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Cuvânt înainte,  

Concomitent cu aderarea României la Uniunea Europenă, s-a obţinut şi calitatea de 

membru cu drepturi depline la Politica de Coeziune a Uniuninii Europene. Prin intermediul 

fondurilor structurale, România beneficiază de susţinere financiară în vederea dezvoltării 

economice de ansamblu. În această direcţie, autorităţile locale pot accesa fonduri 

nerambursabile iar pentru a realiza acest deziderent se impune necesitatea existenţei unei 

viziuni strategice care să cuprindă direcţiile de dezvoltare ale orașului nostru şi care să se 

sintetizeze într-un document coerent. Un astfel de document prezintă problemele cu care se 

confruntă comunitatea, aspiraţiile de dezvoltare ale acesteia, în funcţie de potenţialul local de 

dezvoltare.  

Strategia de dezvoltare locală reprezintă aşadar instrumentul de management cel mai la 

îndemână în abordarea punctelor nevralgice şi a oportunităţilor comunităţii, şi implicit o 

condiţie esenţială pentru asigurarea unei dezvoltări locale durabile. 

În elaborarea prezentei strartegii s-a pornit de la problemele cu care se confruntă 

Orașul Dolhasca, abordate într-un cadru integrat, coroborat cu obiectivele şi planurile 

strategice de la nivel regional, naţional şi european. 

În calitate de primar al Orașului Dolhasca doresc să continui şi în perioada 2015-2020 

procesul de transformare a orașului într-o comunitate modernă, care să promoveze cu mândrie 

valorile europene. 

 

 

Primar, 

Decebal Dumitru ISACHI 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ANALIZA SITUAŢIEI SOCIO - ECONOMICE 

A ORAȘULUI DOLHASCA, JUDEŢUL SUCEAVA



 
 

INTRODUCERE 

 
În contextual actual, dezvoltarea durabilă reprezintă un model de dezvoltare ce vizează 

echilibrul între creşterea economică, calitatea vieţii şi prezervarea mediului. Strategia de 

dezvoltare locală, orizontul 2015 - 2020 a Orașului Dolhasca se încadrează în viziunea asupra 

dezvoltării durabile pe termen mediu şi lung. 

Dezvoltarea durabilă a Orașului Dolhasca trebuie să se realizeze în direcţia menţinerii 

identităţii culturale, a surselor de energie, a biodiversităţii şi a frumuseţii peisajului. 

Orașul Dolhasca prin poziţionarea sa în cadrul Regiunii de Nord-Est, deţine un potenţial 

semnificativ de dezvoltare. Aşezarea sa în partea de est a României, în exteremitatea sud-estică a 

judeţului Suceava, oraş cu un important nucleu de dezvoltare turistică, se traduce printr-un 

potenţial economic important. 

Potenţialul orașului în domeniul turismului, al unor activităţi specifice, creează premisele 

pentru un proces de dezvoltare durabilă şi, implicit, pentru creşterea standardului de viaţă al 

comunităţii. 
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1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A ORAȘULUI DOLHASCA 

  

 

 

 

 

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A ORAȘULUI  

DOLHASCA 



 
 

1.1.1. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE 
 

Situare geografică şi accesibilitate 

Regiunea Nord-Est este cea mai 

întinsă regiune a României, având o 

suprafaţă de 36.850 kmp (15,46% din 

suprafaţa totală a ţării). Are graniţe 

externe cu Ucraina şi Republica Moldova. 

În componenţa sa sunt 6 judeţe: Bacău, 

Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui.  

În cadrul Uniunii Europene, 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est 

reprezintă una din regiunile situate la 

limita estică ale acesteia, alături de 

Regiunea Sud-Est şi alte regiuni de 

dezvoltare din alte state.  

Cu o populaţie de 3.734.546 locuitori (17,25% din populaţia României) şi o densitate a 

populaţiei de 101,3 locuitori/km2, Regiunea Nord-Est ocupă locul al doilea în ceea ce priveşte 

densitatea după Regiunea Bucureşti-Ilfov). Populaţia regiunii este localizată cu precădere în 

mediul rural (56,6%). 

Regiunea Nord-Est este o zona în care istoria, cultura şi tradiţia sunt prezente şi 

completează mediul natural, deosebit de atrăgător. Datorită costurilor scăzute şi a forţei de 

muncă bine calificată, Regiunea Nord-Est este una din cele mai avantajoase zone pentru 

investiţii din Europa. Beneficiind de trei centre universitare în regiune, forţa de muncă prezintă 

un grad înalt de pregătire profesională şi un nivel adecvat de educaţie. 

Regiunea se caracterizează printr-o îmbinare armonioasă între toate formele de relief, 

30% munţi, 30% relieful subcarpatic, 40% podişului. Relieful bogat oferă zone de deal şi câmpie 

care sunt adecvate unei game largi de culturi agricole, iar zonele de munte cu peisaje 

spectaculoase sunt favorabile dezvoltării turismului. 

Relieful bogat oferă zone de deal si câmpie care se pretează unei game largi de culturi 

agricole iar zonele de munte sunt favorabile dezvoltării turismului. Alte sectoare productive 

importante sunt prelucrarea lemnului şi mecanica. În prezent industria textilă este considerată 

ramura economică cu creşterea cea mai rapidă, în timp de turismul oferă cel mai mare 

potenţial al zonei. 

Din punct de vedere al participării la principalele activităţi economice, populaţia ocupată 

civilă din agricultură, silvicultură şi pescuit este predominantă (41.5%) în timp ce în servicii 

populaţia ocupată civilă reprezintă 35.6% iar industrie şi construcţii este de 22.9%. Conform 

Anuarului Statistic 2011, în structura PIB, serviciile reprezintă 49.8% din PIB, agricultura 

reprezintă 10.0% iar industria şi construcţiile reprezintă 30.1%. 
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      Fig. nr. 1. Harta cu regiunea de Nord - Est 

Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub 

aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează pe ultimul loc în raport cu 

nivelul de dezvoltare. 

 
                             Fig. nr. 2. Harta cu regiunile de dezvoltare Nord - Est 

 

Relansarea economică şi accelerarea dezvoltării durabile reprezintă obiectivul  esenţial 

pentru asigurarea depăşirii condiţiei actuale a Regiunii Nord-Est. Acesta vizează crearea 

infrastructurilor necesare pentru favorizarea mediului de afaceri, precum şi sprijinirea 

dezvoltării IMM-urilor, dezvoltarea accentuată a  spiritului antreprenorial, dezvoltarea rurală şi 

a agriculturii. 

Beneficiind de o bogată tradiţie istorică, culturală şi spirituală, regiunea îmbină în mod 

armonios tradiţionalul cu modernul şi trecutul cu prezentul, potenţialul acesteia putând fi 

folositpentru dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului şi a resurselor umane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                             Fig. nr. 3. Harta cu regiunea de Nord – Est, Județul Suceava 

Regiunea Nord-Est este regiunea cea mai slab dezvoltată a României (în 2004, 

PIB/locuitor reprezenta 69,2% din media naţională). În interiorul regiunii, cele mai sărace zone 
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sunt sudul judeţului Suceava, sud-estul judeţului Neamţ, estul judeţului Bacău, judeţele Botoşani 

şi Vaslui. 

În special vestul regiunii, care a fost în anii 60 – 70 obiectul unei industrializări forţate 

(mobilă, chimie, materiale de construcţii, construcţii de maşini, textile), a intrat într-un proces de 

dezindustrializare în ultimii 15 ani (întreprinderi din ramura chimie, petrochimie, uşoară, 

construcţii de maşini, mobilă), ceea ce a agravat situaţia economică, estul regiunii fiind 

tradiţional subdezvoltat. Indicele atractivităţii este cel mai scăzut în această regiune - 19,7 (cel 

mai mare grad de atractivitate fiind realizat, conform studiului, de Regiunea Nord-Vest, respectiv 

39,8). Atractivitatea scăzută se manifestă şi în volumul mic al investiţiilor străine directe: 292 

mil. EURO în 2005, reprezentând 1,3% din totalul investiţiilor străine directe realizate în 

România. De asemenea, Regiunea Nord - Est are cel mai mic număr de IMM-uri la 1000 de 

locuitori, doar 13,1%, numărul total al IMM-urilor fiind de 49.078, microîntreprinderile 

reprezentând 87,6% din total IMM-uri. La nivel intraregional, judeţele Suceava (27,2%), Bacău 

(20,8%) şi Suceava (18,8%) au cel mai mare număr de IMM-uri, la polul apus aflându-se judeţul 

Vaslui cu doar (8,5%). În regiune funcţionează 2 parcuri industriale (Bacău şi Suceava), 1 în 

proprietate privată şi 1 realizat în parteneriat public-privat. Acestea acoperă o suprafaţă de 22,38 

ha, de tip brownfield. 

Reţeaua de localităţi urbane a Județului Suceava cuprinde 5 municipii şi 11 oraşe 

însumând o populaţie de 302.730 locuitori (an 2009) pe o suprafaţă de 141.270 ha (16,51% din 

suprafaţa judeţului). Analiza distribuţiei populaţiei în cadrul reţelei de localităţi indică o mare 

concentrare de populaţie urbană în municipiul reşedinţă de judeţ (106.792 locuitori), respectiv 

15,11% din populaţia totală a judeţului şi 35,27% din populaţia urbană. Celelalte municipii sunt 

de talie mai mică, populaţia variind între 16.559 locuitori (Vatra Dornei) şi 28.743 locuitori 

(Fălticeni). 

Populaţia oraşelor variază de la 2.620 locuitori (Solca) la 15.712 locuitori (Gura 

Humorului), orașul Dolhasca având 10.298 de locuitori, în scădere față de recensământul 

anterior din 2002, când se înregistraseră 11.009 locuitori. 

 
                         Fig. nr. 4.  Poziționarea Orașului Dolhasca pe hartă 

 În ceea ce priveşte integrarea Orașului Dolhasca în Strategia de Dezvoltare 2011-2020 

a Judeţului Suceava, aceasta este cuprinsă în zona 2 – Zona Fălticeni şi cuprinde 21 localități, 

din care: 

- 1 municipiu: Fălticeni; 

- 2 oraşe: Dolhasca și Liteni; 

- 18 comune: Baia, Bogdănești, Boroaia, Bunești, Conu Luncii, Dolhești, Drăgușeni, 

Fântâna Mare, Hârtop, Horodniceni, Mălini, Forăști, Preutești, Rădășeni, Râșca, 

Vulturești, Slatina, Vadu Moldovei. 
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                     Fig. nr. 5. Zona de dezvoltare 2 – Zona Fălticeni 

     Tabel nr. 1. Cele 7 zone de dezvoltare și localitățile aparținătoare acestora 

 

     Sursa: Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a Judeţului Suceava, perioada                

     2011-2020 
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                           Fig. nr. 6. Oportunitățile de afaceri în localitățile arondate zonei 

 

                           Sursa: Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială a  

                           Judeţului Suceava, perioada 2011-2020 

 

Orașul Dolhasca – scurt istoric 

Dolhasca este asezată în Podișul Sucevei, în partea de sud-est a județului Suceava, pe 

cursul mijlociu al râului Siret, la confluența cu Șomuzul Mare, la 25 de km de orașul Fălticeni. 

Săpăturile arheologice au arătat existența unor vechi nuclee de așezări încă din cele mai 

vechi timpuri (paleolitic, neolitic). Vetrele de sat, în diferite perioade istorice, au ocupat spații 

diferite, în strânsă legatură cu evenimentele social-politice. Condițiile naturale favorabile au fost 

elementele care au atras populația și au permis continuitatea de locuire.  

Un bogat inventar paleolitic, cu o vechime de cca 20.000 de ani, cuprinzând 1370 de piese, s-a 

descoperit în punctul Dealul-Viei-Săndeni. Acest «depozit de unelte» dovedește existența unui 

puternic centru de locuire la confluența Șomuzului Mare cu Siretul. Tot în aceeași zonă, a fost 

găsit, în anul 1976, un corn de cerb care a fost utilizat ca brăzdar de plug de către una din 

comunitățile neolitice  existente în zonă. 

În locul numit « la magazie », săpăturile arheologice efectuate în 1972 de către prof. N. 

Ursulescu de la I.P.Suceava, au scos la lumina o așezare a cărei vechime depășesște 8000 de ani. 

În zona cantonului forestier, pe terasa superioară a râului Siret, tot în 1972, au fost descoperite 

urme de locuire din trei perioade, situate între mileniul IV î.de Hr. și secolul VII d.Hr. 

Despre fostul sat Dolhasca (actualmente oraș), tradiția spune că pe locul unde se află el 

astăzi, a fost cândva o pădure mare de stejari și ulmi, arbori ce se găsesc și astăzi în albia și în 

malurile Siretului, la 5-7 metri adâncime. 

În vechime, satul era peste Siret, în partea stângă a râului, în actualul sat Siliștea Nouă și 

s-ar fi numit Iliești, după numele domnului Moldovei, Ilias, fiu al lui Alexandru cel Bun. 

Locuitorii, fie din cauza inundațiilor, fie din cauza invaziei tătarilor și turcilor, care treceau des 

pe aici, prădând satele spre cetatea Sucevei, au trecut râul și s-au așezat sub Dealul Viei, iar cu 

timpul au coborât pe valea și șesul Siretului, unde se află și azi. 

În ceea ce privește numele localității, există mai multe ipoteze. Cea mai plauzibilă, 

avansată de academicianul Iorgu Iordan, susține că toponimul Dolhasca are la bază cuvântul 

«dolh=lungul», care desemnează o însușire a locului așezării, de-a lungul văii Siretului. 
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Pentru anul 1864, satul Dolhasca este menționat ca făcând parte din comuna cu acelasi 

nume, urmare a adoptarii "Legii comunale" sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. 

Succinta prezentare a caracteristicilor fizico-geografice  și a evoluției istorice a localității 

Dolhasca ne relevă faptul ca această pitorească localitate, cu o vechime apreciabilă pe scara 

istoriei, a avut condiții favorabile dezvoltării unei vieți materiale și spirituale deosebite. De-a 

lungul secolelor și mileniilor, oamenii acestor locuri au contribuit, prin harnicia și priceperea lor, 

la ridicarea societății românești. 

Orașul Dolhasca este o localitate cu statut nou pe harta judeţului Suceava începând cu 

aprilie 2004, oraş proaspăt înfiinţat prin voinţa unanimă a locuitorilor care au participat la 

referedumul organizat cu această ocazie. 

 Se află amplasat în exteremitatea sud-estică a judeţului Suceava, fiind punct de trecere şi 

comunicare între cele trei judeţe moldovene: Iaşi, Botoşani şi Suceava. 

 Cu o populaţie de peste 10.298 locuitori, 50 de agenţi economici, 14 instituţii de 

învăţământ cu un număr de 7 sate arondate, ocupând o suprafaţă de peste 11.035 ha, din care 

peste 5.600 ha teren agricol restul fiind ocupat de vegetaţie forestieră, localitatea se înscrie a II -a 

pe judeţ ca mărime după oraşele mai vechi. Aşezarea este străbătută de apele a două râuri 

importante: Râul Siret şi Râul Şomuzul Mare care se unesc în confluenţă pe teritoriul acesteia, 

conferind condiţii climaterice prielnice locuitorilor care au ca preocupare principală agricultura. 

