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

Portofoliul de Proiecte (Acțiuni):
I.

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

Nr.

Titlul acțiunii

1.

Crearea şi
promovarea unui
brand turistic
local, integrat
brandului
Bucovina

2.

Derularea unui
program
multianual pentru
implementarea
dosarului de
candidatură al
municipiului la
statutul de
Capitală Culturală
Europeană 2021

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează
O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”
M.1.2. Promovarea
eficientă a
municipiului ca
destinație turistică
O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”
M.1.3. Diversificarea
ofertei culturale
pentru locuitori și
turiști

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Promovarea
insuficientă a
municipiului ca
destinație
turistică

Elaborarea unui studiu de specialitate care să
evalueze opţiunile / acţiunile necesare pentru
identificarea şi promovarea unui brad turistic local.

20,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

Oferta culturală
neatractivă
pentru locuitori și
turiști

Acțiunea prevede valorificarea dosarului de
candidatură al municipiului Suceava la statutul de
Capitală Culturală Europeană în anul 2021, sub forma
următoarelor intervenții:
1) Înființarea unei structuri de tip non-guvernamental,
din care să facă parte administrația locală (Primărie,
CJ), ONG-uri din domeniul cultural, economic, turistic,
instituții publice de cultură, universități – valorificând
experiența anterioară a Asociației fondate pentru
depunerea candidaturii la statutul de Capitală
Europeană a Culturii;
2) Revizuirea, pe o bază participativă, a dosarului de
candidatură la statului de Capitală Culturală
Europeană, replanificarea acțiunilor fezabile și
elaborarea unui Program Cultural multianual, care să
fie implementat de noua structură formată;
3) Implementarea de către noua structură, care va
avea personal propriu de specialitate, a Programului
Cultural multi-anual, pe baza fondurilor publice
(cotizațiile membrilor, finanțările nerambursabile
solicitate de la Primărie și CJ Suceava, sponsorizări,

1,500,000

Bugetul
local
Cotizații
le
membril
or
Sponsor
izări

Primăria
Suceava
CJ Suceava
Instituții
culturale
ONG-uri
Universități

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare
2018-2019

2018-2021
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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
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

fonduri de la bugetul de stat, fonduri europene.

3.

4.

5.

Sporirea
subvențiilor
acordate de
autorități pentru
proiectele
culturale derulate
de ONG-uri

O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”

Cooperare
transfrontalieră în
domeniul
patrimoniului,
culturii și
turismului

M.1.3. Diversificarea
ofertei culturale
pentru locuitori și
turiști
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor

Implementarea
unei platforme de
inovare civică la
nivelul comunității
locale

M.4.2. Îmbunătățirea
accesului la
Infrastructură și
servicii publice de
calitate
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor

Oferta culturală
neatractivă
pentru locuitori și
turiști

Acțiunea prevede suplimentarea financiară a
programului de finanțare nerambursabilă de către
municipalitate și CJ Suceava a proiectelor derulate de
organizații non-profit de interes general în domeniul
cultural, în baza Legii nr. 350/2005. Alocarea fondurilor
se va face competitiv, pe baza unei cereri de finanțare
evaluate de o comisie de specialitate. Vor avea acces
la finanțare atât proiecte noi (se recomandă
organizarea unor evenimente-magnet, care să se
identifice cu orașul, de ex. festivaluri), cât și proiecte
deja inițiate la nivel local.

2,000,000

Bugetul
local și
județea
n

Primăria
Suceava
CJ Suceava

2019-2023

Infrastructură și
servicii publice
greu accesibile și
de o calitate
necorespunzătoa
re

Acțiunea prevede derularea de proiecte de cooperare
teritorială în domeniile relevante pentru proiectul
SHARE (patrimoniu, cultură, turism, SMART CITY
etc.), în parteneriat cu municipalități din alte state
europene

500,000

PCT
RO-MD
20142020
URBAC
T
SEE

Primăria
Suceava
CJ Suceava
Universități

2018-2023

Infrastructură și
servicii publice
greu accesibile și
de o calitate
necorespunzătoa

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

200,000

Bugetul
local
Sponsor
izări

Primăria
Suceava
ONG-uri
Universități

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor

6.

Introducerea
conceptului de
bugetare
participativă

M.4.2. Îmbunătățirea
accesului la
Infrastructură și
servicii publice de
calitate
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
re

Infrastructură și
servicii publice
greu accesibile și
de o calitate
necorespunzătoa
re

M.4.2. Îmbunătățirea
accesului la
Infrastructură și
servicii publice de
calitate

7.

Organizarea de
concursuri de
soluții pentru
proiectele majore
de regenerare
urbană de la nivel
local

O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și

Infrastructură și
servicii publice
greu accesibile și
de o calitate
necorespunzătoa
re

Descrierea acțiunii
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.
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.
Acțiunea presupune organizarea de concursuri publice
de soluții cu premii pentru proiectele majore de
regenerare urbană de la nivel local (de ex. amenajarea
unor maluri de lac sau râu, a 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 străinătate și monitorizate atent

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

2,000,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava
ONG-uri

2018-2023

500,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava în
parteneriat
cu OAR

2018-2023

Bugetul
estimativ
(Euro)

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

îmbunătățirea
experienței turiștilor

8.

