infrastructurii 

pietonale 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul prevede extinderea și modernizarea spațiilor 
pietonale, în conformitate cu prevederile Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Botoșani 

3,500,000 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 
Alte 

surse 
 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

25. 

Crearea de spații 
adaptate 

persoanelor cu 
dizabilități 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul vizează sporirea atractivității coridoarelor de 
mobilitate pentru toate categoriile de utilizatori acestea 

trebuie să ofere facilități pe traseele de deplasare în 
toate punctele de interes și nu doar local și izolat fără 

legătură cu obiectivele de origine/destinație. 
 

Sunt vizate lucrări de completare a spațiilor cu mobilier 
urban, semnalizare și marcaje volumetrice și auditive. 
Se propun soluții de adaptare a infrastructurii suport și 

1,500,000 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 



SHARE 

Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe  

 
 

Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 

informaționale a stațiilor pentru mijloace de transport 
în comun., în conformitate cu prevederile Planului de 
Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Botoșani 

26. 
Reconversie zonă 
centrală în zonă 

restricționată trafic 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul prevede reconversia zonei centrale în zonă 
cu caracter predominant pietonal în conformitate cu 
prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 

Municipiului Botoșani 

2,000,000 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

27. 

Implementarea 
măsurilor din 

Planul de Acțiune 
pentru prevenirea 

și reducerea 
zgomotului 
ambiant în 
municipiul 
Botoșani 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.1. Sprijinirea 
transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 

Atractivitatea 
redusă a 

transportului în 
comun și a celui 

nemotorizat 
 

Proiectul prevede implementarea măsurilor prevăzute 
în Planul de Acțiune pentru prevenirea și reducerea 
zgomotului ambiant, altele decât cele deja incluse în 

proiectele aferente PMUD 

1,000,000 
Bugetul 

local 
 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

28. 
Extinderea 

infrastructurii de 
străzi 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.2. Creșterea 

Mobilitatea 
urbană redusă 

 

Proiectul implică reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii stradale, a trotuarelor, amenajarea de 

parcări laterale, de scuaruri. În total sunt vizați circa 60 
km de străzi care în prezent sunt de pământ, pietruiți 

sau betonați, sau a căror stare tehnică este 
nesatisfăcătoare, în pofida faptului că beneficiază de 

îmbrăcăminte asfaltică. 

6,000,000 
Bugetul 

local 
 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 



SHARE 

Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe  

 
 

Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

mobilității la nivelul 
municipiului 

29. 
Înființarea de 
sensuri unice 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.2. Creșterea 

mobilității la nivelul 
municipiului 

 

Mobilitatea 
urbană redusă 

 

Proiectul implică trecerea la circulația în sens unic pe 
mai multe străzi cu capacitate limitată de transport din 
municipiu, în vederea fluidizării traficului și a reducerii 
riscului de accidente. Lucrările vor viza cu precădere 

marcarea și semnalizarea corespunzătoare a 
respectivelor străzi. Traseele vizate vor fi stabilite în 

conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. 

500,000 
Bugetul 

local 
 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

30. 

Realizarea 
sistemului de 
semaforizare 

inteligentă 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.2. Creșterea 

mobilității la nivelul 
municipiulu 

Mobilitatea 
urbană redusă 

 

Proiectul implică modernizarea și semaforizarea 
intersecțiilor și a trecerilor de pietoni, instalarea de 

indicatoare rutiere și automate de dirijare a circulației, 
etc., în conformitate cu prevederile Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Botoșani. 

2,500,000 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

31. 

Înființare centru de 
monitorizare și 
management al 

traficului 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.2. Creșterea 

mobilității la nivelul 

Mobilitatea 
urbană redusă 

 

Proiectul implică crearea unui centru de comandă și 
control al traficului în conformitate cu prevederile 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 
Botoșani. 

5,000,000 

POR 
2014-
2020 

AP 4, PI 
4.1. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 



SHARE 

Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe  

 
 

Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

municipiului 

32. 
Modernizare 

sistem de parcare 

O.4. Sprijinirea 
mobilității durabile la 
nivelul municipiului 

Botoșani, astfel încât 
volumul emisiilor de 
CO2 din sectorul de 
transport să scadă 

 
M.4.2. Creșterea 

mobilității la nivelul 
municipiului 

Mobilitatea 
urbană redusă 

 

Proiectul implică implementarea unui sistem de taxare 
a parcărilor publice din municipiu, pe bază de 

parcomate, inclusiv cu plata prin SMS și aplicații pe 
telefonul mobil 

1,500,000 
Bugetul 

local 
 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

33. 