     Amplasarea naturală într-un cadru geografic ce cuprinde aproape toate formele de 

relief face ca oraşul Dolheasca să beneficieze de renumele unei frumoase aşezări. În acelaşi timp 

localitatea este străbătută de trei drumuri judeţene ce fac legătura între cele trei judeţe şi anume 

DJ 208, DJ 208A şi DJ 208S cât şi o bogată reţea de drumuri comunale care facilitează accesul 

localnicilor spre celelalte localităţi vecine sau în interiorul acestora. Pe raza aşezării localităţii un 

Grup Şcolar care poartă numele istoric al "Doamnei Oltea" mama mareului domnitor Ştefan cel 

Mare şi Sfânt cu o reţea de 14 instituţii de învăţământ. De asemenea în localitate se află 2 cămine 

culturale cu vechi state în activitatea teatrală şi corală. 

În perioada recentă după revoluţia din 1989, centrul civic al localităţii a luat o altă 

înfăţişare, datorită noilor edificii construite în această perioadă, printre care amintim sediul 

administraţiei publice locale - Primăria Oraşului Dolhasca, sediul unităţii CEC, reabilitarea 

străzilor şi modernizarea unei esplanade centrale completează un aspect citadin plăcut. 

 Din punct de vedere economic, localitatea se remarcă printr-un mare număr de agenţi 

economici: 50 societăţi comerciale, peste 135 persoane fizice, Ocolul Silvic Dolhasca, Staţia 

CFR, Casa de Cultură Alexandru Arşinel, Dinspensarul uman, Poşta, Spitalul, Staţia de betoane, 

Fabrica de alcool Siliştea. Agromec-ul Dolhasca, Consum - Coopul şi multe altele, demonstrează 

că în Dolhasca se produc mărfuri necesare consumului populaţiei, se desfac produse prin reţeaua 

de magazine ale cooperaţiei şi prin cea particulară, se produc cele necesare traiului de zi cu zi. 

 

Organizare administrativă 
Dolhasca este un oraș situat în județul Suceava, în nord-estul României. La 

recensământul din anul 2011, localitatea avea o populație de 10.298 locuitori, fiind al optulea 

centru urban ca mărime al județului. A fost declarat oraș prin Legea 83/2004, împreună cu alte 7 

localități din județul Suceava. 
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Dolhasca este un oraș cu o arie de influență și o forță urbană scăzute, aspectul localității 

și îndeletnicirea locuitorilor acesteia rămânând preponderent rurale și după trecerea de la statutul 

de oraș la cel de oraș. Dolhasca se învecinează cu Liteni, un oraș asemănător, ce și-a căpătat 

acest statut de asemenea prin Legea 83/2004. 

 
    Fig. nr. 7. Centru civic – intrare  - ceas şi statuia ostaşului necunoscut -  Oraş Dolhasca  

Localitatea este cunoscută pentru Mănăstirea Probota, ctitorie a domnitorului Petru Rareș 

ce datează din anul 1530, pentru faptul că este nod feroviar și pentru că aici s-a născut în 1939 

actorul Alexandru Arșinel. Dolhasca este așezată pe valea râului Siret, în extremitatea sud-estică 

a județului Suceava, la limita cu județele Iași și Botoșani. Din structura orașului Dolhasca fac 

parte localităție:  

 BUDENI 

 GULIA  

 POIANA 

 POIENARI 

 PROBOTA  

 SILIȘTEA NOUĂ  

 VALEA POIENEI 

 DOLHASCA 

 

 

                   Fig. nr. 8. Harta cu orașul Dolhasca 

Orașul se află în Podișul Sucevei, într-o zonă cu întinse suprafețe agricole, dar și păduri 

de fag și stejar. Teritoriul localității este situat lângă cursul râului Siret, fiind străbătut și de 

cursul afluentului Șomuzul Mare. 
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Drumul județean DJ 208A leagă Dolhasca de reședința de județ, municipiul Suceava, 

care se găsește la o distanță de 44 km. Altă cale rutieră importantă este DJ 208, care face legătura 

cu municipiul Fălticeni, aflat la 27 km de Dolhasca. Tot la o distanță de 27 de km, însă către sud, 

este situat municipiul Pașcani din județul Iași. Prin DJ208S se face legătura între Dolhasca și 

satul Probota unde se află mănăstirea cu acelați nume. 

 

Magistrala de cale ferată Suceava – București traversează orașul Dolhasca, care este nod 

feroviar, deoarece există și o linie ferată secundară Dolhasca – Fălticeni. Suprafata orașului este 

de 3.670 ha. 

Teritoriul actualei localități Dolhasca a fost locuit din cele mai vechi timpuri, zona 

oferind condiții favorabile sub aspectul alimentării cu apă, existenței pădurilor și a terenurilor 

potrivite desfășurării activităților agricole. 

Dovezile arheologice atestă clar că acest teritoriu a fost locuit de timpuriu (perioada 

paleolitic-neolitic). Săpăturile arheologice efectuate în anul 1972 de către arheologul Silvia 

Teodor (în zona înaltă a dealurilor Budeni și Siliștea sunt dovezi de necontestat ale unei vechi 

populări a acestui teritoriu. Aici au fost scoase la iveală fragmente ceramice și unelte ale unei 

așezări, un bordei, iar marea majoritate a ceramicii descoperite a fost datată ca aparținând 

secolelor al III-lea și al II-lea î.Hr. Tot în această zonă au fost descoperite două bordeie din 

secolele al VI-lea și al VII-lea d.Hr. 

O dovadă a continuării populării acestui teritoriu în secolul al XIV-ea este temelia vechii 

Mănăstiri Sfântul Nicolae din Poiana, situată la circa 500 metri sud de Mănăstirea Probota (care 

datează din secolul al XVI-lea, fiind ctitoria domnitorului Moldovei Petru Rareș). 

Reteaua de învatamant - pe raza orașului Dolhasca funcționează o unitate de 

învățământ mediu care poartă numele Grupul Școlar „Doamna Oltea” (mama domnitorului 

Ștefan cel Mare). În afară de acest grup școlar, în Dolhasca și în satele arondate orașului mai 

funcționează 10 școli și 13 grădinițe. 

Cultura - în localitate se află 2 cămine culturale, ambele cu vechi state în activitatea 

teatrală și corală. Principalul obiectiv cultural și turistic din Dolhasca este Mănăstirea Probota, 

ctitoria lui Petru Rareș din anul 1530. Obiectivul se află în satul Probota, fostă oraș până în 1968, 

atunci când după noua împărțire administrativă devine sat arondat orașului Dolhasca. 

Oferta turistica - localitatea are un trecut istoric bogat, ancorat în vremurile trecute, plin 

de frământări şi obstacole ce a caracterizat însuşi viaţa domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, a 

fiului său Petru Rareş, mamei sale Oltea Doamna, ultimii având mormitele la Mânăstirea 

Probota, precum şi prima soţie Evdochia a domnitorului Ştefan cel Mare. În anul 1465, Ştefan 

cel Mare a îngropat aici pe mama sa Doamna Oltea şi în 1467 pe soţia sa Evdochia. Mănăstirea 

Probota a fost ridicată de Petru Rareş pe locul vechii biserici în mai multe etape: biserica în 

1530, pictura în 1536.  

Localitatea Dolhasca este străjuită de ctitoria domnului Petru Rareş - în prezent 

Monument UNESCO. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Dolhasca_jud_Suceava.png
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 Mănăstirea Probota - Monument UNESCO, apreciată de istorici şi specialişti în 

arhitectură unicat în Europa prin elementele de pictură murală, păstrate în timp fiind inclusă în 

circuitul Mănăstirilor din nordul Modovei. La Mănăstirea Probota şi-a făcut ucenicia 

Mitropolitul Dosoftei.  

Un alt punct turistic pe care îl oferă Dolhasca turiştilor ar fi Biserica "Naşterea Maicii 

Domnului" din Poiana. Este un lăcaş de cult ortodox din satul Poiana, aflat la periferia Oraşului 

Dolhasca judeţul Suceava. Ea a fost construită la mijlocul secoulului al XIX-lea de către boierii 

Răftivanu şi se remarcă prin cele patru turle albe care au forma a patru degete de la o mână. 

Biserica a fost inculsă pe lista monumentelor istorice din judeţul Suceava în anul 2004. 

 

1.1.2. ANALIZA SWOT 
 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI 

 

-poziţionare avantajoasă a Orașului 

Dolhasca în apropierea municipiului 

Suceava;  

- traversarea orașului de rute circulate de 

transport rutier din județ: DJ208, 

DJ208A, DJ208S; 

- gamă variată de resursele naturale: 

păduri, ape, soluri, peisaje;  

- relief variat;; 

- poziţionare geografică favorabilă față 

de Municipiul Suceava;  

- grad ridicat de accesibilitate față de alte 

județe, fiind la graniță cu Județul Iași și 

Județul Botoșani;  

- existenţa unor soluri fertile ce permit 

dezvoltarea agriculturii; 

- orașul este legat de structura de 

transport feroviară. 
 

PUNCTE SLABE 

 

- existenţa procesului de eroziune a 

solului  

- suprafeţe afectate de alunecări de teren; 

- în oraș nu există reţea de alimentare cu 

energie termică; 

- în oraș nu se asigură colectarea 

selectivă a deşeurilor; 

- în oraș sunt puine spaţii verzi amenajate  

- în oraș nu există structuri de cazare 

suficiente; 

- mediul de afaceri insuficient dezvoltat 

- sistemul de canalizare acoperă o mică 

parte din suprafața administrativa a 

orașului  

- impozite ridicate datorită aparenenței la 

zona urbană 

 
 

OPORTUNITĂŢI 

 

- realizarea de lucrări de îmbunătăţiri 

funciare; 

- valorificarea mai eficientă a resurselor 

naturale de care dispune Orașul Dolhasca 

în vederea dezvoltării turismului, 

agriculturii, zootehniei;  

- accesarea fondurilor structurale şi de 

coeziune. 
 

 

AMENINŢĂRI 

 

- existenţa unor zone cu risc de inundaţii 

şi alunecări;  

- schimbările climatice (temperaturi, 

precipitaţii) 

- accentuarea poluării apelor; 

- realizarea de defrişări necontrolate. 



 
 

 

 

 

 

1.2. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ

 

1.2. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ 
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1.2.1. ANALIZA  SITUAȚIEI CURENTE 

Caracteristicile demografice ale Orașului Dolhasca reprezintă repere importante în 

realizarea unei dezvoltări durabile a orașului. Indicatorii stării şi ai mişcării populaţiei orașului 

vor reprezenta fie factori favorizanţi, fie defavorizanţi în ceea ce priveşte evoluţia şi dezvoltarea 

de ansamblu a orașului. Sănătatea comunităţii în ceea ce priveşte demografia rezultă atât, din 

valorile ridicate ale natalităţii şi fertilităţii, cât şi din valorile reduse mortalităţii şi mortalităţii 

infantile. 

Deasemenea, o pondere ridicată a populaţiei adulte asociată cu ponderi ridicate ale 

populaţiei feminine fertile şi ale nupţialităţii vor reprezenta factori favorizanţi ai unei creşteri a 

natalităţi şi ai fertilităţi. Dimpotrivă, ponderi ridicate ale populaţiei  în vârstă şi ale divorţialităţii, 

asociate cu o pondere scăzută a populaţiei feminine de vârstă fertilă vor reprezenta o piedică în 

creşterea natalităţii şi a fertilităţii unei populaţii, premise, de altfel, importante în dezvoltarea 

durabilă şi sănătoasă a unei comunităţii.  

Populaţia Orașului Dolhasca reprezintă o colectivitate de persoane identificate printr-o 

serie decaracteristici cum ar fi: sexul, vârsta, starea civila etc. 

Elementul uman se reflectă în dezvoltarea economică a orașului, în funcţie de numărul 

populaţiei şi de pregătire. Numărul locuitorilor este fluctuant datorită dezvoltării economice a 

orașului, a condiţiilor actuale şi a evoluţiei istorice. 

Faptul că istoria comunității Dolhasca atât de îndepărtată ne arată că pe aceste locuri au 

trăit si muncit oameni harnici ce au făcut cu greu faţă greutăţilor timpului. Miscarea populaţiei 

de la începutul istoriei pe Moldova nu o cunoastem pentru că în acele vremuri nu se făcea 

recensământul populaţiei.  

Teritoriul actualei localități Dolhasca a fost locuit din cele mai vechi timpuri, zona 

oferind condiții favorabile sub aspectul alimentării cu apă, existenței pădurilor și a terenurilor 

potrivite desfășurării activităților agricole. 

Dovezile arheologice atestă clar că acest teritoriu a fost locuit de timpuriu (perioada 

paleolitic-neolitic). Săpăturile arheologice efectuate în anul 1972 de către arheologul Silvia 

Teodor (în zona înaltă a dealurilor Budeni și Siliștea sunt dovezi de necontestat ale unei vechi 

populări a acestui teritoriu. Aici au fost scoase la iveală fragmente ceramice și unelte ale unei 

așezări, un bordei, iar marea majoritate a ceramicii descoperite a fost datată ca aparținând 

secolelor al III-lea și al II-lea î.Hr. Tot în această zonă au fost descoperite două bordeie din 

secolele al VI-lea și al VII-lea d.Hr. 

O dovadă a continuării populării acestui teritoriu în secolul al XIV-ea este temelia vechii 

Mănăstiri Sfântul Nicolae din Poiana, situată la circa 500 metri sud de Mănăstirea Probota (care 

datează din secolul al XVI-lea, fiind ctitoria domnitorului Moldovei Petru Rareș). 

Evoluţia numărului populaţiei nu este liniară şi nici uniformă datorită sporului natural, şi 

anume datorită diferenţei dintre natalitate şi mortalitate, într-un an, la o mie de locuitori, dar şi pe 

fondul migraţiilor care au loc în fiecare an. 

 

1.2.1.1. Structura populației 

Structura populaţiei poate fi privită din mai multe puncte de vedere: pe sexe, pe categorii 

de vârstă, pe naţionalitate, după ocupaţii etc. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Dolhasca se ridică la 

10.298 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

11.009 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (82,66%), cu o minoritate de romi 

(12,22%). Pentru 5,13% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,64%), cu o minoritate de creștini după 

evanghelie (1,97%). Pentru 5,13% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 
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                   Tabel nr. 2. Structura populaţiei pe localități 

ORAS DOLHASCA – populatie pe localități 
Locuitori 

(10.298) 

DOLHASCA 3.225 

BUDENI 1.254 

GULIA 2.163 

POIANA 456 

POIENARI 291 

PROBOTA 1.704 

SILISTEA NOUA 734 

VALEA POIENEI 471 

 

Densitatea populației: 103 loc/kmp. 

 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă 

Acest tip de structură este important atât din punct de vedere demografic cât şi economic. 

Structura pe grupe de vârstă a populaţiei Orașului Dolhasca, la recensământul din 2011 se 

prezentă astfel: 

 

                   Fig. nr. 9. Structura pe grupe de vârstă a populației Orașului Dolhasca 

 

După cum se poate observa, ponderea cea mai mare în totalul populaţiei o deţine 

populaţia matură, putându-se considera că Dolhasca se caracterizează ca un oraș cu o populaţie 

matură. 

Populaţia matură, cu vârste cuprinse între 20-59, reprezintă 47,69% în totalul populaţiei 

Orașului Dolhasca, populaţia tânără (0-19 ani) reprezintă aproximativ 28,36%, iar populaţia 

îmbătrânită (peste 60 de ani), 22,60% din totalul populaţiei. Procentul de 22,60% al populatiei cu 

vârstă peste 60 de ani evidenţiază o problemă majoră a Orașului Dolhasca şi anume îmbătrânirea 

demografică, care în timp poate duce la depopulare.  
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                    Fig. nr. 10. Distribuția populației pe grupe de vârstă 

 

                   Sursa: Recensământul României 2011 - Populatia stabilă pe sexe si grupe  

                  de varsta- judeţe, municipii, oraşe, comune 

 

Structura populaţiei pe sexe 

Structura pe sexe a populaţiei orașului este una echilibrată, respectiv populaţia masculină 

înregistra un număr de 5.114 iar cea feminină de 5.184. 