Implementarea de
soluții de tip
SMART CITY la
nivel municipal

M.4.2. Îmbunătățirea
accesului la
Infrastructură și
servicii publice de
calitate
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor

Dezvoltarea
resurselor umane
de la nivelul
administrației
publice locale din
Municipiul
Suceava

O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

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.

Infrastructură și
servicii publice
greu accesibile și
de o calitate
necorespunzătoa
re

M.4.2. Îmbunătățirea
accesului la
Infrastructură și
servicii publice de
calitate

9.

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Infrastructură și
servicii publice
greu accesibile și
de o calitate
necorespunzătoa
re

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.
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

Bugetul
local
Sponsor
izări

Primăria
Suceava
Companii
private
Universittăți
Clustere

2018-2020

50,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava
Consultanți

2018-2020
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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
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Bugetul
local

Primăria
Suceava
AMR

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

experienței turiștilor

10.

Organizarea de
schimburi de bune
practici cu
administrațiile
locale din
România pe teme
legate de
patrimoniu,
cultură și turism

M.4.2. Îmbunătățirea
accesului la
Infrastructură și
servicii publice de
calitate
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor
M.4.2. Îmbunătățirea
accesului la
Infrastructură și
servicii publice de
calitate

Infrastructură și
servicii publice
greu accesibile și
de o calitate
necorespunzătoa
re

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

2018-2019
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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

1.

Valorificarea
monumentului
istoric Curtea
Domnească din
Suceava pentru
circuitul turistic
local, regional şi
naţional

2.

Reabilitare Muzeul
Satului
bucovinean

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează
O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”
M.1.1. Conservarea
patrimoniului
construit
O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”
M.1.1. Conservarea
patrimoniului
construit

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Degradarea
patrimoniului
construit

Proiectul are în vedere restaurarea, consolidarea
protecţia și conservarea monumentului istoric Curtea
Domnească din municipiul Suceava. Amenajarea unui
parc tematic arheologic cu trasee de vizitare. Proiectul
va conduce la creşterea accesului publicului şi a
numărului vizitatorilor.

12,700,00
0

POR
20142020,
A.P. nr.
5

Primăria
Suceava

Degradarea
patrimoniului
construit

Proiectul are în vedere următoarele intervenții:
- lucrări de reabilitare, întreținere și conservare pentru
cele 53 de obiective de arhitectură populară ridicate în
muzeu;
- lucrări de punere în operă a 9 obiective de
arhitectură populară depozitate în perimetrul Muzeului
Satului;
- lucrări de reabilitare cale de acces principală la
Muzeul Satului (acest obiectiv va fi considerat,
conform ghidului solicitantului ”obiect conex
obiectivului de patrimoniu” şi va fi tratat corespunzător
cu prevederile din ghid);
- lucrări de infrastructură care să permită accesul
publicului la toate obiectivele (amenajare căi de acces,
podețe, alei de vizitare secundare către obiective,
etc.);
- lucrări pentru asigurarea utilităților necesare în
perimetrul muzeului (alimentare apă, canalizare ape
uzate, menajere, pluviale, energie electrică, etc.)
- lucrări specifice pentru asigurarea unui iluminat
arhitectural corespunzător;
- lucrări pentru instalarea unor sisteme de antiefracție

10,000,00
0

Bugetul
CJ

CJ Suceava

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare
2019-2023

2019-2021
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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
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

și anti-incediu pentru obiectivele de arhitectură
populară, și sistem de monitorizare video pentru
protecția patrimoniului;
- lucrări de protecție și punere în valoare a obiectivelor
de arhitectură prin realizarea de împrejmuiri specifice;
- lucrări de amenajare pentru spații de loisir, activități
culturale și educaționale pentru copii;
- lucrări pentru amenajarea unui spațiu adecvat în aer
liber pentru organizarea unor manifestări culturale,
concerte, la care să aibă acces un număr mai mare de
vizitatori;
- amenajarea toaletelor pentru vizitatori (inclusiv
persoane cu dizabilități);
- lucrări de amenajare peisagistică pentru punerea în
valoare a muzeului;
- lucrări pentru amenajare iaz și curs de apă existent
3.

4.

Realizarea unui
traseu de
transport public
tip „Autobuz
Turistic”

Maratonul Cetăţii
Suceava

O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”
M.1.2. Promovarea
eficientă a
municipiului ca
destinație turistică
O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”

Promovarea
insuficientă a
municipiului ca
destinație
turistică

Intervenţia constă în crearea unui traseu de
transport public care să lege principalele
destinaţii turistice ale Municipiului Suceava

2,000,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

2018-2023

Promovarea
insuficientă a
municipiului ca
destinație
turistică

Proiectul are în vedere: promovarea municipiului și a
monumentelor istorice la nivel naţional, în rândul
alergătorilor de maraton; promovarea sportului de
masă la nivelul municipiului; dezvoltarea spiritului de
ajutor pentru copii aflaţi în dificultate. Organizare
anuala a evenimentului.