Reabilitare, 
conservare și 
introducere în 

circuitul turistic a 
structurii 

subterane cu 
pivniţe boltite 
suprapuse din 

cadrul 
Ansamblului urban 

1Decembrie - 
Centrul Istoric 

Botoșani. 

O.5. Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 

serviciilor de 
protecție a mediului 
natural și construit 

 
M.5.1. Asigurarea 

conservării și 
protecției 

patrimoniului natural 
și material, a 

biodiversității și 
peisajelor 

 

Existența unor 
obiective de 
patrimoniu 
construit 

necorespunzător 
protejate și 
conservate 

 

Proiectul prevede următoarele categorii de lucrări: 

• Executarea de lucrări de cercetare arheologică 
de salvare, cartografiere, operațiuni 
cadastrale, achiziție, consolidare, restaurare, 
protecție și conservare a ansamblului urban 
monument istoric; 

• Dotarea cu echipamente care să asigure 
condițiile funcționale, de siguranță la incendiu, 
securizare, climatizare; 

• Amenajarea căilor de acces, amenajarea 
peisagistică a spațiilor din cadrul ansamblului 
monument (curțile interioare proprietate a 
municipiului); 

• Digitizarea obiectivului de patrimoniu, prin 
crearea unui tur virtual disponibil pe site-ul 
proiectului; 

• Promovarea obiectivului/obiectivelor prin 
montarea de panouri de informare, dezvoltare 
site de promovare, elaborare și distribuire 
material de promovare, etc. 

6,000,000 

POR 
2014-
2020, 

AP 5, PI 
5.1. 

Bugetul 
local 
Alte 

surse 
 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 



SHARE 

Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe  

 
 

Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

34. 

Reabilitare, 
conservare și 
introducere în 

circuitul turistic a 
structurii 

subterane cu 
pivniţe boltite 
suprapuse din 

cadrul 
Ansamblului urban 

1Decembrie - 
Centrul Istoric 

Botoșani. 

O.5. Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 

serviciilor de 
protecție a mediului 
natural și construit 

 
M.5.1. Asigurarea 

conservării și 
protecției 

patrimoniului natural 
și material, a 

biodiversității și 
peisajelor 

 

Existența unor 
obiective de 
patrimoniu 
construit 

necorespunzător 
protejate și 
conservate 

 

Proiectul prevede următoarele categorii de lucrări: 

• Executarea de lucrări de achiziție, consolidare, 
restaurare, protecție și conservare a imobilului 
din str. 1 Decembrie nr.44; 

• Dotarea cu echipamente care să asigure 
condițiile funcționale, de siguranță la incendiu, 
securizare, climatizare; 

• Amenajarea peisagistică a spațiilor din jurul 
obiectivului; 

• Digitizarea obiectivului de patrimoniu, prin 
crearea unui tur virtual disponibil pe site-ul 
proiectului 

• Promovarea obiectivului/obiectivelor prin 
montarea de panouri de informare, dezvoltare 
site de promovare, elaborare și distribuire 
material de promovare, etc. 

2,000,000 

POR 
2014-
2020, 

AP 5, PI 
5.1. 

Bugetul 
local 
Alte 

surse 
 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

35. 

Restaurare, 
consolidare și 
introducere în 

circuitul turistic a 
clădirii monument 

istoric Teatrul 
Mihai Eminescu 

Botoșani 
Cod BT-II-m-B-

02037 

O.5. Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 

serviciilor de 
protecție a mediului 
natural și construit 

 
M.5.1. Asigurarea 

conservării și 
protecției 

patrimoniului natural 
și material, a 

biodiversității și 
peisajelor 

 

Existența unor 
obiective de 
patrimoniu 
construit 

necorespunzător 
protejate și 
conservate 

 

 

 

Proiectul prevede restaurarea, conservarea și 
valorificarea  clădirii de patrimoniu cultural, precum si 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.  

• Dotarea cu echipamente care să asigure 
condițiile funcționale, de siguranță la incendiu, 
securizare, climatizare; 

• Amenajarea peisagistică a spațiilor din jurul 
obiectivului; 

• Digitizarea obiectivului de patrimoniu, prin 
crearea unui tur virtual disponibil pe site-ul 
proiectului 

• Promovarea obiectivului/obiectivelor prin 
montarea de panouri de informare, dezvoltare 
site de promovare, elaborare și distribuire 
material de promovare, etc. 

 

6,000,000 

POR 
2014-
2020, 

AP 5, PI 
5.1. 

Bugetul 
local 
Alte 

surse 
(Bugetul 
de stat) 

 
 

Primăria 
Botoșani 
 Consiliul 
Județean 
Botoșani 

2018-2023 



SHARE 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

36. 