 
                  Fig. nr. 11. Distribuția populației pe sexe 

 

Structura etnică 

În ceea ce priveşte structura populaţiei în funcţie de etnie, românii reprezintă populaţia 

majoritară, pe actualul teritoriu al Orașului Dolhasca, aceştia fiind în număr de 8.512. 

Majoritatea locuitorilor sunt români (82,66%). Principala minoritate este cea de romi (12,22%). 

Pentru 5,13% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere 

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,64%), dar există și minorități de creștini 

după evanghelie (1,97%) și adventiști de ziua a șaptea (0,17%). Comunitatea catolică este slab 

reprezentată: 0,03%. Pentru 5,13% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 

 

Distribuţia pe grupe de vârstă a populaţiei 

Tineri 0 - 19 ani

Adulţi 20 - 59 ani

Vârstnici peste 60 ani

Distribuţia pe sexe 

Masculin

Feminin

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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               Fig. nr. 12. Structura populaţiei în funcţie de apartenenţa confesională 

 

Starea civilă a populaţiei 

La nivelul anului 2011, starea civilă a populaţiei Orașului Dolhasca se prezenta astfel: 

 
               Fig. nr. 13. Starea civilă a populației Orașului Dolhasca 

Chiar dacă la nivel naţional se observă o tendinţa de oficializarea a căsătoriilor tot mai 

rară şi o rată a divorţurilor tot mai ridicată, în ceea ce priveşte Orașul Dolhasca, situaţia stă 

tocmai invers. Respectiv, procentul cel mai ridicat a fost înregistrat în cazul personelor căsătorite 

respectiv, 46,14%, în timp ce procentul divorţurilor a fost unul nesemnificativ, de 3,01%. 
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Forţa de muncă 

Este reprezentată de lucrători în agricultură și în lucrul la pădure. 

La finalul anului 2012, situaţia şomerilor înregistraţi la nivelul Orașului Dolhasca se prezenta 

astfel: 

 
  Fig. nr. 14. Situația șomerilor înregistrați la nivelul Orașului Dolhasca 

 

1.2.1. ANALIZA SWOT 

 

 

 

 

87% 

13% 

Situaţia şomerilor 

Beneficiari de
indemnizaţie de şomaj

Şomeri neindemnizaţi

PUNCTE TARI 

 

- din punct de vedere al mărimii, orașul 

Dolhasca este al doilea cel mai mare 

oraș din judeţul Suceava, din punct de 

vedere al suprafeței 110,36 kmp. 

- procent ridica al căsătoriilor; 

- ponderea ridicată a populaţiei active; 

- ospitalitatea recunoscută a 

locuitorilor. 

 
 

PUNCTE SLABE 

-  populaţia orașului Dolhasca este 

caracterizată  de un grad ridicat de 

îmbătrânire demografică: 22,60%. 

- adaptarea lentă a populaţiei urbane 

mature şi vârstnice la schimbările şi 

provocările lumii actuale şi la fenomenul 

mobilităţii şi reconversiei profesionale; 

- lipsa de preocupare a populaţiei pentru 

recalificare. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

- apropierea de municipiul Suceava 

creşte oportunităţile oferite pe piaţa 

muncii pentru locuitorii orașului 

Dolhasca;  

 

-proiectele de dezvoltare ale 

infrastructurii pentru creşterea 

accesibilităţii zonei;  

 

-posibilitatea finanţării proiectelor de 

infrastructură din fonduri 

nerambursabile.  

AMENINŢĂRI 

 

- declinul demografic si îmbătrânirea 

populaţei comunităţii; 

- migrarea populaţiei tinere înspre centrele 

urbane dezvoltate; 

- scăderea ratei natalităţii; 

- reducerea populaţiei stabile a orașului 

Dolhasca; 

- accentuarea gradului de îmbătrânire 

demografică  

 

 



 
 

 

 

 

1.3. INFRASTRUCTURA 

 

 

1.3. INFRASTRUCTURA 
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1.3.1. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 

Infrastructura de transport a orașului este cea care determină gradul de dezvoltare economică 

a acesteia. Potenţialul de dezvoltare al orașului este cu atât mai mare cu cât aceasta dispune de o 

infrastructură de transport modernă. O astfel de rețea de drumuri facilitează reducerea timpului 

de deplasare spre diferite destinații, sporind accesibilitatea în şi dinspre oraș. 

Infrastructura reprezintă suma elementelor bazei tehnico-materiale cu ajutorul căreia se 

desfăşoară toate fluxurile si transferurile de resurse materiale, umane, servicii si informaţii in 

timp util, dintre comunităţi. Aceste elemente sunt descrise de următoarele componente: 

 transportul pe drumuri şi căi ferate şi alte categorii (aeriene, navale etc.); 

 servicii de telecomunicaţii, televiziune radio etc.; 

 utilităţile şi structura locativă; 

 infrastructura socială. 

Dintre căile de comunicaţie terestre, drumurile îşi au începuturile în cele mai vechi timpuri, 

fiind pentru mii de ani, singurul mijloc de comunicare între oameni, pentru deplasarea acestora şi 

transporturile de bunuri materiale între zonele locuite. Începând din antichitate şi până în zilele 

noastre, drumurile au cunoscut o dezvoltare diferită funcţie de nivelul economic şi social, 

precum şi de gradul de civilizaţie al fiecărei epoci, la un moment dat. 

În decursul exploatării lor, drumurile sunt în permanenţă supuse influenţei unor factori care 

pot produce lent sau într-un termen scurt uzura şi degradarea îmbrăcămintii drumului, a 

sistemului rutier, a platformei, precum şi a celorlalte părţi componente ale drumului. 

Principalii factori care acţionează în general negativ asupra stării drumurilor sunt traficul 

rutier şi factorii climaterici. 

Degradarea drumurilor poate fi amplificată sau grăbită şi datorită unor cauze generate de 

concepţia greşită în alcătuirea complexelor rutiere, de calitatea necorespunzătoare a execuţiei 

lucrărilor sau a materialelor folosite, de nivelul tehnic scăzut al lucrărilor de întreţinere şi 

reparaţii. 

Prin drumurile şi calea ferată existente, comuna are legături directe pentru transport de 

călători şi mărfuri cu Oraşele Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, 

municipiul Suceava, reşedinţa judeţului în care se află Iași şi cu Bucureşti (435 km). 

Legătura cu municipiul Suceava, situat la 51 km se face prin drumul județean DJ208A. 

Legătura cu municipiul Fălticeni, situat la o distanţă de 25 km se face prin drumul județean 

DJ208. La o distanță de 27 de km, însă către sud, este situat municipiul Pașcani din județul Iași.  

 
               Fig. nr. 15. Drumul județean DJ 208 

Prin DJ208S se face legătura între Dolhasca și satul Probota unde se află mănăstirea cu 

acelați nume. 

Magistrala de cale ferată Suceava–București traversează orașul Dolhasca, care este nod 

feroviar, deoarece există și o linie ferată secundară Dolhasca–Fălticeni – Linia 510. 
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              Fig. nr. 16. Coridoare TEN – T 

 

1.3.1.1. Infrastructura rutieră 

Lungimea drumurilor publice de pe teritoriul orașului este de 29 km, din care drumuri 

modernizate 9 km. Lungimea liniei de cale ferata in exploatare este 7,5 km cu o statie de cale 

ferata (haltă). Starea tehnică a reţelei de drumuri este diversă.  

 

             Tabel nr. 3. Lungimea drumurilor publice de pe teritoriul orașului 

Tip  km 

Lungime strazi orasenesti 29 

Lungime strazi orasenesti modernizate 9 

 

Astfel: 

 DJ208A este relativ întreţinut, existând mai multe porțiuni în drumul spre Municipiul 

Suceava destul de afectate de alunecări și degradări; 

 
                 Fig. nr. 17. DJ208A 
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 DJ208 care face legătura între Dolhasca și Fălticeni este un drum degradat în marea sa 

majoritate, porțiunea aferentă orașului Dolhasca fiind din dale betonate; 

 
                     Fig. nr. 18. DJ208 

 

 DJ208S care face legătura între Dolhasca și Probota este un drum reabilitat prin fonduri 

europene Regio – P.O.R. Axa 1; 

 

              Fig. nr. 19. DJ 208S  Dolhasca – Probota 8km – reabilitare Program finanţare  

              P.O.R. 
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                Fig. nr. 20. Propunerile de drumuri județene prioritare – Regiunea Nord - Est  

 

                  Extras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către    

Direcția Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. pag.103 
 

 Drumurile și podurile din interiorul arealului administrativ al orașului Dolhasca sunt 

reabilitate, asfaltate sau pietruite, fiind accesibile chiar şi pe timp nefavorabil, fiind puţine 

drumurile din pământ greu accesibile sau poduri inpracticabile. 

 Drumuri reabilitate prin Programul SAPARD: “Modernizare drumuri comunale în 

comunale în comuna Dolhasca, Judeţul Suceava”: 

- Dolhasca - Heci 

- Dolhasca – Poiana 

- Dolhasca –Probota 

- Dolhasca –Săndeni 

Valoarea totală a invetiţiei: 3.835.773,52 lei 
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                   Fig. nr. 21. Proiect SAPARD “Modernizare drumuri comunale în comunale în   

                comuna Dolhasca, Judeţul Suceava”- Dolhasca-Heci 
 

 

                 Fig. 22. Proiect SAPARD “Modernizare drumuri comunale în comunale în  

                 comuna Dolhasca, Judeţul Suceava”- Dolhasca-Probota 2006 

 

 

                  Fig. nr. 23. Proiect SAPARD “Modernizare drumuri comunale în  

                 comunale în comuna Dolhasca, Judeţul Suceava”- Dolhasca-Săndeni 
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              Fig. nr. 24. Proiect SAPARD “Modernizare drumuri comunale în comunale în  

              comuna Dolhasca, Judeţul Suceava”- Dolhasca-Poiana drum şi pod 

 

 Drumuri comunale reabilitate prin fonduri F.R.D.S. 

 

               Fig. nr. 25. Pietruire drumuri comunale in  sat Gulia, Oraş Dolhasca – proiect  

               finanţat prin fonduri F.R.D.S. 

 
 Poduri 

 

 

               Fig. nr. 26. Punte pietonală pârâu Magazie, sat Probota, Oraş Dolhasca 
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                Fig. nr. 27. Pod pârâul Pulpă, sat Probota, Oraş Dolhasca 

 

 

                Fig. nr. 28. Punte pietonală peste râul Siret,  sat Budeni, Oraş Dolhasca 

 Drumuri comunale nepietruite care necesită reabilitare, modernizare 
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                   Fig. nr. 30. Drum comunal  sat Budeni, Oraş Dolhasca 

 

 

                   Fig. nr. 31. Drum comunal Probota 

Necesitatea reabilitării drumurilor din interiorul Orașului Dolhasca este sintetizată și în 

strategia de dezvoltare regională Nord-Est elaborată de A.D.R. N-E.: 

 

Extras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către 

Direcția Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. pag.103 
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1.3.1.2. Infrastructura de utilităţi 

 Echipare edilitară 

Orașul Dolhasca intenționează să realizeze infrastructura de alimentare cu apă şi 

canalizare cu stație de epurare la nivelul orașului printr-o finanțare europeană. În acest sens, 

odată cu fondurile europene alocate României în cadrul exercițiului financiar perioada 2007-

2013, s-a depus proiectul cu titlul “Reabilitarea şi Modernizarea Infrastructurii Rutiere incusiv 

Reţeaua de Canalizare şi Alimentare cu Apă din Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul 

Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor POR 2007-2013 - Axa 2 "Îmbunătăţirea 

Infrastructurii de Transport Regional şi Local" în valoare de 44.184.538 lei. Proiectul a fost 

declarant conform, eligibil. În acest sens odată cu noile fonduri europene aferente perioadei 214-

2020 se speră la finanțarea acestui proiect. 

 

        Tabel nr. 4. Infrastructura de alimentare cu apă și canalizare  

Tip km 

Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei 

potabile 
53,3 

Lungimea totala a retelei simple a conductelor de 

canalizare 
1,8 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                  Fig. nr. 32. Retețele de distribuție apă și canalizare – oraș Dolhasca 

 

Necesitatea realizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare reiese și din studiul 

realizat de Agenția pentu Dezvoltare Regională Nord-Est, în conformitate cu strategia dezvoltării 

regionale elaborată de către M.D.R.A.P., astfel: 

Lungimr retea distributie
apa/km

Lungime retea
canalizare/km

53.30 

1.80 

Retele apa si canalizare
oras Dolhasca
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Extras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către Direcția 

Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. pag.283 

  

 

Extras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către Direcția 

Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. pag.291 

Un alt proiect depus pentru finanțare a vizat canalizarea și epurarea apelor din oraș: 

Înfiinţare canalizare şi staţie de epurare în Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul 

Mediului – valoare 12.263.880 lei și Reabilitare sistem de canalizare şi staţie de epurare în 

Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - 6.958.891 

lei. 

Investiții realizate: investiție realizată de Consiliul Județean Suceava prin programul 

ISPA. 

 

             Fig. nr. 33. Staţie clorinare Oraş Dolhasca – finanţat prin programul ISPA 

 Rețeaua de gaze naturale 

Un oraș european nu se poate dezvolta fără existența rețelei de gaze naturale care să 

acopere întreaga comunitate. În acest sens una din direcțiile de dezvoltare prezentate în cadrul 
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Planului de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către Direcția 

Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. prevede acest 

lucru:

Extras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către Direcția 

Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. – pag.111 

 

 

Extras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către Direcția 

Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. – pag.275 

 

 Infrastructura de spații verzi 

Pentru a dezvolta numărul spațiilor verzi din oraș s-a depus spre finanțare proiectul 

“Parc - Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în Oraşul 

Dolhasca, judeţul Suceava” la Ministerul Mediului în sumă de 1.151,987 mii lei.  

În oraș există câteva spații verzi – spații de joacă pentru copii, amenajate. 

 

                   Fig. nr. 34. Centru civic – loc joacă copii  -  Oraş Dolhasca  

Necesitatea spațiilor verzi la nivelul U.A.T.-urilor urbane este și în Planul de Dezvoltare 

Regională NORD-EST 2014-2020, unde se arată că media comunitară este de 26mp/locuitor, 

orașul Dolhasca având 8,78mp/loc. Suprafața totală în orașul Dolhasca este de 10 ha spații verzi. 
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  Extras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către Direcția 

Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. – pag.139 

 Iluminatul public şi electricitatea  

Teritoriul Orașului Dolhasca este străbătut de reţeaua de înaltă tensiune de 220 kv. O 

ramificaţie de linie de medie tensiune asigură alimentarea a 13 posturi de transformare cu o 

putere instalată de 2170 kva. Gradul de electrificare a consumatorilor casnici este de peste 96% 

existând în continuare cereri de racordare la reţeaua electrică, de la persoanele care îşi 

construiesc locuinţe.  

Iluminatul public, pe un orizont de timp mai lung poate fi asigurat din surse eoliene, 

rapoartele efectuate în acest sens pe regiunea Nord-Est evidențiază orașul Dolhasca pe lista 

localităților cu potential ridicat. 