70,000

Bugetul
local
Fonduri
private

Primăria
Suceava, în
parteneriat
cu Org.
Salvaţi Copiii
filiala
Suceava și
DTS

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
finanțare

M.1.2. Promovarea
eficientă a
municipiului ca
destinație turistică
5.

Cunoaşterea şi
promovarea
obiceiurilor şi
tradiţiilor din
Bucovina

O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”

Punerea în valoare
a ţinutului
Bucovinei

O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”
M.1.2. Promovarea

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

Suceava

Promovarea
insuficientă a
municipiului ca
destinație
turistică

Proiectul va avea în vedere: valorificarea obiceiurilor şi
tradiţiilor populare în creaţii proprii
ale copiilor; prezentarea principalelor tipuri de
meşteşuguri populare tradiţionale practicate în
decursul timpului; descoperirea şi atragerea în proiect
a unui număr cât mai mare de copii şi
cadre didactice, cu evidenţierea şi promovarea unor
lucrări; realizarea unei expoziţii-concurs cu obiecte de
artă populară realizate de elevi; cultivarea interesului
şi dragostei faţă de obiceiurile şi tradiţiile românilor şi
perpetuarea lor; realizarea unui schimb de experienţӑ
între unitӑţile de învӑţӑmânt din judeţ şi posibil, din
ţarӑ.

10,000

Bugetul
local
Fonduri
private

Promovarea
insuficientă a
municipiului ca
destinație
turistică

Implementarea unui proiect transfrontalier de punere
în valoare a ţinutului Bucovinei, inclusiv a municipiului
Suceava (zona medievală) prin realizarea unui
parteneriat cu oraşele Cernăuţi (Ucraina) şi Soroca
(Moldova) în vederea creării de trasee tematice care
să realizeze conexiunea între cetăţile medievale.

121,000

PCT
RO-UA
20142020

M.1.2. Promovarea
eficientă a
municipiului ca
destinație turistică

6.

Responsabil /
Parteneri

Şcoala
gimnazială
nr. 3. În
parteneriat
cu: Primăria
Suceava, ISJ
Suceava,
Palatul
Copiilor
Suceava,
Muzeul
etnografic
Hanul
Domnesc
Suceava,
Muzeul
Satului
Bucovinean,
unităţi
şcolare
gimnaziale
din
Municipiul
Suceava
Primăria
Municipiului
Suceava, în
parteneriat
cu Primăria
Soroca și
Primăria
Cernăuţi

2018-2023

2018-2021
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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
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

eficientă a
municipiului ca
destinație turistică
7.

8.

Promovarea
Municipiului
Suceava capitală a
Bucovinei

Elaborare
Strategie de
Dezvoltare a
Turismului

O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”
M.1.2. Promovarea
eficientă a
municipiului ca
destinație turistică
O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”

Promovarea
insuficientă a
municipiului ca
destinație
turistică

Promovarea Municipiului Suceava prin: crearea de
hărţi cu localizarea punctelor de interes / realizarea de
puncte de informare interactive / crearea unei
platforme de promovare a municipiului Suceava,
realizarea unui sistem integrat de ghidare şi orientare
a turiştilor prin amplasarea în punctele cheie ale
oraşului a hărţilor-panou şi prin instalarea
indicatoarelor de străzi cu indicarea direcţiei şi a
denumirii străzii.

52,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

2018-2019

Promovarea
insuficientă a
municipiului ca
destinație
turistică

Proiectul va avea în vedere elaborarea unei strategii
de dezvoltare a municipiului Suceava ca destinaţie
turistică

32,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

2018-2019

Promovarea
insuficientă a
municipiului ca
destinație
turistică

Proiectul are în vedere crearea de circuite tematice
între anumite zone din oraş (panouri de
interpretare/informare bilingve la locul unde au existat
clădiri de patrimoniu / crearea de trasee pietonale care
să lege obiectivele turistice / amplasarea de hărţi cu
localizarea clădirilor de interes / etc.)

10,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

2018-2019

M.1.2. Promovarea
eficientă a
municipiului ca
destinație turistică
9.

Crearea de circuite
turistice tematice

O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”
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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)

Proiectul prevede implementarea următoarelor
activități:

1,000,000

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

M.1.2. Promovarea
eficientă a
municipiului ca
destinație turistică
10.