Reabilitarea 
spațiilor publice și 
a obiectivelor de 

patrimoniu 
construit din 

centrul istoric al 
Municipiului 

Botoșani 

O.5. Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 

serviciilor de 
protecție a mediului 
natural și construit 

 
M.5.1. Asigurarea 

conservării și 
protecției 

patrimoniului natural 
și material, a 

biodiversității și 
peisajelor 

 

Existența unor 
obiective de 
patrimoniu 
construit 

necorespunzător 
protejate și 
conservate 

 

Proiectul are în vedere reabilitarea spațiilor urbane din 
zona centrală și a clădirilor de patrimoniu istoric și 

zonele adiacente acestora (inclusiv achiziționarea de 
către municipalitate a unor clădiri aflate în prezent în 
proprietate privată, în scopul introducerii în circuitul 
turistic sau a relocării unor servicii publice – de ex. 

fostul magazin “Bucuria Copiilor”). Aceste proiecte au 
ca scop revitalizarea zonei centrului istoric al 

municipiului. Proiectul vine să completeze investițiile 
realizate în centrul istoric al municipiului prin PIDU 

2007-2013. Concomitent se vor avea în vedere 
parteneriate de tip public-privat pentru 

reabilitarea/refațadizarea clădirilor aflate în proprietate 
privată din centrul istoric. 

10,000,000 

POR 
2014-
2020, 

AP 5, PI 
5.1. 

Bugetul 
local 
Alte 

surse 
 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

37. 

Reabilitarea și 
dezvoltarea 
turistică a 

monumentului 
istoric ansamblul 
Bisericii ”Sfântul 

Gheorghe” 
Botoșani 

O.5. Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 

serviciilor de 
protecție a mediului 
natural și construit 

 
M.5.2. Asigurarea 
unor spații publice, 

inclusiv verzi, 
accesibile, sigure și 

de calitate 

Existența unor 
obiective de 
patrimoniu 
construit 

necorespunzător 
protejate și 
conservate 

 

Proiectul prevede restaurarea bisericii, realizarea 
picturii interioare murale, restaurarea iconostasului 
bisericii, lucrări de reabilitare a Turnului-Clopotniță, 

împrejmuirea incintei 

1,700,000 

POR 
2014-
2020, 

AP 5, PI 
5.1. 

Bugetul  
de stat 
Bugetul 

local 
Alte 

surse 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

38. 

Amenajarea unui 
nou parc în 
municipiul 

Botoșani prin 
reconversia 

funcțională a unui 
teren din 

perimetrul fostului 
Poligon 

O.5. Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 

serviciilor de 
protecție a mediului 
natural și construit 

 
M.5.1. Asigurarea 

conservării și 
protecției 

patrimoniului natural 
și material, a 

biodiversității și 

Insuficiența și 
degradarea 

spațiilor publice 
și a celor verzi 

Proiectul prevede amenajarea parțială a terenului 
aferent fostului Poligon Militar ca parc municipal, prin 

executarea de lucrări de amenajare a terenului, 
inclusiv consolidare a versanților expuși alunecărilor 
de teren, amenajare de alei, locuri de joacă, instalare 
corpuri de iluminat, mobilier urban, grupuri sanitare, 

facilități sportive etc. 

1,000,000 

POR 
2014-
2020, 

AP 4, PI 
4.2.. 

Bugetul 
local 

 

Primăria 
Botoșani 

2018-2023 
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Nr. Titlul acțiunii 
Obiectivul  / 

Măsura din Plan în 
care se încadrează 

Problema locală 
căreia i se 
adresează 
acțiunea 

Descrierea acțiunii 
Bugetul 

estimativ 
(Euro) 

Surse 
de 

finan-
țare 

Respon-
sabil / 

Parteneri 

Calendar 
indicativ 

de 
implemen-

tare 

peisajelor 

39. 

Extinderea 
sistemului de 
supraveghere 

video din 
Municipiul 
Botoșani 

O.5. Îmbunătățirea 
infrastructurii și a 

serviciilor de 
protecție a mediului 
natural și construit 

 
M.5.1. Asigurarea 

conservării și 
protecției 

patrimoniului natural 
și material, a 

biodiversității și 
peisajelor 

Insuficiența și 
degradarea 

spațiilor publice 
și a celor verzi 

Proiectul prevede extinderea sistemului de 
supraveghere video dezvoltat în cadrul PIDU 2007-

2013, prin instalarea de camere video în noi zone ale 
municipiului Botoșani (de ex. cartierele Bucovina, 

Primăverii, Parcul Tineretului)  și conectarea acestora 
la centrul de monitorizare existent la nivel local 

500,000 
Bugetul 

local 
Primăria 
Botoșani 

2018-2023 

 