 
Extras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către Direcția 

Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. – pag.177 

 Infrastructura de sport 

În Orașul Dolhasca s-a construit o sală de sport modernă cu finanţare de la Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului. Tot în centrul urban al orașului se află şi terenul de fotbal în 

aer liber. 



 

 
 

35 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI DOLHASCA, JUDEŢUL SUCEAVA 2015- 2020 

 

                  Fig. nr. 35. Sală sport Oraş Dolhasca 

 

 

 

 

               Fig. nr. 36. Teren de fotbal -  Oraş Dolhasca 
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1.3.2. ANALIZA SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI 

- traversarea orașului de drumurile 

județene DJ 208, DJ 208A şi DJ 208S  

- orașul este străbătut de calea ferata 

Suceava - București; 

- plasarea orașului la doar 44 km de 

municipiul reședință de județ; 

- existența reţelei electrice cu un grad de 

acoperire de 96% a gospodăriilor. 

- existenţa infrastructurii de telefonie 

fixă şi mobilă în oraș; 

-  

 

 
 

PUNCTE SLABE 

- gospodăriile orașului nu sunt 

racordate la reţeaua de alimentare cu 

apă  

-gospodăriile orașului nu sunt racordate 

la reţeaua de canalizare. 

- spaţiile de joacă pentru copii sunt 

insuficiente; 

- clădiri publice care necesită renovări 

- lipsa digurilor de protecţie a eroziunii 

terenurilor în zona râului Siret 

- printre cele mai importante resurse 

locale, de care se bucură orașul 

Dolhasca sunt întinsele păduri de fag și 

stejar, esențe tari, ce constituie un 

rezervor uriaș natural de materie primă 

 

 
 

OPORTUNITĂŢI 

 

-existenţa fondurilor guvernamentale şi 

structurale pentru realizarea de investiții 

în infrastructura de utilitate publică şi 

transport; 

-disponibilitatea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare; 

- terenuri disponibile în vederea 

concesionării pentru activităţii 

economice 

- forţă de muncă calificată în diverse 

meserii, în secial mică industrie, 

agricultură şi comerţ 

 
 

AMENINŢĂRI 

- resurse financiare insuficiente pentru 

finanţarea şi co-finanţarea proiectelor 

finanţate prin Fonduri Structurale;  

- cunoştnţe insuficiente legate de 

elaborarea şi administrarea proiectelor 

finanţate din Fondurile Structurale 

pentru proiecte de infrastructură pentru 

orizontul 2014 – 2020;  

- instabilitatea politică şi lipsa de 

continuitate a politicilor publice; 

- fonduri insuficiente alocate la nivel 

naţional pentru dezvoltarea drumurilor. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

1.4. ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

 

 

 

 

 

 

1.4.  ACTIVITATEA ECONOMICĂ 



 
 

1.4.1. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 

1.4.1.1. Resurse existente 

Teritoriul Orașului Dolhasca se remarcă prin resursele naturale bogate şi diversificate. 

Dintre acestea pot fi amintite: terenurile agricole favorabile practicării agriculturii, fond forestier 

important, reţea hidrografică, resurse utile (pietrișuri şi nisipuri).  

Structura geologică a zonei, formată din depozitele sarmaţianului inferior şi mediu 

(marne, gresii, argile şi nisipuri) sunt exploatate mai mult local.  

Resursele esenţiale în oraș - lemnul, piatra, apă 

Solurile fertile de-a lungul râului Siret au o bogată vegetaţie de ierburi, în parte înlocuită 

de culturi de cereale, plante de nutreţ. Păşunile şi fâneţele naturale oferă condiţii favorabile de 

creştere a animalelor după modul de producţie ecologică. 

 

1.4.1.2. Agricultura 

Activitatea economică a orașului rămâne agricultura si lucrul la pădure, din totalul de 

11.036 ha – suprafață, 5.364 ha sunt terenuri agricole (la nivelul anului 2013, conform fișei 

localității de la INSSE), restul fiind ocupat de păduri și alte terenuri. Beneficiind de condiţii 

optime de desfăsurare a acestei activităţi cresterea animalelor reprezintă pentru majoritatea 

familiilor sursa de existenţă. Cu toate greutăţile privind valorificarea producţiilor animaliere 

această îndeletnicire strămosească nu este încă abandonată. Producţia vegetală este puţin 

reprezentativă deoarece condiţiile pedoclimatice ale zonei sunt improprii pentru o parte din 

specii. Terenul agricol pe care îl deţin cetăţenii este dispersat în parcele mici si foarte mici. 

Principalele specii cultivate sunt: cartofi, porumbul, ovăz, orz, grâu, secară, legume. 

Se apreciază că majoritatea terenurilor se încadrează în clasa a IV-a de favorabilitate 

pentru păsuni si fâneţe si grupa a V-a la arabil. 

 

                Tabel nr. 5. Suprafața Orașului Dolhasca în anul 2013  

MODUL DE UTILIZARE SUPRAFAŢA (HA) 

Arabil 
3.862 

Păşune 
1.193 

Fâneţe 
271 

Livezi 38 

TOTAL AGRICOL 5.364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fig. nr. 37. Repartizarea suprafețelor agricole în Orașul Dolhasca 

Arabil

Pasune

Fanete

Livezi

3862.00 

1193.00 

271.00 

38.00 

Repartizare suprafata Oras
Dolhasca/ha
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Cea mai mare întindere este ocupată de suprafaţa arabilă, iar păşunile ocupă o suprafaţă 

deasemenea mare. 

  

 Producţia vegetală 

Deşi teritoriul orașului dispune de terenuri prielnice defăşurării activităţii agricole, 

producţiile sunt sub potenţialul zonei. Aproximativ jumătate din suprafaţa cultivată este destinată 

culturii porumbului, structura culturilor de câmp fiind dezechilibrată, ceea ce împiedică 

practicarea unei rotaţii corespunzătoare a culturilor. 

 
              Fig. nr. 38. Producția vegetală 

 Zootehnia 

Producţia agricolă animalieră a înregistrat o diminuare după 1990, mai ales în ceea ce 

priveşte bovinele. Efectivele de ovine şi porcine au înregistrat creşteri, însă în cazul acestora se 

consideră că producţia este asigurată doar pentru nevoile gospodăriei şi mai puţin pentru 

comercializare. 

 Piscicultura 

 

Așezarea este strabatută de apele a două râuri importante: râul Siret și râul Șomuzul 

Mare, care se unesc în confluența pe teritoriul acesteia. Zona este favorabilă pentru dezvoltarea 

pisciculturii, element ce poate contribui şi la dezvoltarea turismului în zonă.  
 

 
               Fig. nr. 39. Lunca Siretului – de-a lungul localității Dolhasca 
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          Fig. nr. 40. Lunca Siretului – de-a lungul localității Dolhasca 

1.4.1.3. Industria 

Cele mai dezvoltate activităţi sunt cele legate de procesarea producţiei agricole şi 

prelucrarea unor resurse locale. 

În localitatea Dolhasca sunt amplasate următoarele tipuri de unități de producție și 

prestări servicii: moară de porumb, brutărie, secţie de prelucrare a lemnului, mici ateliere ale 

meseriași individuali (tâmplarie, cizmărie, croitorie etc.). 

La nivelul orașului se mai desfăşoara şi activităţi de exploatare a resurselor naturale 

(pietriş, nisip). 

Operatorii economici ce activează pe teritoriul orașului sunt constituiți în societăţi 

comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate. Mediul economic și de afaceri din 

Dolhasca este reprezentat de un număr de peste 135 de persoane fizice autorizate și aproximativ 

48 de societăți comerciale, la care se adăugă structuri ale administrației de stat precum Ocolul 

Silvic Dolhasca, regia SNCFR, precum și unități bancare. Prezența numărului mare de agenți 

economici pe teritoriul orașului demonstrează că în Dolhasca există o preocupare constantă 

pentru distribuția mărfurilor necesare consumului populaţiei, se desfac produse prin reţeaua de 

magazine ale cooperaţiei și prin cea particulară, domeniile în care agenții economici activează 

fiind în proporție covârșitoare comerțul. 

1.4.1.4. Comerţul 

Dintre toate ramurile economice prezente la nivelul Orașului Dolhasca, cea mai 

dezvoltată este comerţul. De–a lungul timpului au fost înfiinţate pe teritoriul orașului numeroase 

societăţi comerciale având obiecte de activitate destul de diversificate, între acestea  

predominând activitatea de comerț produse nealimentare.  

 
            Fig. nr. 41. Agenţi economici  Oraş Dolhasca: market și farmacie 
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           Fig. nr. 42. Agenţi economici  Oraş Dolhasca: apicultură, comerţ carburanţi 

 

 

          Fig. nr. 43. Agenţi economici Oraş Dolhasca: moară şi benzinărie  

 

Comerțul cu produse agricole se desfășoară în piața din centrul civic al orașului. 

 

          Fig. nr. 44. Piaţa Oraş Dolhasca – centru civic 
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1.4.1.5 Turismul 

Judeţul Suceava se constituie într-o străveche şi densă vatră de civilizaţie şi cultură 

românească. Un rol decisiv pentru istoria românilor l-au avut înaintaşii de aici la începuturile 

evului mediu prin înfiinţarea şi afirmarea primelor târguri şi formaţiuni politice prestatale, în 

organizarea şi finalizarea luptei împotriva stăpânirii tătarilor şi ungurilor, dar mai ales în 

închegarea, dezvoltarea şi consolidarea statului feudal românesc de la răsărit de Carpaţi. 

Aici s-au ridicat primele trei capitale ale Moldovei: Baia, Siret şi Suceava, cetăţile Şcheia 

şi Cetatea de Scaun a Sucevei, o durabilă şi impresionant de bogată salbă de ctitorii şi necropole 

voievodale şi boiereşti: Putna, Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, Humor, Dragomirna, Arbore, 

monumente şi centre de artă şi cultură cu inestimabile valori ale patrimoniului naţional şi 

universal. 

Ţinutul Bucovinei înglobează pagini de istorie, tradiţii şi obiceiuri străvechi, monumente 

unice şi meşteşuguri specifice, ctitorii medievale care atestă o permanenţă spirituală şi istorică a 

locuitorilor acestor meleaguri. 

Județul Suceava este unul dintre puținele județe ale României care prezintă potențial 

pentru dezvoltarea majorității tipurilor de turism. În principiu, exceptând turismul maritim, în 

județ se pot practica toate tipurile de turism: cultural, religios, turism rural și agroturism, 

ecoturism, turismul montan, balnear, de afaceri. În ceea ce privește turismul cultural și mai ales 

cel religios, județul Suceava este fruntaș la nivel național din punct de vedere al obiectivelor de 

interes. 

Din punctul de vedere al turismului montan însă, mai are câțiva competitori, cel mai 

acerb fiind reprezentat de Valea Prahovei. Turismul montan în județul Suceava prezintă niște 

particularități care îl recomandă unui grup țintă aparte de cel care preferă turismul în Valea 

Prahovei. În vreme ce pe Valea Prahovei dezvoltarea imobiliară necontrolată a știrbit din 

frumusețea peisajelor și a moștenirii arhitecturale, județul Suceava păstrează încă particularitățile 

arhaice ale priveliștilor și ale clădirilor, fără a face însă rabat la standardele de confort. 

De asemenea, eforturile autorităților locale și județene de a promova brandul turistic al 

județului se fac auzite, Suceva fiind optat în detrimentul altor destinații din țară, în special în 

perioada sărbătorilor (Crăciun în Bucovina, Paște în Bucovina, Pelerin în Bucovina, Hora 

Bucovinei). Sunt încă necesare măsuri în acest sens, începând de la asigurarea infrastructurii 

suport pentru turism și până la acțiunile de promovare (spre exemplu, o mai bună conectare a 

zonei Moldovița – Putna - Probota la traseul turistic binecunoscut al mănăstirilor). 

Orașul Dolhasca, situat în sud-estul judeţului Suceava, deţine o poziţie strategică pentru 

accesarea unor trasee turistice ce au ca scop vizitarea mănăstirilor. 

În acest teritoriu se află una dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură 

medievală: mănăstirea Probota, care prin valoarea incontestabilă a a sa face parte din patrimoniul 

culturii universale, incluse în evidenţa UNESCO.  

Localitatea are un trecut istoric bogat, ancorat în vremurile trecute, plin de frământări şi 

obstacole ce a caracterizat însuşi viaţa domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, a fiului său Petru 

Rareş, mamei sale Oltea Doamna, ultimi având mormitele la Mânăstirea Probota, precum şi 

prima soţie Evdochia a domnitorului Ştefan cel Mare. 
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                  Fig. nr. 45. Statuie „Oltea Doamna” – centru civic Oraş Dolhasca 

    În anul 1465, Ştefan cel Mare a îngropat aici pe mama sa Doamna Oltea şi în 1467 pe 

soţia sa Evdochia. Mănăstirea Probota a fost ridicată de Petru Rareş pe locul vechii biserici în 

mai multe etape: biserica în 1530, pictura în 1536. Zidul de incintă a fost ridicat în 1550. Este 

necropolă domnească. Pictura aparţine unui meşter cu serioase cunoştinţe şi noţiuni de 

perspectivă geometrică, apropiate de cele ale contemporanilor săi din ţările Renaşterii 

occidentale. 

Tema "Apocalisei" reprezintă aici o adevărată manifestare de viziune fantastică modernă. 

Tabloul votiv îl prezintă pe Petru Rareş împreună cu familia. În gropniţă se află mormintele lui 

Petru Rareş, al doamnei Elena şi al fiului lor Ştefan. 

Localitatea Dolhasca este străjuită de ctitoria domnului Petru Rareş - în prezent 

Monument UNESCO. 

    Mănăstirea Probota - Monument UNESCO, apreciată de istorici şi specialişti în 

arhitectură unicat în Europa prin elementele de pictură murală, păstrate în timp fiind inclusă în 

circuitul Mănăstirilor din nordul Modovei. La Mănăstirea Probota şi-a făcut ucenicia 

Mitropolitul Dosoftei.  

 

                  Fig. nr. 46. Mănăstirea  Probota, sat Probota, Oraş Dolhasca 
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          Fig. nr. 47. Mănăstirea  Probota, sat Probota, Oraş Dolhasca 

 

 

            Fig. nr. 48. Parcare Mănăstirea  Probota, sat Probota, Oraş Dolhasca 

     Al doilea punct turistic pe care îl oferă Dolhasca turiştiilor ar fi Biserica "Naşterea 

Maicii Domnului" din Poiana. Este un lăcaş de cult ortodox din satul Poiana, aflat la periferia 

Oraşului Dolhasca judeţul Suceava. Ea a fost construită la mijlocul secoulului al XIX-lea de 

către boierii Răftivanu şi se remarcă prin cele patru turle albe care au forma a patru degete de la 

o mână. Biserica a fost inculsă pe lista monumentelor istorice din judeţul Suceava în anul 2004. 

 

           Fig. nr. 49. Biserica "Naşterea Maicii Domnului" Poiana., Oraş Dolhasca 
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În lista monumentelor ce pot fi vizitate în Orașul Dolhasca este și situl arheologic de la 

Budeni  în locul "La Canton” la cca. 200-250 m de cantonul silvic, datând din Neolitic, sec. XI. 
În vederea promovării turismului, primăria Orașului Dolhasca are în derulare un proiect privind 

construirea unui punct de informare turistică, proiect care presupune construcția unei locații cu astfel de 

atribuții pe locația fostul internat al şcoli generale din Dolhasca Est. 