Muzeu de Artă
pentru Comunitate

O.1. Dezvoltarea
potențialului turistic
al Municipiului
Suceava în vederea
atingerii statutului de
”Centru Regional al
Turismului”

Oferta culturală
neatractivă
pentru locuitori și
turiști

-

-

M.1.3. Diversificarea
ofertei culturale
pentru locuitori și
turiști
-

-

-

Managementul proiectului, activități de
coordonare, comunicare şi monitorizare;
Promovarea și vizibilitatea proiectului, precum și
promovarea obiectivului supus reabilitării și
conservării;
- Restaurarea, consolidarea, protejarea și
conservarea edificiului muzeal (sistem antiefracție,
antiincendiu – sistem de stingere incendii cu gaz
inert) care va adăposti patrimoniul și colecțiile de
artă;
Reorganizarea, reamenajarea și modernizarea
spațiilor de expunere permanente și temporare ale
muzeului de artă sucevean (sisteme și mobilier de
expunere, sisteme interactive de prezentare a
colecțiilor de artă);
Reorganizarea, reamenajarea și modernizarea
depozitelor, dotarea cu mobilier, echipamente și
aparatură de măsură și control pentru muzee;
- Achiziționarea echipamentelor de
încălzire/climatizare, extinderea și branșarea la
sistemul de încălzire și climatizare existent;
Reorganizarea, reamenajarea și modernizarea
casei de bilete, standului de prezentare,
garderobă și camere monitorizare – pază în noul
Muzeu de Artă.

PCT
RO-UA
20142020

CJ Suceava,
(RO) în
parteneriat
cu Muzeul de
Artă din
Cernăuți
(UA)

2018-2019
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Nr.

Titlul acțiunii

11.

Acordarea de
facilităţi fiscale
pentru mediul de
afaceri

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează
O.2. Dezvoltarea
colaborării între
Municipiul Suceava
şi mediul de afaceri
pentru asigurarea
facilităţilor necesare
în vederea creşterii
economice locale

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Rata scăzută a
antreprenoriatului
local

Acordarea de facilităţi la nivel local pentru
demararea/dezvoltarea afacerilor (inclusiv în domeniul
HOReCA). Elaborare regulamente şi proceduri
legislative la nivel local

10,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

Oferta redusă de
produse cu
specific local

Crearea unei structuri asociative a agricultorilor şi
fermierilor din jurul municipiului Suceava la piaţa locală
pentru a avea acces la legume, fructe şi produse
agricole proaspete. Proiectul are în vedere:
dezvoltarea unui concept de colaborare intre
producătorii certificați din jurul municipiului Suceava si
cetățenii; Certificarea produselor si producătorilor
locali; crearea unor ghiduri privind produsele de sezon;
dezvoltarea unor acțiuni de promovare a produselor
proaspete; campanie de informare a cetățenilor,
amenajarea unor localuri pentru comercializarea
produselor proaspete.

150,000

Bugetul
local
Fonduri
private
URBAC
T

Institutul
Bucovina. în
parteneriat
cu Primăria
şi alte
instituţii
publice dar şi
private,
precum:
Direcţia
Agricolă
Suceava;
Camera
Agricola
Suceava;
Primăriile din
zonele
limitrofe ale
Sucevei;
Asociaţia
Agricultorilor
şi fermierilor;
parteneri din
Uniunea
Europeană

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare
2018-2023

M.2.1. Încurajarea
antreprenoriatului
local
12.

GROW URBAN
FOOD in Suceava
City

O.2. Dezvoltarea
colaborării între
Municipiul Suceava
şi mediul de afaceri
pentru asigurarea
facilităţilor necesare
în vederea creşterii
economice locale
M.2.2. Creșterea
ofertei de produse cu
specific local

2019-2023
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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
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

etc.

13.

Promovarea
produselor
tradiţionale din
zona Bucovinei

O.2. Dezvoltarea
colaborării între
Municipiul Suceava
şi mediul de afaceri
pentru asigurarea
facilităţilor necesare
în vederea creşterii
economice locale

Oferta redusă de
produse cu
specific local

Promovarea pieţei/produselor tradiţionale din zona
Bucovinei prin intermediul operatorilor din turism.
Crearea unui parteneriat cu operatori de turism şi cu
producători din zonă în vederea promovării produselor
locale

20,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

2019

Mobilitatea
redusă a
transportului
motorizat

Proiectul are în vedere: construirea unei artere rutiere
care va lega cele două trupuri urbane ale municipiului
Suceava (situate de ambele părţi ale râului Suceava),
inclusiv pod peste râul Suceava, precum şi
amenajarea de parcări colective de tip Park&Ride

16,420,00
0

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Suceava

2018-2023

Proiectul vizează crearea unui sistem de transport
public în Municipiul Suceava eficient, ecologic şi
modern, care să conducă la reducerea cantităţilor de
CO2 şi a emisiilor poluante deversate în atmosferă,
precum şi la fluidizarea traficului rutier. Proiectul
cuprinde 3 componente majore: a) Infrastructură:
construirea unei autobaze moderne, modernizare staţii

26,000,00
0

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Suceava

2018-2023

Atractivitatea
redusă a
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

M.2.2. Creșterea
ofertei de produse cu
specific local
14.

15.

Crearea şi
reamenajarea
infrastructurii
rutiere, pe
coridoare
deservite de
transport public,
pentru creşterea
nivelului de
siguranţă şi
eficienţă în
circulaţie a reţelei
de transport
Sistem integrat de
transport public
ecologic în
municipiul
Suceava

O.3. Reducerea
emisiilor de carbon
din sectorul
transporturilor în
vederea atingerii
țintelor Strategiei
EUROPA 2020
M.3.1. Reducerea
blocajelor din trafic

O.3. Reducerea
emisiilor de carbon
din sectorul
transporturilor în
vederea atingerii
țintelor Strategiei
EUROPA 2020
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

16.

Sistem integrat de
management şi
modelare urbană
destinat fluidizării
traficului şi
îmbunătăţirii
calităţii vieţii

O.3. Reducerea
emisiilor de carbon
din sectorul
transporturilor în
vederea atingerii
țintelor Strategiei
EUROPA 2020

Atractivitatea
redusă a
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

Descrierea acțiunii
de transport public, staţii de încărcare; b) Mijloace de
transport: achiziţia de autobuze electrice (minim 30
bucăţi autobuze electrice de mari dimensiuni şi minim
10 bucăţi autobuze electrice de mici dimensiuni); c)
Sistem de management al traficului: sistem centralizat
e‐ticketing, sistem informare a călătorilor, sistem de
supraveghere video, dispecerate video.
Proiectul are în vedere dezvoltarea reţelei de piste
dedicate circulaţiei bicicletelor, plantarea de perdele
vegetale‐verzi (aliniamente de arbori şi arbuşti) de‐a
lungul principalelor artere rutiere în vederea reducerii
emisiilor de CO2 şi a poluării generate de traficul
rutier; implementarea unui sistem de management al
traficului.

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

5,200,000

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Suceava

2018-2023

1,000,000

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Suceava

2018-2023

250,000

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Suceava

2018-2023

M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat
17.

Trasee turistice
pietonale în
Municipiul
Suceava

18.

Susţinerea
deplasărilor velo
în Municipiul
Suceava

Atractivitatea
redusă a
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

O.3. Reducerea
emisiilor de carbon
din sectorul
transporturilor în
vederea atingerii
țintelor Strategiei
EUROPA 2020

Atractivitatea
redusă a
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

Proiectul urmăreşte încurajarea deplasărilor pietonale
pe un traseu care va lega cele mai importante
obiective turistice din Municipiul Suceava. Activităţile
principalele ale proiectului: reabilitarea/modernizarea
traseelor pietonale din Municipiul Suceava. Avantajele
majore pentru mobilitatea durabilă constau în
reducerea deplasărilor cu autovehiculul personal către
aceste obiective, cu avantajele care derivă din această
acţiune: reducerea congestiei traficului, reducerea
poluării, reducerea emisiilor de CO2, reducerea
necesarului de locuri de parcare din jurul obiectivelor.
Proiectul va urmări să orienteze cetăţenii către
utilizarea mijloacelor de transport nemotorizate şi
nepoluante. Bicicleta este un astfel de mijloc care în
oraşele-model din punct de vedere al mobilităţii
durabile are o pondere modală însemnată. Ţinând
cont că nu toate persoanele care ar fi dispuse să
utilizeze bicicleta deţin în proprietate un astfel de
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

19.

20.

21.

Spaţii partajate în
cartierele Cuza
Voda, Zamca,
Mărăşeşti, George
Enescu din
Municipiul
Suceava

Susţinerea
deplasărilor
pietonale în
Municipiul
Suceava

Susţinerea
utilizării
mijloacelor de
transport electrice
în Municipiul

O.3. Reducerea
emisiilor de carbon
din sectorul
transporturilor în
vederea atingerii
țintelor Strategiei
EUROPA 2020
M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat
O.3. Reducerea
emisiilor de carbon
din sectorul
transporturilor în
vederea atingerii
țintelor Strategiei
EUROPA 2020
M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat
O.3. Reducerea
emisiilor de carbon
din sectorul
transporturilor în
vederea atingerii

Atractivitatea
redusă a
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

Descrierea acțiunii

mijloc de transport, proiectul urmăreşte facilitarea
accesului la bicicletă pentru cât mai mulţi dintre
doritori, prin posibilitatea închirierii de biciclete. Prin
proiect se vor achiziţiona toate elementele specifice
unui sistem bike‐sharing: staţii/ chioşcuri de închiriere,
rastele, mijloace de transport (biciclete) şi componente
de management (dotări dispecerat de tip hardware şi
software).
Proiectul are în vedere amenajarea de zone cu
prioritate pentru pietoni ("shared space" - spaţii
partajate/ reglementări de tip zonă rezidenţială).
Această intervenţie presupune crearea unor zone cu
caracter prioritar pietonal (semi‐pietonale), care vor fi
utilizate ca spaţii partajate pentru pietoni şi
traseele transportului public urban de călători.

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

5,000,000

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Suceava

2018-2023

Atractivitatea
redusă a
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

Proiectul are în vedere amenajarea unor zone
dedicate exclusive deplasărilor pietonale. Această
măsură este vizată cu precădere pentru zona central.
Traficul auto va fi restricţionat, cu excepţia vehiculelor
de aprovizionare şi de urgenţe.