 

 

             Fig. nr. 50. Fostul internat al şcoli generale din Dolhasca Est -  va fi transformat  

             în Centru de Informare Turistică  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. nr. 51. Principalele elemente reprezentative turistic pentru Orașul Dolhasca 
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1.4.2. ANALIZA SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI 

- activitate agricolă bine reprezentată, 

prin ferme agricole şi centre de 

prelucrare sau industrializare a 

produselor agricole; 

-solurilor fertile ce favorizează 

practicarea agriculturii; 

- număr semnificativ de agenti 

economici; 

- pozitie geografică, ce favorizează 

practicarea turismului. 
 

 
 
 

PUNCTE SLABE 

-  lipsa punctelor de informare turistică; 

- zone cu terenuri neamenajate şi 

nerecuperate pentru alte folosinţe; 

- investiţi insuficiente în infrastructura 

turistică, inclusiv structuri de cazare – 

lipsa în totalitate a acestora; 

- potenţial turistic insuficient valorificat; 

-slabă informarea cu privire la normele 

europene. 

- resurse financiare insuficiente pentru 

sustinerea  investiţiilor. 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

- mediu prielnic obţinerii  produselor 

ecologice; 

- existenţa fondurilor europene pentru 

finanţarea agriculturii, turismului; 

- creşterea numărului agenţilor 

economici; 

- dezvoltarea turismului şi a 

agroturismului: 

-atragerea investitorilor care să 

valorifice terenurile; 

- atragerea de fonduri nerambursabile; 

- diversificarea activităţilor 

economice; 

-existenţa la nivel naţional a 

programelor de dezvoltare a 

turismului. 

 

 

 

AMENINŢĂRI 

- eroziunea si degradarea calităţii 

solurilor; 

- intensificrarea perioadelor secetoase; 

- apariţia inundaţiilor; 

- instabilitatea politică; 

- lipsa informării cu privirea la 

posibilităţile de finanţare existente; 

-resurse financiare insuficiente pentru 

finanţarea şi co-finanţarea proiectelor 

finanţate prin Fonduri Structurale. 
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1.5. SERVICII PUBLICE 

 

 

 

 

 

 

1.5.  SERVICII PUBLICE 
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1.5.1. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 

Prin prisma serviciilor ce le oferă, administraţia publică, condiţionează existenţa fiecărui 

individ uman atât din perspectiva formării personalităţii, cât şi a evoluţiei sale în calitate de 

cetăţean. Consecinţele acestui fapt vizează atât partea (individul), cât şi întregul (colectivitatea), 

starea şi evoluţia acestora. Astfel, se poate afirmă că serviciile publice determină dezvoltarea 

locală, ele fiind mijloacele prin care se realizează premisele dezvoltării. 

Serviciile publice contribuie, la satisfacerea nevoilor indivizilor și colectivităților, 

reprezentând atât o fațetă a dezvoltării locale, cât și un stimulent al acesteia. 

Nevoile fiecărui individ sunt numeroase şi variate şi se amplifică în funcţie de nivelul de 

dezvoltare al societăţii şi de gradul de cultură. De aceea, este important ca serviciul public să fie 

privit prin prisma cetăţeanului ca principal beneficiar al acestuia, calitatea unui serviciu fiind 

apreciată în funcţie de gradul de satisfacţie exprimat de cetăţeni. 

Astfel administraţia publică locală trebuie să răspundă solicitărilor venite din partea 

cetăţenilor săi în vederea asigurării bunăstării sociale a acestora. Iar serviciile furnizate de 

autorităţile locale cetăţenilor săi trebuie să fie bazate pe principii de egalitate, imparţialitate, 

continuitate, transparenţă, consultare. În acest sens îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice 

oferite trebuie să reprezinte pentru autorităţile locale o politică permanentă. 

Aşadar serviciile publice se află în centrul strategiilor pentru integrarea socială şi pentru 

coeziunea economică şi socială. Serviciile publice bine finanţate şi inovatoare pot reprezenta 

fundamentul pentru competitivitate, pe  baza investiţiilor în educaţie şi formare, în sănătate şi 

ajutor social, în siguranţa cetăţeanului, şi o buna infrastructură de transporturi, comunicaţii şi 

energie. 
 

 

          Fig. nr. 52. Sediul primăriei Oraşului Dolhasca 

Principala structură instituţională a administraţiei publice locale a orașului este aparatul 

de specialitate al primarului. Aparatul de specialitate împreună cu primarul, viceprimarul şi 

secretarul orașului formează structura funcţională denumită primărie. Aparatul de specialitate 

este structurat în compartimente funcţionale. 

 

Alte instituţii importante din Orașul Dolhasca: 

De-a lungul timpului, satul Dolhasca a fost un centru pentru populaţie rurală: sat, târg, iar 

în prezent este centru de oraș. 
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          Fig. nr. 53. Centru Oraş Dolhasca 

 

 

          Fig. 54. Centru civic - blocuri  Oraş Dolhasca 

 

Alte instituții importante existente la nivelul orașului sunt: 

 Poliţia 

 Centru de asistență socială pentru romi 

 Jandarmeria Dolhasca 

 Spitalul orășenesc Dolhasca 

 

           Fig. nr. 55. Spital Oraş Dolhasca 
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 Așezământ social 

 

 
 

          Fig. nr. 56. Aşezământul social pentru copii „Mila Creştină” Oraş Dolhasca  

         centru civic 
 

 Ocoul silvic Dolhasca 

 

 

          Fig. nr. 57. Ocol Silvic Oraş Dolhasca 
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Servicii necesare a fi înființate: 

 

 Serviciul de pompieri civili 

 
Estras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către Direcția 

Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. – pag.126 

 

 Serviciul de transport public – inexistent în cadrul orașului 

 
Estras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către Direcția 

Planificare, Programare din cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în 

conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către M.D.R.A.P. – pag.139 

 

1.5.1.1. Educaţie şi cultură 

 Unităţi şcolare 

Istoria școlii românești din Dolhasca este foarte bine cunoscută, existând în prezent 

numeroase informații despre nașterea și evoluția acesteia; iată câteva dintre principalele 

momente din viața acesteia:  

o La mai puțin de un an de când apare în ţara noastră “Legea Instrucţiunii Publice”, în 

Dolhasca se înființează o unitatea școlară, printre primele școli din județele Neamț și 

Suceava. Meritul i se datorează revizorului celor două județe menționate mai sus, Nicolae 

Vicol, care făcea cunoscută la vremea respectivă situația precară a învățământului, datorată 

condițiilor materiale nesatisfăcătoare și lipsei personalului calificat. În lipsa acestora din 

urmă, un rol important l-au jucat preoții satului. 

o Primele școli din localitate și-au deschis porțile în satele Dolhasca și Probota. Din cauza 

unor greutăți, inerente oricărui început, cursurile școlare au început la 15 ianuarie 1865. 

Invățământul se desfășura în localuri închiriate, improprii unei astfel de activități. 

o Primul învățător ce a funcționat la școala din satul Dolhasca a fost Sebastian Mihailescu; 

urmat de Iancu Th. Stupcanu, din anul scolar 1869-1870.  

o Din anul scolar 1893-1894, la școala din satul Dolhasca s-a înființat al doilea post de 

învățător, avându-l ca titular pe Gheorghe C.Ionescu, frate cu Th. C. Ionescu. 

o Până în anul 1907 școala din Dolhasca a funcționat în sediul primăriei, într-un loc “strâmt, 

neluminat, cu lut pe jos şi pereţii cu igrasie. Matricola școlii din Dolhasca, completată la 18 

iunie 1870 face cunoscută frecvenţa slabă a elevilor şi neputința acestora de a promova în 

clasa a II – a 

o La Probota a funcţionat din timpuri vechi o şcoală de carte bisericească în mănăstirea zidită 

de Petru Rareş, fiind condusă de un cărturar. Aici și-a petrecut o parte a vieţii renumitul 

cărturar Dosoftei, viitor mitropolit al Moldovei, şi tot aici a scris şi “Psaltirea în versuri”. 

o Primele conferinţe pedagogice de perfecţionare s-au ţinut la Fălticeni, de la 26 iulie la 12 

august 1870. 

o Şcoala din Dolhasca era considerată, “şcoală de gradul I”, iar cea din satul Probota, “şcoală 

de gradul II”, cu efecte benefice asupra sistemului de retribuire a profesorilor. Celelalte sate 

ale comunei şi-au deschis şcolile mai târziu, în primele decenii ale secolului douăzeci. 
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o Încă înainte de a fi adoptat “Regulamentul pentru funcţionarea bibliotecilor populare”, 

(1898), învăţătorul T.C. Ionescu, dirigintele şcolii din satul Dolhasca, făcea cunoscut 

revizorului că “şcoala ce o dirijez are o mică bibliotecă, dar mobilierul ei e 

necorespunzător”. Biblioteca deținea aproximativ 200 de volume legate și 19 nelegate și era 

frecventată de 30 de persoane. De asemenea, fiecare învățător avea obligația de a zugrăvi 

satul în culori cât mai adevărate. Astfel, Gh. C. Ionescu urma să se preocupe de “geografia 

fizică şi politică a comunei, de populaţia, bisericile şi geografia economică, Maria Todirescu 

– “de îndeletniciri casnice ale satului, de îndeletniciri ce s-ar putea introduce, de istoricul 

comunei, obiceiuri, descrierea portului popular”, Gh. Zaharia avea misiunea de a se ocupa 

de “monumentele istorice, inscripţii, odoare vechi”. 

o La şcoala din satul Probota, în 1901 funcţiona o bibliotecă cu 40 de volume. 

o Tot din iniţiativa învăţământului, au luat naştere şi băncile populare; “în această comună, 

banca populară s-a înfiinţat pe 1 ianuarie 1900; numele ei este “Agricultorul” iar membrii 

fondatori au fost 26. Capitalul prim este de 1300 lei. Numărul membrilor e de 60. Situaţia la 

fond – 3594,65 lei. 

o La şcoala Probota s-au pus bazele primului muzeu şcolar de către învăţătorul Ioan Luchian, 

activitate continuată de fiul acestuia până în momentul transferării colecţiei muzeistice la 

Fălticeni (1926). 

o Dupa al doilea razboi mondial, numarul elevilor creste la cele doua trepte ale invatamantului 

de la sate: primar si gimnazial; implicit creste si numarul invatatorilor si al profesorilor de 

diferite specialitati. Intre cei care au educat generatii intregi de elevi, putem mentiona pe: 

Eugen Holban, Vasile Grigoras, Natalia Grigoras, Sebastian Barbunca, Sofia Barbunca - 

Scoala Nr. 2- Dolhasca; Mihai Hudita, Valeria Hudita, Victoria Holban - Scoala Nr. 1. 

Alaturi de invatatori putem sa amintim profesorii : Ioan Balta,  Aurelian Nitulescu, Virginia 

Nitulescu,  Georgeta Mercus,  Maria Niculaiasa care au predat stafeta mai tinerilor dascali 

aflati astazi, la randul lor, in pragul celei de-a treia varste. 

o Între realizarile deosebite ale anilor 1960-1980 se inscriu ridicarea unor impunatoare 

localuri de scoala in multe dintre satele fostei comune Dolhasca ; unele functionand pana 

astazi (a nu se uita Liceul teoretic din Dolhasca cu cursuri de zi si seral). 

o Prin diversificarea profilurilor la scoala de centru, care in anul 2001 a primit  numele „' 

Grupul Scolar « Oltea Doamna »''-Dolhasca, copiii satului, si nu numai, au posibilitatea de 

a-si continua studiile postgimnaziale in cadrul liceului si al Scolii de Arte si Meserii 

o Numele grupului scolar a fost dat dupa numele mamei lui Stefan cel Mare, Oltea Doamna, 

ce odihneste la 6 km  de centrul orasului Dolhasca, la Manastirea Probota, ctitorie a 

domnului Petru Rares, intrata in circuitul de valori al culturii universale. 

De-a lungul anilor, multi dintr fiii satului au continuat studiile in invatamantul universitar si 

postuniversitar, contribuind prin calitatea activitatii lor, la cresterea prestigiului 

invatamantului romanesc si al scolii din localitatea Dolhasca 

o În prezent, în orașul Dolhasca există 3 școli primare (în satele Poiana, Valea Poienii și 

Siliștea), 3 școli gimnaziale (la Probota, Gulia și Budeni) și liceul Oltea Doamna. În total, 

127 de cadre didactice profesează la unitățile de învățământ din Dolhasca, aceștia ocupându-

se de educația a 2119 elevi, deopotrivă din școli primare și gimnaziale și liceu. 
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 Listă şcoli:  

 

Probota - Şcoală Gimnazială 

Profesori:  21 

Elevi:  284 

Adresă:  Satul Probota, Oraşul Dolhasca, judetul Suceav 

 

Gulia - Şcoală Gimnazială 

Profesori:  18 

Elevi:  246 

Adresă:  Satul Gulia, Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava 

 

Budeni - Şcoală Gimnazială 

Profesori:  20 

Elevi:  238 

Adresă:  Satul Budeni, oraşul Dolhasca, judeţul Suceava 

 

Siliştea - Şcoală Primară 

Profesori:  3 

Elevi:  43 

Adresă:  Satul Siliştea, orasul Dolhasca, judeţul Suceava 

 

"Oltea Doamna" Dolhasca - Liceu 

Profesori:  57 

Elevi:  1200 

Adresă:  Strada Liceului nr.1 Oraşul Dolhasca, judeţul Suceava 

 

ValeaPoienii - Şcoală Primară 

Profesori:  4 

Elevi:  60 

Adresă:  Satul Valea Poienii, oraşul Dolhasca, Judeţul Suceava 

 

Poiana - Şcoală Primară 

Profesori:  4 

Elevi:  48 

Adresă:  Satul Poiana, oraşul Dolhasca, Judeţul Suceava 

 

 

http://www.ecomunitate.ro/Grupul%20Scolar%20Oltea%20Doamna%20Dolhasca(14020).html
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Pe raza orașului Dolhasca funcționează o unitate de învățământ mediu care poartă numele 

Grupul Școlar „Doamna Oltea” (mama domnitorului Ștefan cel Mare). În afară de acest grup 

școlar, în Dolhasca și în satele arondate orașului mai funcționează 10 școli și 13 grădinițe. 

Pe lângă problemele generale existente, reprezentanții ADR Nord Est care au identificat 

necesităților de finanțare prin fonduri europene au arătat că în orașul Dolhasca se impune 

construirea unei grădinițe, așa cum apare în extrasul de mai jos dar și modernizarea, dotarea și 

reabilitarea școlilor. 

 

           Fig. nr. 58. Grădiniţă în construcţie - sat Gulia, Oraş Dolhasca 

Deasemenea se impune achiziționarea unor mijloace de transport pentru copii din 

învățământul școlar și preșcolar. 

 

 

 

 

 Estras: Planul de Dezvoltare Regională NORD-EST 2014-2020 – elaborat de către Direcția Planificare, Programare din 

cadrul Agenției pentu Dezvoltare Regională Nord-Est în conformitate cu strategia dezvoltării regionale elaborată de către 

M.D.R.A.P. – pag.120-121 
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                Fig. nr. 59. Şcoala gimnazială I-VII „Petru Rareş” sat Probota, Oraş Dolhasca 

 

 

               Fig. nr.  60. Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” – centru civic Oraş Dolhasca 

 

 

               Fig. nr. 61. Grădiniţa cu program normal „Prichindelul” şi sediu Jandarmerie  

               Dolhasca 
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           Fig. nr. 62. Şcoală gimnazială sat Gulia, Oraş Dolhasca 
 

 

            Fig. nr. 63. Liceul tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca Est -  Oraş Dolhasca  
 

 

            Fig. nr. 64. Şcoală gimnazială Sat Siliştea, Oraş Dolhasca 
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                 Fig. nr. 65. Şcoală gimnazială Sat Siliştea, Oraş Dolhasca 

 

 

                 Fig. nr. 66. Şcoală gimnazială sat Budeni, Oraş Dolhasca 

 

 

                 Fig. nr. 67. Şcoală gimnazială Sat Poiana, Oraş Dolhasca 



 

 
 

58 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI DOLHASCA, JUDEŢUL SUCEAVA 2015- 2020 

 

              Fig. nr. 68. Şcoală primară Vămeni, Oraş Dolhasca 

 

 

               Fig. nr. 69. Şcoală primară ValeaPoienii, Oraş Dolhasca 

 

 

              Fig. nr. 70. Şcoală primară Săndeni, Oraş Dolhasca 
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                  Fig. nr. 71. Şcoală primară Poienari, Oraş Dolhasca 

 

 Cultura şi activitatea culturală 

 

Tabel nr. 6. În oraș există două camine culturale şi o casă de cultură. 

Instituţii de cultură:  

Căminul Cultural Budeni 

Contact:  Orașul Dolhasca, Str. Budeni 

Program:  Zilnic: 8.00 – 16.00 

Căminul Cultural Siliștea 

Contact:  Orașul Dolhasca 

Program:  Zilnic: 8.00 – 16.00 

Casa de cultura "ALEXANDRU ARȘINEL" 

Contact:  
Oraș Dolhasca, județul Suceava, 

Str. Căminului nr.2 

Program:  Zilnic: 8.00 – 16.00 
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           Fig. nr. 72. Casa de cultură „Alexandru Arşinel” 

 

 

          Fig. nr. 73. Cămin Cultural sat Siliştea, Oraş Dolhasca 

 

 

         Fig. nr. 74. Cămin Cultural sat Budeni, Oraş Dolhasca 
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Viaţa religioasă 

În acest domeniu, în Orașul Dolhasca sunt următoarele instituţii: 

- Biserica Săndeni 

- Biserica Siliștea 

- Biserica Budeni 

- Biserică Poiana 

- Biserică Probota 

 

 

            Fig. nr. 75. Biserică ortodoxă sat Săndeni - Oraş Dolhasca  

 

 

           Fig. nr. 76. Biserică ortodoxă sat Siliştea, Oraş Dolhasca           

 

              Fig. nr. 77.  Biserică ortodoxă sat Budeni, Oraş Dolhasca 
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          Fig. nr. 78. Biserică ortodoxă sat Poiana, Oraş Dolhasca 

 

 

        Fig. nr. 79. Biserică ortodoxă sat Poiana, Oraş Dolhasca 

1.5.1.2. Sănătate 

Asigurarea serviciilor de sanatate se realizeaza prin intermediul mai multor cabinete 

medicale individuale. În orașul Dolhasca există și un spital. 

 

        Fig. nr. 80. Farmacie şi cabinet stomatologic Oraş Dolhasca – centru civic 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/mitropolia-moldovei-bucovinei/manastirea-probota-68109.html&ei=VUHFVKO0LIWuPJrWAQ&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNE5Tp9eszUeg4Cj9YczeBOm-s0B0g&ust=1422299860886672
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1.5.2. ANALIZA SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI 

- experiență în derularea de proiecte cu 

finanțare din fonduri naționale și 

europene; 

- existența a 2 cămine culturale și a 

casei de cultură “Alexandru Arșinel”; 

- deținerea unui spital; 

- existenţa unei reţele dezvoltate de 

unităţi de învăţământ; 

- existenţa serviciului pentru situaţiid e 

urgenţă 

- existenţa unei săli de sport. 
 

 

 
 
 

PUNCTE SLABE 

- servicii comunitare insuficient 

dezvoltate pentru persoanele vârstnice, 

tinere  

- inexistența unor asociaţii şi fundaţii 

care  să activeze în domeniul social ;  

- pregătirea şi specializare insuficientă a 

resurselor umane din instituţiile publice; 

- lipsa locurilor de agrement amenajate 

corespunzător ; 

- unităţile de învăţământ nu sunt dotate 

corespunzător; 
 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

- dezvoltarea unor proiecte în 

parteneriat cu organizaţiile non-

guvernamentale;  

- accesarea de  fonduri europene şi a 

programelor naţionale în domeniul 

asistenţei sociale;  

- accesarea fondurilor nerambursabile 

destinate îmbunătăţirii serviciilor 

publice;  

- specializarea resurselor umane din  

instituţiile furnizoare de servicii 

publice;  

- dezvoltarea activităţilor educative; 

- dezvoltarea mediului medico-sanitar. 

 

 
 

 

 

AMENINŢĂRI 

- creşterea ratei şomajului ce poate 

determina majorarea ponderii persoanelor 

ce necesită asistenţă socială;  

- plecarea din sistemul medical a 

personalului specializat; 

- accentuarea problemelor economice şi 

scăderea nivelului de trai;  

- deprecierea calităţii vieţii populaţiei 

poate duce la creşterea ratei 

infracţionalităţii; 

- creşterea ratei abandonului şcolar; 

- schimbări legislative privind sistemul 

românesc de învăţământ. 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI 

DOLHASCA, JUDEŢUL SUCEAVA 
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2.1. INTRODUCERE ȘI VZIUNE 

 

 

 

 

2.1.  INTRODUCERE ŞI VIZIUNE 
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2.1.1. INTRODUCERE 

Strategia de dezvoltare locală reprezintă cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra 

dezvoltării durabile, în care dezvoltarea infrastructurii, coeziunea socială și protecția mediului 

merg mână în mână și se sprijină reciproc. 

Strategia de dezvoltare locală are rolul de a sprijini Orașul Dolhasca în faţă provocărilor 

economice, politice ale acestui secol. Aceasta se constituie în scopul orientării și dezvoltării de 

ansamblu a orașului prin: 

 indicarea direcţiilor de dezvoltare, priorităţilor şi acţiunilor ce pot fi întreprinde la nivel 

local în perioada următoare; 

 conştientizarea intreprinzătorilor şi reprezentanţilor din administraţia publică locală, de 

oportunităţile oferite prin accesarea fondurilor structurale si de coeziune ale Uniunii 

Europene, în scopul finanţării investiţiilor necesare pentru dezvoltarea comunităţii locale; 

Strategia de dezvoltare locală a Orașului Dolhasca reprezintă un instrument care 

urmăreşte stabilirea într-o manieră unitară a principalele obiective de dezvoltare la nivel local, a 

acţiunilor prioritare pentru atingerea acestora şi a principalilor actori şi rolurile acestora. 

Pentru perioada 2014-2020, se doreşte atingere următoarelor trei priorități: 

- creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

- creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

alutilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

- creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

 

2.1.2. VIZIUNE 

O dezvoltarea locală echilibrată prin valorificarea optimă a resurselor locale şi oferirea unor 

condiţii bune de trai comunităţii. 

 

Viziunea de dezvoltare a Orașului Dolhasca relevă modul în care se doreşte a fi Dolhasca 

în anul 2020, obiectivul general şi obiectivele strategice arată paşii de urmat în vederea împlinirii 

acestui deziderat. Astfel, obiectivul general al prezentei strategii care reprezintă şi misiunea ei 

este de a realiza o dezvoltare economică şi socială durabilă a Orașului Dolhasca, în vederea 

creşterii calităţii vieţii locuitorilor orașului. 

În acest sens, Orașul Dolhasca trebuie să-şi valorifice avantajele pe care le deţine. 

Dezvoltarea economică şi socială a orașului trebuie realizată şi prin îmbunătăţirea infrastructurii 

tehnico-edilitare şi a infrastructurii rutiere, creşterea eficienţei serviciilor publice. 

Viziunea dezvoltării reprezintă o formă împărtăşită a identităţii şi a valorilor comune, 

care să ofere comunităţii un sens al dezvoltării pe baza căruia să poată fi formulate obiective 

strategice de dezvoltare. Viziunea de dezvoltare trebuie să fie concretă şi posibil de atins prin 

obiective. 
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Realizarea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ, care implică 

factorii de decizie, în vederea stabilirii unui consens în ceea ce priveşte viitorul comunităţii 

respective. Aceasta presupune realizarea unei planificări. 

 
            Fig. nr. 81. Schema procesului de planificare strategică 

Pentru perioada 2014 – 2020, atenția va fi îndreptată spre dezvoltarea serviciilor oferite 

populației. Poziţionarea sa, poate reprezenta cheia dezvoltării socio-economice. Comunitatea 

locală va dispune de servicii publice de calitate, va avea acces la utilităţile publice de bază şi la o 

infrastructură modernizată. 

Totodată, se va acorda atenţie dezvoltării economiei locale şi sprijinirii inițiativelor locale 

în vederea creșterii economice durabile. În acest sens prioritare vor fi îmbunătăţirea 

competitivității sectorului agricol şi consolidarea poziţiei în cadrul lanţului alimentar, 

diversificarea structurală în cadrul sistemelor agricole şi non-agricole, îmbunătăţirea condiţiilor 

pentru fermele mici şidezvoltarea pieţelor locale.  

Astfel, viziunea Orașului Dolhasca pentru anul 2020 este cea a dezvoltării de ansamblu, 

prin oferirea locuitorilor săi de locuri și condiţii bune de trai şi acces la servicii publice de 

calitate şi prin creşterea atractivităţii pentru potenţialii investitori datorită resurselor locale. Prin 

atragerea investitorilor se vor crea locuri de muncă, crescând în acest fel nivelul de trai al întregii 

populaţii. 

Obiective generale 

I. Dezvoltarea economică echilibrată 

II. Crearea condiţiilor prielnice dezvoltării economice durabile 

III. Îmbunătăţirea nivelului de trai al comunităţii  

IV. Îmbunătăţirea calităţii mediului 

Obiective strategice 

1. Consolidarea întreprinderilor mici  

2. Dezvoltarea agriculturii  

3. Crearea condiţiilor dezvoltării economice 

4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea forţei de muncă 

5. Dezvoltarea serviciilor publice  

6. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 
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7. Creşterea calităţii aerului 

8. Reabilitarea solului şi împiedicarea degradării  

9. Dezvoltarea unui sistem de management a deşeurilor  



 
 

 

 

 

Fig. nr. 82. Viziunea de dezvoltare 2020

O dezvoltarea locală echilibrată prin valorificarea 
optimă a  resurselor locale şi  oferirea unor condiţii 
bune de trai comunităţii 
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Obiectivul general: dezvoltarea economică şi socială durabilă a Orașului Dolhasca, în 

vederea creşterii calităţii vieţii locuitorilor orașului. 

Obiective strategice 

Luând în considerare resursele Orașului Dolhasca cât şi problemele comunităţii, 

necesităţile şi priorităţile de dezvoltare se impune stabilirea unor obiective strategice ce vor 

reprezenta baza evoluţiei socio-economice în perioada 2014-2020. În acest sens, se vor avea 

în vederea următoarele obiective strategice: 

1. Consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii 

2. Dezvoltarea agriculturii  

3. Crearea condiţiilor dezvoltării economice 

4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea forţei de muncă 

5. Dezvoltarea serviciilor publice  

6. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 

7. Creşterea calităţii aerului 

8. Reabilitarea solului şi împiedicarea degradării  

9. Dezvoltarea unui sistem demanagement a deşeurilor  

 

 
                 Fig. nr. 83. Obiectivul Strategic 1- Consolidarea întreprinderilor mici și mijlocii 

În Orașul Dolhasca, activitatea principală o reprezintă agricultura, astfel că o mare 

parte a comunităţiie este ocupată în agricultură şi obţine venituri din această activitate. 

Datorită lipsei utilajelor agricole şi a accesului la credite, multe exploataţii agricole sunt de 

subzistenţă. În vederea creării de locuri de muncă şi creşterii veniturilor populaţiei rurale se 

impune diversificarea activităţilor şi promovarea afacerilor. 

Se doreşte ca prin dezvoltarea exploataţiilor agricole şi a întreprinderilor neagricole 

să se creeze locuri de muncă de calitate la nivelul Orașului Dolhasca, menţinerea locurilor de 

muncă deja existente, cât şi reducerea fluctuaţiilor sezoniere. Totodată este necesară o 

reducere a dependenţei orașului de activităţile agricole ineficiente prin diversificarea 

Obiectiv Strategic 1 -Consolidarea 
întreprinderilor mici și mijlocii 

Măsura nr. 1.1 Diversificarea 
activităţilor şi promovarea 

afacerilor 

Măsura nr. 1.2.  Dezvoltarea şi 
promovarea sectorului turistic 

Măsura nr. 1.3. Diversificarea 
economiei urbane și azonelor 
periurbane prin promovarea 

activităţilor non agricole la nivelul 
orașului 
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economiei locale şi servicii ce pot contribui la o dezvoltare economică echilibrată atât la 

nivel local cât şi judeţean. 
 

 
                   Fig. nr. 84. Obiectivul strategic 2 – Dezvoltarea agriculturii 

Pentru o dezvoltare economică echilibrată, dezvoltarea agriculturii are un rol decisiv. 

În vederea îmbunătăţirii performanţei a exploataţiilor agricole, a modernizării şi atingerii 

potenţialului de producţie un rol important îl au investiţiile de modernizare a construcţiilor 

fermei, modernizarea echipamentelor şi utilajelor tehnice. În acest se sens se doreşte 

modernizarea şi adaptarea fermelor la cerinţele pieţei şi asigurarea îmbunătăţirii performanţei 

şi a sustenabilităţii exploataţiei agricole. 

Producţia agricolă fiind dependentă de schimbările climatice, se impune facilitarea 

accesului fermierilor la fonduri care să compenseze, parţial, pierderile rezultate în urma 

dezastrelor naturale sau altor fenomene nefavorabile şi care să permită refacerea activelor 

fizice afectate şi securizarea venitului. O asigurare adecvată trebuie să acopere pierderile 

cauzate de bolile animalelor şi plantelor, infestarea cu dăunători, diverse fenomene climatice 

(inundaţii, secete, eroziune etc.), incidente de mediu (deversări dedeşeuri toxice, etc.). 

Degradarea mediului natural, prin intensificarea fenomenelor de eroziune şi degradare 

a terenurilor, riscurile de producere de inundaţii care caracterizează anumite zone ale orașului 

necesită realizarea de lucrări hidroameliorative şi de îmbunătăţiri funciare. 

Starea de exploatare fragmentată conduce la o productivitate agricolă slabă. În acest 

sens se recomandă utilizarea metodelor moderne în domeniul agricol 

 

 

Obiectiv Strategic 2-Dezvoltarea 
agriculturii  

Măsura nr. 2.1  Îmbunătăţirea 
performanţei economice a tuturor 

fermelor şi facilitarea restructurării 
şi modernizarii fermelor 

Măsura nr. 2.2.Îmbunătăţirea 
performanţei agricole şi facilitarea 
restructurării şi modernizării de 

ansamblu a agriculturii 

Măsura nr. 2.3.  Promovarea 
utilizării metodelor moderne în 

domeniul agriculturii 
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            Fig. nr. 85. Obiectivul Strategic 3 – Crearea condițiilor dezvoltării economice 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii reprezintă o prioritate în cadrul 

oricărei strategii de dezvoltare de la nivel naţional. 

Dezvoltarea economică a unei comunităţi cât şi nivelul de trai al acesteia sunt în  

legătură directă cu gradul de dezvoltare al infrastructurii. 

Astfel, dezvoltarea şi extinderea infrastructurii cât şi dezvoltarea infrastructurii de 

petrecere a timpului liber constituie o necesitate, fără de care se poate bloca dezvoltarea 

economică şi socială a comunităţii. 