900,000

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Suceava

2018-2023

Atractivitatea
redusă a
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

Proiectul are în vedere dezvoltarea infrastructurii
necesare utilizării autovehiculelor electrice şi electrice
hibride, respective: extinderea reţelei de încărcare
autovehicule electrice, accesibile publicului,de tip
„punct de reîncărcare cu putere normală” şi de tip

375,000

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Suceava

2018-2023
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Nr.

22.

23.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează

Suceava

țintelor Strategiei
EUROPA 2020

Adaptarea
regulamentelor de
transport urban cu
taxi în vederea
stimulării
achiziţionării de
vehicule
electrice/hibrid în
cadrul furnizorilor
de servicii de taxi

Amenajare zonă
agrement – Dealul
Mănăstirii
Teodoreni

M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat
O.3. Reducerea
emisiilor de carbon
din sectorul
transporturilor în
vederea atingerii
țintelor Strategiei
EUROPA 2020
M.3.2. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor
M.4.1. Diversificarea
oportunităților de
petrecere a timpului
liber pentru rezidenți
și turiști

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

Primăria
Suceava

2018-2019

Primăria
Suceava

2019-2023

„punct de reîncărcare cu putere înaltă”.

Atractivitatea
redusă a
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

Se are în vedere elaborarea unui studiu în care să se
stabilească noul set de criterii pentru promovarea
taxiurilor electrice va modifica acest regulament, în
sensul acordării unui punctaj maxim pentru vehiculele
electrice. De asemenea, pentru criteriul referitor la
gradul de poluare, autovehiculele electrice vor fi cotate
cu maxim de punctaj

10,000

Oportunități
limitate de
petrecere a
timpului liber
pentru rezidenți
și turiști

Proiectul are în vedere reconversia şi
refuncţionalizarea unui teren degradat din municipiul
Suceava în vederea îmbunătăţirii, revitalizării, reducerii
poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a
zgomotului în mediul urban. Implementarea proiectului
va genera reconversia unui teren degradat şi
abandonat din municipiul Suceava în vederea creării
unei grădini publice/parc cu funcţiuni de zonă de
agrement, recreere şi petrecere a timpului liber pentru
comunitate

1,000,000

Bugetul
local
URBAC
T,
INTERR
EG,
Mecanis
mul
Financi
ar
Norvegi
an
POR
20142020,
AP 4
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Nr.

Titlul acțiunii

24.

Amenajare zone
verzi/ de agrement
în Municipiul
Suceava

25.

26.

Amenajarea zonei
de agrement
Tătăraşi din
Municipiul
Suceava

Zonă de agrement
Parc
Şipote/Reabilitarea
Parcului Şipote în
vederea redării

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor
M.4.1. Diversificarea
oportunităților de
petrecere a timpului
liber pentru rezidenți
și turiști
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor
M.4.1. Diversificarea
oportunităților de
petrecere a timpului
liber pentru rezidenți
și turiști
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare
2019-2023

Oportunități
limitate de
petrecere a
timpului liber
pentru rezidenți
și turiști

Proiectul are în vedere amenajarea de 2019 - spaţii
verzi/zone de agrement pe 2023 terenurile din
Municipiul Suceava, inclusiv de-a lungul râului
Suceava.

2,460,000

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Suceava

Oportunități
limitate de
petrecere a
timpului liber
pentru rezidenți
și turiști

Obiectivul principal al proiectului este de a crea o zonă
de agrement în zona Tătăraşi din Municipiul Suceava

1,370,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

2018-2019

Oportunități
limitate de
petrecere a
timpului liber
pentru rezidenți

Proiectul are în vedere reabilitarea Parcului Şipote,
respectiv reabilitarea 2020 infrastructurii pietonale,
crearea demarcaje turistice, panouri de informare
turişti, creare/modernizare sistem de iluminat urban,
amenajare zone de petrecere a timpului liber.

360,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

2018-2020
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Nr.

Titlul acțiunii

funcţionalităţii
acestuia

27.

28.

Realizare Sală
Polivalentă/Compl
ex Sportiv

Reabilitarea
Parcului situat pe
strada Mărăşti

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor
M.4.1. Diversificarea
oportunităților de
petrecere a timpului
liber pentru rezidenți
și turiști
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor
M.4.1. Diversificarea
oportunităților de
petrecere a timpului
liber pentru rezidenți
și turiști
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Oportunități
limitate de
petrecere a
timpului liber
pentru rezidenți
și turiști

Proiectul are în vedere crearea unui complex sportiv în
vederea promovării și susținerii activităților sportive

12,500,00
0

Bugetul
local
Bugetul
de stat

Primăria
Suceava

2020-2023

Oportunități
limitate de
petrecere a
timpului liber
pentru rezidenți
și turiști

Amenajarea spaţiului verde din strada Mărăşeşti, visa-vis de Catedrală.

37,000

Bugetul
local
Bugetul
de stat

Primăria
Suceava

2018-2019

și turiști
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Nr.

29.

30.