Principala problemă care conduce la stagnarea dezvoltării economiei în Orașul 

Dolhasca este reprezentată de lipsa investitorilor, a resurselor financiare greu de obţinut 

pentru derularea unuor proiecte. Acest fapt are câteva consecințe imediate cu un rol hotărâtor 

în dezvoltarea socio-economică a orașului, respectiv: 

- imposibilitatea de a atrage alţi investitori; 

- imposibilitatea de a pune în valoare bogățiile naturale și așezămintele cultural-istorice 

existente prin dezvoltarea unor sectoare de activitate cum ar fi turismul rural; 

- scăderea calității vieții. 

În vederea creşterii calităţii vieţii locuitorilor orașului se impune conectarea acestora 

la utilităţi publice de calitate. 

Realizarea acestor deziderente impune coordonarea într-o succesiunea logică a 

lucrărilor de intervenţie: mai întâi se se va interveni asupra reţelelor de utilităţi, după care se 

asfaltează străzile şi trotuarele, se construiesc pistele de biciclete. Este recomandabil ca 

activităţile referitoare la utilităţi să fie incluse în cadrul unui proiect, care să fie urmat de un 

altul pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere. 

Prin dezvoltarea infrastructurii de agrement şi de petrecere a timpului libere se va 

valorifica potenţialul de dezvoltare al orașului cât şi resursele naturale. Prin amenajarea 

spațiilor verzi, oportunitatea de a face mișcare într-un mediu plăcut, amenajat, curat, ordonat, 

Obiectiv Strategic 3 - Crearea 
condiţiilor dezvoltării economice 

Măsura nr. 3.1 . Dezvoltarea  şi 
modernizarea infrastructurii   rutiere 

şi de acces 

Măsura nr. 3.2.  Dezvoltarea  şi 
modernizarea infrastructurii 

tehnico-edilitare 

Măsura nr. 3.3. Dezvoltarea 
infrastructurii  de agrement şi de 

petrecere a timpului liber 
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întreținut va stimula populația să petreacă mai mult timp în aer liber și va duce la creșterea 

numărului persoanelor care vor avea posibilitatea să ducă o viață mai puțin sedentară. 

 

    Fig. nr. 86. Obiectivul Strategic 4 – Îmbunătățirea și dezvoltarea forței de muncă  

Având în vedere nivelul scăzut al competenţelor şi cunoştinţelor de bază în rândul 

forţei de muncă de la nivelul orașului, precum şi insuficienţa cursurilor de formare 

profesională în general, este nevoie de servicii sustenabile pentru a creşte nivelul de pregătire 

al acestora. 

Asigurarea consilierii şi oferirea cursurilor de formare profesională vor asigura 

dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare integrării mai bune pe piaţă.  

Creşterea capabilităţilor de identificare şi fructificare a oportunităţilor de piaţa forţei 

de muncă va contribui la creşterea mobilităţii şi adaptabilităţii şi contribuie la acoperirea 

deficitului de forţă de muncă în domenii solicitate de piaţa muncii prin creşterea vizibilităţii 

locurilor de muncă disponibile şi a facilităţilor promovate de angajatori, astfel încât lucrătorii 

să fie motivaţi în demersul de schimbare a locului de muncă. În vederea fructificării 

oportunităţilor de pe piaţa forţei de muncă se impune dezvoltarea ofertei de cursuri de 

recalificare şi de perfecţionare. De asemenea, în contextul diversificării pieţei muncii, trebuie 

susţinut procesul de adaptare a serviciilor de formare în conformitate cu cerinţele 

angajatorilor şi perspectivele de dezvoltare şi apariţie de noi ocupaţii, astfel încât persoanele 

cu abilităţi să poată trece uşor de la o ocupaţie la alta, prin dobândirea de noi competenţe, iar 

persoanele afectate de procesele de restructurare să se poată reorienta către noi domenii cu 

potenţial ridicat de creştere. 

Obiectiv Strategic 4 - Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea forţei de muncă 

Măsura nr. 4.1. Facilitarea accesului la 
servicii de consiliere profesională şi 

training de specialitate 

Măsura nr. 4.2.  Creşterea 
capabilităţilor de identificare şi 

fructificare a oportunităţilor de piaţa 
forţei de muncă 
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            Fig. nr. 87. Obiectivul Strategic 5 – Dezvoltarea serviciilor publice 

Se doreşte îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de către 

administraţia publică. Prin realizarea acestui deziderent se pot rezolva nevoile de bază ale 

comunităţii şi se poate asigura un echilibru între nevoi şi resurse. 

Această evoluţie a serviciilor în cadrul comunităţii este foarte importantă întrucât 

acestea au o influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii. 
 

 

Obiectiv Strategic 5 - Dezvoltarea 
serviciilor publice  

Măsura nr. 5.1.Modernizarea 
iluminatului public  

Măsura nr. 5.2. Creşterea 
siguranţei comunităţii 

Măsura nr. 5.3. Creşterea 
capacităţii de furnizare a seviciilor 

publice  

Obiectiv Strategic 6-Dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea serviciilor sociale 

Măsura nr. 6.1. Dezvoltarea serviciilor 
de asistenţă socială 

Măsura nr. 6.2. Modernizarea 
serviciilor de educaţie 

Măsura nr. 6.3. -Modernizarea 
serviciilor de sănătate 
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          Fig. nr. 88. Obiectivul Strategic 6 – Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale 

Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, moderizarea serviciilor de educaţie şi de 

sănătate au o influenţă semnificativă asupra creşterii calităţii vieţii membrilor colectivităţii. 

Accentuarea problemelor economice cât şi scăderea nivelului de trai, populaţia în curs 

de îmbătrânire şi gradul ridicat de sărăcie impun creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor 

sociale şi socio-medicale. 

În ultimii ani, la nivel naţional, domeniul asistenţei sociale s-a dezvoltat semnificativ, 

atât sub aspect cantitativ dar, mai ales, calitativ. La nivelul comunităţii, un grup social care 

necesită atenţie deosebită este format din copii şi adolescenţi, mai ales cei ai căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate. 

În ceea ce priveşte educaţia aceasta presupune accesul la infrastructură modernă, 

dotări corespunzătoare şi obţinerea unei susţineri în înregistrarea de performanţă la 

concursurile şi competiţiile naţionale şi internaţionale. De asemenea educaţia trebuie să 

cuprindă pe lângă educaţia tinerilor şi educaţia adulţilor în vederea calificării / recalificării 

profesionale. 

Lipsa dotării spitalului este resimţită tot mai mult de locuitorii comunităţii. De aceea, 

se impune implicarea autorităţii locale în rezolvarea acestei probleme, chiar prin intermediul 

unui parteneriat public-privat. 

 

                      Fig. nr. 89. Obiectivul Strategic 7 – Creșterea calității mediului și promovarea  

                     măsurilor de protective a acestuia 

 

În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai a populaţiei orașului se impune realizarea 

tuturor măsurilor de protecţie şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural al Orașului Dolhasca.  

Diminuarea poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale regenerabile vor 

contribui la atingerea obiectivelor.  

Prin utilizarea surselor de energie nepoluante şi regenerabile se va contribui la 

îmbunătăţirea mediului natural cât şi la creşterea competitivităţii şi dezvoltării economiei 

bazate pe cunoaştere.  

Degradarea mediului natural, respectiv intensificarea fenomenelor de eroziune şi 

degradare a terenurilor, riscurile ridicate de producere de inundaţii necesită realizarea de 

lucrări reabilitare şi împiedicare a degradării. 

Totodată, crearea unui mediu sănătos de locuire pentru comunitatea din Dolhasca 

presupune eliminarea fenomenelor care pot afecta sănătatea şi viaţa acestora precum şi 

Obiectiv Strategic 7-
Creşterea calităţii 

mediului şi promovarea 
măsurilor de protecţie a 

acestuia 

Măsura nr. 7.1. - Creşterea 
calităţii aerului 

Măsura nr. 7.2. - 
Reabilitarea solului şi 

împiedicarea degradării  

Măsura nr. 7.3. - 
Dezvoltarea unui sistem 

de management a 
deşeurilor  



 

 
 

77 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI DOLHASCA, JUDEŢUL SUCEAVA 2015- 2020 

menţinerea calităţii mediului. În acest sens se impune luarea de măsuri pentru dezvoltarea 

unui sistem de management al deşeurilor, capabil să asigure prevenirea riscurilor de 

poluare a mediului. 

 Strategia Judeţului Suceava prevede un proiect de consolidare mal drept râu 

Siret care va contribui la protecţia de locuinţe şi a terenurilor agricole. 
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Obiectiv Strategic 3-Crearea condiţiilor dezvoltării economice  

Măsura nr. 3.1 . Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces 

P 3.1.1. Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor orășenești 

și săteşti  

P 3.1.2.Reabilitare şi construire de poduri şi podeţe 

Obiectiv strategic nr.1 - Consolidarea întreprinderilor mici  

Măsura nr. 1.1 Diversificarea activităţilor şi promovarea afacerilor 

P 1.1.1. Dezvoltarea programelor de promovare a activităţii antreprenoriale 

P 1.1.2. Campanii de promovare a culturii antreprenoriale 

P 1.1.3. Facilități create pentru mediul de afaceri 

Măsura nr. 1.2.Dezvoltarea şi promovarea sectorului turistic 

P1.2.1.Sprijinirea înființării de facilitați de cazare (pensiuni şi pensiuni agroturistice) capabile să 

asigure un minim de spații de cazare în zona, facilitați necesare pentru dezvoltarea oricărui tip de 

turism 

P 1.2.2. Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult din Orașul Dolhasca 

P 1.2.3. Restaurare și consolidare monumente istorice: ruinele bisericii Sfântul Nicolae și a bisericii 

Poiana 

Măsura nr. 1.3. Diversificarea economiei din zona periurbană prin promovarea activităţilor non 

agricole la nivelul orașului 

P 1.3.1. Derularea de parteneriate publice-private în vederea demarării de activităţi în domeniul 

industrial 

P 1.3.2. Înființare depozit de colectare produse agricole, inclusiv spații frigorifice 

P 1.3.3. Achiziționare linie utilaje pentru producție pavele, tuburi și alte prefabricate din beton 

P 1.3.4. Construire fabrica caramida sat Gulia 

Obiectiv strategic nr. 2 - Dezvoltarea agriculturii  

Măsura nr. 2.1. Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor fermelor şi facilitarea 

structurării şi modernizării fermelor 

P 2.1.1. Susţinerea parteneriatelor de tip public-privat pentru valorificarea resurselor locale (ferme 

piscicole, ferme agro-zootehnice, etc.)  

P 2.1.2. Modernizare obor – piață agroalimentară 

P 2.1.3. Dezvoltarea mediului de afaceri prin încurajarea sectorului legumicol, de fructe și de produse 

lactate, sectoare cu potențial de creștere pentru orașul Dolhasca 

Măsura nr. 2.2. Îmbunătăţirea performanţei agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării 

de ansamblu a agriculturii 

P 2.2.1. Facilitarea accesului la sprijin şi consultanţă profesională pentru întreprinzători agricoli. 

P 2.2.2. Extinderea suprafeţelor irigate la nivelul Orașului Dolhasca 

Măsura nr. 2.3.Promovarea utilizării metodelor moderne în domeniul agriculturii 

P 2.3.1. Înfiinţarea unor puncte de colectare a laptelui şi a produselor agricole 

P 2.3.2. Derularea unor programe de promovare a metodelor şi tehnologiilor agricole moderne 
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P 3.1.3. Reabilitarea drumurilor agricole 

P 3.1.4. Construcție punte pietonală peste pârâul Șomuz 

Măsura nr. 3.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare 

P 3.2.1. Extinderea reţelei de apă şi canalizare în toate locuinţele Orașului Dolhasca  

P 3.2.2. Rețea de apă si canalizare sat Gulia 

P 3.2.3. Introducerea  reţelei de gaze natural 

P 3.2.4. Amenajare centru civic şi spaţii publice – Renovare faţade şi îmbunătăţiri legate de estetică 

urbană – Orașul Dolhasca 

P 3.2.5. Modernizare sediu primărie 

Măsura nr. 3.3. Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi de petrecere a timpului liber 

P 3.3.1.Amenajare Parc pentru recreere şi locuri de joacă pentru copii, alei, piste biciclete, trotuare, 

foișoare, pergola, plantare arbori, mobilier urban, instalare Wi-Fi în spațiile publice, scuaruri, 

modernizarea străzi urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau 

racordarea la utilități publice, construcția, modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la scară 

mică (cum ar fi infratructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate).   

P 3.3.2. Îmbunătăţirea amenajărilor terenului de sport din Orașul Dolhasca 
 

Obiectiv Strategic 4 -Îmbunătăţirea şi dezvoltarea forţei de muncă  

Măsura nr. 4.1. Facilitarea accesului la servicii de consiliere profesională şi training de 

specialitate 

P 4.1.1. Înfiinţarea unui centru pentru sprijinirea şomerilor în vederea reintegrării acestora pe piaţa 

muncii 

Măsura nr. 4.2. Creşterea capabilităţilor de identificare şi fructificare a oportunităţilor de piaţa 

forţei de muncă 

P 4.2.1. Formarea personalului din administraţia publică în domenii strategice (managementul 

proiectelor, achiziţii publice, management financiar) 
 

Obiectiv Strategic 5-Dezvoltarea serviciilor publice  

Măsura nr. 5.1.Modernizarea iluminatului public 

P 5.1.1. Modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Dolhasca 

P 5.1.2. Extindere rețea de iluminat public, înlocuire stâlpi și înlocuire becuri clasice cu leduri eficiente 

energetic 

Măsura nr. 5.2. Creşterea siguranţei comunităţii 

P.5.2.1. Achiziţionarea şi instalarea unui sistem de supraveghere modern în vederea creşterii siguranţei 

cetăţenilor  

P.5.2.2. Construire de adăposturi pentru populație în caz de dezastre naturale și războaie 

Măsura nr. 5.3. Creşterea capacităţii de furnizare a seviciilor publice 

P.5.3.1. Reabilitarea şi dotarea căminelor culturale  

P.5.3.2. Înfiinţarea şi dotarea serviciilor publice cu utilaje – extinderea şi mărirea parcului de utilaje 

P.5.3.3. Crearea de centre multifuncționale în Probota și în în localitatea Gulia, cu școală de 

muzică 

P.5.3.4. Achiziție mijloace de transport public interlocalități oraș Dolhasca și legăturile cu alte 

comune/orașe/municipii 

Obiectiv Strategic 6-Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale  

Măsura nr. 6.1. Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială 

P 6.1.1. Înfiintarea unui centru de permanenţă pentru persoane de vârsta a III-a. 
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P 6.1.2. Construirea unui centru pentru copii proveniţi din familiile sărace şi familiile de rromi. 