Titlul acțiunii

Crearea de zone
verzi/parcuri

Extinderea
sistemului de
monitorizare video

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează

M.4.1. Diversificarea
oportunităților de
petrecere a timpului
liber pentru rezidenți
și turiști
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor
M.4.1. Diversificarea
portunităților de
petrecere a timpului
liber pentru rezidenți
și turiști
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor
M.4.2. Îmbunătățirea
accesului la
Infrastructură și
servicii publice de

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

Oportunități
limitate de
petrecere a
timpului liber
pentru rezidenți
și turiști

Proiectul are în vedere amenajarea spaţiilor verzi
degradate din zonele urbane marginalizate (Burdujeni
Sat Iţcani etc.)

500,000

POR
20142020,
AP 9

Primăria
Suceava

2018-2020

Infrastructură și
servicii publice
greu accesibile și
de o calitate
necorespunzătoa
re

Proiectul are în vedere extinderea sistemului de
monitorizare video la nivelul întregului spaţiu
administrativ a municipiului Suceava, precum şi
instalarea de camere speciale pentru înregistrarea
numerelor de înmatriculare a vehiculelor, amplasarea
acestora în intersecţii, la trecerile de pietoni şi la
intrările/ieşirile din municipiu şi instalarea de camere
pentru măsurarea vitezei instantanee în zonele în care
se produc frecvent accidente rutiere, de exemplu: pe
Calea Unirii, în zona Inspectoratului Şcolar Judeţean

2,400,000

POR
20142020,
AP 4

Primăria
Suceava

2018-2020
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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
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

calitate

31.

32.

Modernizarea
serviciilor oferite
de Primăria
Municipiului
Suceava

Reorganizarea
funcţională
Primăriei
Municipiului
Suceava

O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor
M.4.2. Îmbunătățirea
accesului la
Infrastructură și
servicii publice de
calitate
O.4. Creşterea
calităţii vieţii
locuitorilor, în
vederea reducerii
fenomenelor
demografice
estimate la nivel
statistic, precum și
îmbunătățirea
experienței turiștilor
M.4.2. Îmbunătățirea
accesului la
Infrastructură și
servicii publice de
calitate

Infrastructură și
servicii publice
greu accesibile și
de o calitate
necorespunzătoa
re

Proiectul are în vedere modernizarea şi dotarea cu
echipamente a direcţiilor şi serviciilor din cadrul
Primăriei Municipiului Suceava în vederea eficientizării
serviciilor publice – actualizarea sistemului integrat de
gestionare a documentelor, gestionarea electronică a
tuturor documentelor, soluţii inovatoare pentru o
dezvoltare instituţională durabilă, crearea unei
platforme de consultare, implementare şi monitorizare
a rezultatelor proiectelor implementate de autoritatea
publică locală cu impact asupra creşterii gradului de
interacţiune a serviciilor online oferite de Primăria
Suceava.

1,000,000

POCA
20142020

Primăria
Suceava

2018-2023

Infrastructură și
servicii publice
greu accesibile și
de o calitate
necorespunzătoa
re

Proiectul are în vedere acţiuni precum: crearea
Comisie Tehnico-Economică la nivelul Primăriei
alcătuită din specialişti; dimensionarea adecvată cu
resurse umane şi crearea unui departament de turism
în cadrul Primăriei Municipiului Suceava;
modernizarea şi recompartimentarea sălilor de şedinţă
din cadrul clădirii Primăriei Municipiului Suceava.

10,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

2018-2020
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Nr.

Titlul acțiunii

33.

Reabilitare străzi
şi trotuare din
zona centrală şi
cartierele
rezidenţiale

34.

Reglementare
logistica de
aprovizionare

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează
O.5. Dezvoltarea
durabilă a
Municipiului Suceava
în vederea asigurării
creşterii nivelului de
trai al populației și a
atractivității orașului
pentru vizitatori
M.5.1. Reducerea
poluării fonice și a
aerului generată de
traficul motorizat
O.5. Dezvoltarea
durabilă a
Municipiului Suceava
în vederea asigurării
creşterii nivelului de
trai al populației și a
atractivității orașului
pentru vizitatori
M.5.1. Reducerea
poluării fonice și a
aerului generată de
traficul motorizat

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Poluarea fonică
și a aerului
generată de
traficul motorizat

Proiectul constă în realizarea de lucrări de
reabilitare/modernizare a unor străzi situate în
cartierele de locuinţe ale Municipiului Suceava.
Intervenţiile vor conţine şi lucrări de amenajare a
trotuarelor aferente străzilor în vederea asigurării
accesibilităţii şi siguranţei tuturor categoriilor de
utilizatori, inclusiv pentru persoanele cu nevoi
speciale, extinderea parcărilor pentru autoturisme şi
refacerea marcajelor rutiere.

9,000,000

PNDL
Bugetul
local

Primăria
Suceava

Poluarea fonică
și a aerului
generată de
traficul motorizat

Reglementarea logisticii de aprovizionare prin
stabilirea unor intervale orare bine determinate (în
afara orelor de vârf de trafic sau pe timpul nopţii),
limitarea accesului vehiculelor de marfă în zonele
centrale ale oraşului şi pe arterele aglomerate.
Implementarea intervenţiei presupune realizarea de
lucrări de executare a unor marcaje şi panouri de
informare prin care să se impună desfăşurarea
logisticii de aprovizionare după un trafic bine stabilit.

50,000

Bugetul
local
URBAC
T

Primăria
Suceava

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare
2018-2023

2018-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează

35.

Reorganizarea
traseelor pentru
accesul
vehiculelor cu
masa totală
maximă autorizată
mai mare de 3,5
tone

O.5. Dezvoltarea
durabilă a
Municipiului Suceava
în vederea asigurării
creşterii nivelului de
trai al populației și a
atractivității orașului
pentru vizitatori

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare
2018-2023

Poluarea fonică
și a aerului
generată de
traficul motorizat

Prin această măsură de reorganizate a transportului
de mărfuri cu autocamioane mari se va urmări
reducerea impactului negativ asupra mediului urban
(poluare chimică, polare fonică, degradarea arterelor
rutiere, ocuparea benzilor de circulaţie etc.).

30,000

Bugetul
local
URBAC
T

Primăria
Suceava

Poluarea fonică
și a aerului
generată de
traficul motorizat

Studiu în vederea definirii politicii de parcare care să
urmărească reducerea călătoriilor efectuate cu
autovehiculul personal care au ca destinaţie zona
centrală si realizarea unui sistem unitar de
management pentru parcările publice.

100,000

Bugetul
local
URBAC
T
INTERR
EG

Primăria
Suceava

2018-2019

Valorificarea
insuficientă a
cadrului natural
și gestionarea
necorespunzătoa
re a mediului
construit

Reabilitarea clădirii Gării Iţcani

2,000.000

Bugetul
de stat
Bugetul
local

Primăria
Suceava
CFR S.A.

2018-2019

M.5.1. Reducerea
poluării fonice și a
aerului generată de
traficul motorizat

36.

37.

Elaborare politică
de parcare la nivel
urban

Reabilitare Gară
Iţcani

O.5. Dezvoltarea
durabilă a
Municipiului Suceava
în vederea asigurării
creşterii nivelului de
trai al populației și a
atractivității orașului
pentru vizitatori
M.5.1. Reducerea
poluării fonice și a
aerului generată de
traficul motorizat
O.5. Dezvoltarea
durabilă a
Municipiului Suceava
în vederea asigurării
creşterii nivelului de
trai al populației și a
atractivității orașului
pentru vizitatori

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
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare

M.5.2. Gestionarea
corespunzătoare a
mediului construit și
valorificarea durabilă
a cadrului natural
38.

39.

Revitalizarea
spaţiului public
urban din
Municipiul
Suceava

Aprobarea
Regulamentului
Local de Urbanism
în cadrul PUG

O.5. Dezvoltarea
durabilă a
Municipiului Suceava
în vederea asigurării
creşterii nivelului de
trai al populației și a
atractivității orașului
pentru vizitatori
M.5.2. Gestionarea
corespunzătoare a
mediului construit și
valorificarea durabilă
a cadrului natural
O.5. Dezvoltarea
durabilă a
Municipiului Suceava
în vederea asigurării
creşterii nivelului de
trai al populației și a
atractivității orașului
pentru vizitatori
M.5.2. Gestionarea
corespunzătoare a
mediului construit și
valorificarea durabilă
a cadrului natural

Valorificarea
insuficientă a
cadrului natural
și gestionarea
necorespunzătoa
re a mediului
construit

Proiectul are în vedere amenajarea spaţiului urban
(amenajări spaţii verzi, dotări cu mobilier urban, wi-fi în
spaţiu public etc.) în vederea creşterii confortului
cetăţenilor și turiștilor

1,280,000

POR
20142020,
AP 4
Bugetul
local

Primăria
Suceava

2018-2023

Valorificarea
insuficientă a
cadrului natural
și gestionarea
necorespunzătoa
re a mediului
construit

Regulamentul Local de Urbanism a fost elaborat
împreună cu planul Urbanistic General, aceste
documente sunt în faza de avizare

5,000

Bugetul
local

Primăria
Suceava

2018
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Nr.

Titlul acțiunii

40.

Reabilitare faţade
blocuri de locuinţe
în zona centrală în
vederea creării
unui ansamblu
urbanistic coerent

Obiectivul / Măsura
din Plan în care se
încadrează
O.5. Dezvoltarea
durabilă a
Municipiului Suceava
în vederea asigurării
creşterii nivelului de
trai al populației și a
atractivității orașului
pentru vizitatori
M.5.2. Gestionarea
corespunzătoare a
mediului construit și
valorificarea durabilă
a cadrului natural

Problema locală
căreia i se
adresează
acțiunea
Valorificarea
insuficientă a
cadrului natural
și gestionarea
necorespunzătoa
re a mediului
construit

Descrierea acțiunii

Reabilitarea blocurilor de locuinţe din zona centrală a
municipiului Suceava.

Bugetul
estimativ
(Euro)
3,800,000

Surse
de
finanțare
POR
20142023,
AP 5

Responsabil /
Parteneri
Primăria
Suceava

Calendar
indicativ
de
implemen
-tare
2018-2023