P 6.1.3. Construire terenuri de sport în satele Budeni, Probota și Gulia 

Măsura nr. 6.2. Modernizarea serviciilor de educaţie 

P 6.2.1. Reabilitarea si modernizarea şcolilor: Dolhasca I-IV, Liceul Oltea Doamna, Gulia, Budeni, 

Siliștea, Poiana, Probota, Poienari, Săndeni, Vămeni, Valea Poienii 

P 6.2.2. Derularea de programe de consiliere şi orientare şcolară în vederea diminuării fenomenului de 

abandon şcolar 

P 6.2.3. Sprijinirea tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala prin programe de tip  “a doua şansă” 

Măsura nr. 6.3. Modernizarea serviciilor de sănătate 

P 6.3.1. Dotarea spitalului din Dolhasca 

P 6.3.2. Centru de permanenta primiri urgente in cadrul spitalului orasenesc Dolhasca 

P 6.3.3. Înființare și dotare centru SMURD 

Obiectiv Strategic 7 -Creşterea calităţii mediului şi promovarea măsurilor de protecţie a acestuia  

Măsura nr. 7.1. - Creşterea calităţii aerului 

P 7.1.1. Promovarea utilizării de surse nepoluante  

Măsura nr. 7.2. Reabilitarea solului şi împiedicarea degradării  

P 7.2.1. Diminuarea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii în zonele 

afectate şi acţiuni de împădurire în zonele inundabile de râul Siret 

P 7.2.2. Amenajare diguri de protecție pe Șomuz și Siret pentru apararea caselor de riscul unor 

inundații 

Măsura nr.7.3. -Dezvoltarea unui sistem de management a deşeurilor  

P.7.3.1. Colectarea selectivă a deşeurilor 
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2.4. PORTOFOLIUL DE PROIECTE. FIȘE DE PROIECTE
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Sursele de finanţare, conform documentelor de programere pentru perioada 2015 - 2020 sunt structurate după cum urmează: 

Denumire program Obiective tematice 
Alocare financiară -în 

milioane euro- 

Programul Operațional 

Infrastructură Mare 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele. 

9.077,88 

Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor. 

Conservrea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor. 

Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor rețelelor majore. 

Programul Operațional Capital 

Uman 

Promovarea sustenabilității calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței 

de muncă 

6.471 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. 

Investiții în educație, formare profesională pentru competențe și învățare pe tot 

parcusul vieții. 

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o 

administrație publică eficientă. 

Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o 

administrație publică eficientă. 

382 

Program Operațional Regional Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologiei și inovării. 6.471 

Îmbunătățirea competitivității întreprinderii mici și mijlocii, a sectorului agricol și a 

sectorului pescuitului și acvaculturii. 

Sprijinirea traniziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele. 

Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor. 

Conservarea și protecția mediului și  promovarea utilizării eficiente e resurselor 

Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor rețelelor majore. 

Promovarea sustenabilității și a calătății locurilor de muncă și sprijinirea mobilității 

forței de muncă. 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. 

Investiții în educație, formare și fomare profesională pentru competențe și învățare pe 

tot parcursul vieții. 

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părțilot interesate și o 
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administrație publică eficientă (Cadastru). 

Asistență tehnică 

Programul Operațional 

Competitivitate 

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării. 1.266,82 

Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterii calității TIC 

Programul Operațional Asistență 

Tehnică 

Asistență tehnică orizontală 300 

Programul Național pentru 

Devoltare Rurală 

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării 7.534,72 

 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului agricol și a 

sectorului pescuitului și acvaculturii. 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 

sectoarele. 

Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor. 

Conservarea și protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor. 

Promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurii rețelelor majore. 

Promovarea sustenabilității și a calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității 

forței de muncă. 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. 

Investitții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare 

pe tot parcursul vieții. 

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o 

administrație publică eficientă. 

Asistență tehnică 

Axa LEADER 
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Încadrarea pe obiective şi măsuri a portofoliului de proiecte 

Obiectiv Măsura Proiecte 

Obiectiv Strategic 1 - Consolidarea 

întreprinderilor mici 

 

Măsura nr. 1.1 Diversificarea activităţilor şi 

promovarea afacerilor 

 

 Dezvoltarea programelor de promovare a 

activității antreprenoriale 

 Campanii de promovare a culturii 

antreprenoriale  

Măsura nr. 1.2. Dezvoltarea şi promovarea 

sectorului turistic 

 

 Sprijinirea înființării de facilitați de cazare 

(pensiuni şi pensiuni agroturistice) 

capabile să asigure un minim de spații de 

cazare în zona, facilitați necesare pentru 

dezvoltarea oricărui tip de turism 

 Consolidare și amenajarea lăcaşelor de cult 

din Orașul Dolhasca 

Măsura nr. 1.3. Diversificarea economiei 

rurale prin promovarea activităţilor non 

agricole la nivelul orașului 

 Derularea de parteneriate publice-private 

în vederea demarării de activităţi in 

domeniul industrial  

Obiectiv Strategic 2-Dezvoltarea 

agriculturii 

 

Măsura nr. 2.1 Îmbunătăţirea performanţei 

economice a tuturor fermelor şi facilitarea 

structurării şi modernizarii fermelor 

 Înființare depozit de colectare produse 

agricole, spații frigorifice piață 

 Dezvoltarea mediului de afaceri prin 

încurajarea sectorului legumicol, de fructe 

și de produse lactate, sectoare cu potențial 

de creștere pentru orașul Dolhasca 

 Susţinerea parteneriatelor de tip public-

privat pentru valorificarea resurselor locale 

(ferme piscicole, ferme agro-zootehnice, 

etc.) 

Măsura nr. 2.2.Îmbunătăţirea performanţei 

agricole şi facilitarea restructurării şi 

modernizării de ansamblu a agriculturii 

 Facilitarea accesului la sprijin şi 

consultanţă profesională pentru 

întreprinzătorii agricoli. 

 Extinderea suprafeţelor irigate la nivelul 
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Orașului Dolhasca  

Măsura nr. 2.3. Promovarea utilizării 

metodelor moderne în domeniul agriculturii 

 Înfiinţarea unor  puncte de colectare a 

laptelui şi a produselor agricole 

 Derularea unor programe de promovare a 

metodelor şi tehnologiilor agricole 

moderne  

Obiectiv Strategic 3 - Crearea condiţiilor 

dezvoltării economice 

Măsura nr. 3.1. Dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii   rutiere şi de acces 

 

 Realizarea lucrărilor de infrastructură 

pentru reabilitarea şi modernizarea 

drumurilor săteşti şi orășenești 

 Reabilitare şi construire de poduri şi 

podeţe 

 Reabilitarea drumurilor agricole 

 Construcție punte pietonală peste pârâul 

Șomuz 

 Amenajare diguri de protecție pe Șomuz și 

Siret pentru apararea caselor de riscul unor 

inundații 

Măsura nr. 3.2. Dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii tehnico-edilitare 

 Extinderea reţelei de apă şi canalizare la 

toate locuinţele Orașului  

 Rețea de apă și canalizare sat Gulia 

 Introducerea  reţelei de gaze naturale 

Măsura nr. 3.3. Dezvoltarea infrastructurii de 

agrement şi de petrecere a timpului liber 

 Amenajare parcuri pentru recreere şi locuri 

de joacă pentru copii în satele orașului 

Dolhasca  

 Creare parcuri joacă în satele aparținătoare 

Orașului Dolhasca 

 Amenajare parcuri pentru recreiere în 

Dolhasca – centru civic și Probota 

 Îmbunătăţirea amenajărilor la terenul de 

sport din Orașul Dolhasca 

 

Obiectiv Strategic 4 - Îmbunătăţirea şi 
Măsura nr. 4.1.Facilitarea accesului la servicii 

de consiliere profesională şi training de 

 Înființarea unui centru pentru sprijinirea 

şomerilor în vederea reintegrării acestora 
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dezvoltarea forţei de muncă 

 

specialitate pe piaţa muncii 

Măsura nr. 4.2. Dezvoltarea resurselor umane 

 

 Formarea personalului din administraţia 

publică în domenii strategice 

(managementul proiectelor, achiziţii 

publice, management financiar) 

Obiectiv Strategic 5- Dezvoltarea serviciilor 

publice 

Măsura nr. 5.1. 

Extinderea și modernizarea iluminatului 

public 

 Modernizarea sistemului de iluminat 

public în Orașul Dolhasca 

 Extindere rețea de iluminat public, 

înlocuire stâlpi și înlocuire becuri clasice 

cu leduri eficiente energetic 

Măsura nr. 5.2. Creşterea siguranţei 

comunităţii 

 Achiziţionarea şi instalarea unui sistem de 

supraveghere modern în vederea creşterii 

siguranţei cetăţenilor 

Măsura nr. 5.3. Creşterea capacităţii de 

furnizare a seviciilor publice  

 Reabilitare şi dotare cămin culturale din 

satele orașului Dolhasca 

 Construire centru multifuncțional în 

localitatea Probota 

 Construire centru multifuncțional în 

localitatea Gulia, cu scoala de muzica 

 Înfiinţarea şi dotarea serviciilor publice cu 

utilaje 

 Achiziționare linie utilaje pentru producție 

pavele, tuburi și alte prefabricate de beton 

 Construire fabrica caramida sat Gulia 

 Achiziție mijloace de transport public 

interlocalități oraș Dolhasca și legăturile cu 

alte comune/orașe/municipii 

 Restaurare și consolidare monumente 

istorice: ruinele bisericii Sfântul Nicolae și 

a bisericii Poiana 

 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile -

 Investiții în facilități destinate utilizării 

publice, cum ar fi: zone verzi de mici 

 Construire terenuri de sport în satele 

Budeni, Probota și Gulia 
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dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, 

locuri de joacă pentru copii, precum și 

facilități pentru activități sportive și 

recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);  

Obiectiv Strategic 6-Dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea serviciilor sociale 

 

Măsura nr. 6.1. Dezvoltarea serviciilor de 

asistenţă socială 

 Înfiintarea unui centru de permanenţă 

pentru persoane de vârsta a III-a. 

 Construirea unui centru pentru copii 

proveniţi din familiile sărace şi familiile de 

rromi. 

 Construire de adăposturi pentru populație 

în caz de dezastre naturale și războaie 

Măsura nr. 6.2. Modernizarea serviciilor de 

educaţie 

 

 Reabilitarea si modernizarea şcolilor din 

oraș și satele aparținătoare 

 Derulare de programe de consiliere şi 

orientare şcolară în vederea diminuării 

fenomenului de abandon şcolar 

 Sprijinirea tinerilor care au părăsit timpuriu 

şcoala prin programe de tip „a doua şansă” 

Măsura nr. 6.3. Modernizarea serviciilor de 

sănătate 

 Extinderea şi dotarea dispensarului 

comunal 

 Înființare și dotare centru SMURD 

Obiectiv Strategic 7 - Creşterea calităţii 

mediului şi promovarea măsurilor de 

protecţie a acestuia 

Măsura nr.  7.1.  Creşterea calităţii aerului  Promovarea utilizării de surse nepoluante  

Măsura nr. 7.2. Reabilitarea solului şi 

împiedicarea degradării  

 Diminuarea eroziunii solului prin lucrări de 

apărare a malurilor împotriva eroziunii în 

zonele afectate şi acţiuni de împădurire în 

zonele inundabile  

 Amenajare diguri de protecție pe Șomuz și 

Siret pentru apararea caselor de riscul unor 

inundații 

Măsura nr. 7.3. Dezvoltarea unui sistem de 

management a deşeurilor  

 Colectarea selectivă a deşeurilor 



 
 

Tabel nr. 7. Dezvoltarea programelor de promovare a activității antreprenoriale 

Denumirea proiectului 1. Dezvoltarea programelor de promovare a activității 

antreprenoriale 

Scopul proiectului Dezvoltarea și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale este de o 

importanță esențială, în vederea asigurării bunăstarii comunităţii 

locale. 

Obiective specifice -promovarea activității antreprenoriale; 

-stimularea spiritului antreprenorial în cadrul  

populației din oraș; 

-prezentarea modelelor de succes antreprenoriale. 

Problema identificată În Orașul Dolhasca nu există în prezent nici o instituție 

responsabilă cu oferirea de consiliere antreprenorială. 

Soluţia propusă Construirea unui centru capabil să ofere informații în vederea 

facilitării inițierii unei afaceri. 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Activităţi principale - construirea centrului; 

- informare cu privire la dezvoltarea unei afaceri. 

Rezultate aşteptate -  creşterea numărului întreprinderilor; 

-  creare de noi locuri de muncă; 

- creşterea contribuţiilor la bugetul de stat, bugetele locale, prin 

impozitele şi contribuțiile plătite. 

Surse de finanţare  POCU Prioritate de investiţii - 

8.3.  Prioritatea  de  investiţii  (iii)  activități  independente,  antr

eprenoriat  și  înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîn

treprideri  și  a  unor  întreprinderi  mici  și  mijlocii  inovatoare  

POR Axa prioritara 2  Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2017-2018 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri 

proprii ale solicitanţilor. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 8. Campanii de promovare a culturii antreprenoriale 

Denumirea proiectului 2. Campanii de promovare a culturii antreprenoriale  

Scopul proiectului Creşterea competitivităţii întreprinderilor din Orașul Dolhasca 

prin promovarea culturii antreprenoriale  

Obiective specifice -creşterea gradului de informare cu privire la antreprenoriat şi 

avantajele înfiinţării unei întreprinderi;  

-promovarea oportunităţilor de finanţare nerambursabilă 

disponibile în momentul respectiv. 

Problema identificată În Orașul Dolhasca, mediul de afaceri nu este competitiv, acest 

fapt datorându-se cunoaşterii precare a noţiunilor de cultură 

antreprenorială. Acest fapt determină un randament scăzut al 

afacerilor. 

Soluţia propusă Se doreşte răspândirea noţiunilor şi metodelor moderne de 

conducere a unei afaceri, bazate pe cunoaştere. Totodată, se va 

urmări informarea potenţialilor beneficiari cu privire la 

posibilităţile de accesare a surselor de finanţare disponibile pentru 

mediul privat.  

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca 

Activităţi principale -analiza oportunităţilor de dezvoltarea antreprenoriatului în 

Orașul Dolhasca;  

-elaborarea şi distribuirea materialelor de informare;  

-realizarea de campanii de promovare a culturii antreprenoriale;  

Rezultate aşteptate - campanii de promovare a culturii antrerenoriale; 

-creşterea numărului de întreprinderi noi înfiinţate; 

-creşterea contribuţiilor la bugetul de stat, bugetele locale, prin 

impozitele şi contribuțiile plătite; 

- dezvoltarea de ansambu a mediului de afaceri. 

Surse de finanţare  POCU Prioritate de investiţii - 

8.3.  Prioritatea  de  investiţii  (iii)  activități  independente,  antre

prenoriat  și  înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntre

prinderi  și  a  unor  întreprinderi  mici  și  mijlocii  inovatoare  

Posibili parteneri  Camera de Comerţ şi Industrie 

Cosiliul Local 

Perioada de implementare  2016-2017 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri proprii 

ale solicitanţilor. 

Documente necesare  Cerere de finanţare. 



 
 

Tabel nr. 9. Derularea unor programe de promovare a metodelor și tehnologiilor agricole moderne 

Denumirea proiectului 3. Derularea unor programe de promovare a metodelor şi 

tehnologiilor agricole moderne  

Scopul proiectului Încurajarea agricultorilor să introducă sau să continue metodele 

de producţie agricolă compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea 

mediului. 

Obiective specifice -activităţi de informare a persoanelor ocupate în agricultură cu 

privire la utilizarea noilor metode şi tehnici agricole;  

- încurajarea dezvoltării practicilor agricole moderne;  

-informarea cu privire la potenţialul agriculturii ecologice;  

-creşterea şi diversificarea numărului de produse ecologice 

atestate produse la nivelul orașului;  

Problema identificată În mediul rural din orașul Dolhasca – zona periurbană, şi în 

general, agricultorii nu deţin resursele de informare adecvate în 

legătură cu schimbările ce intervin în domeniul agriculturii şi 

metodele şi tehnicile moderne utilizate în agricultură.  

Soluţia propusă Oferirea de consultanţă şi informare în ceea ce priveşte 

tendinţele înregistrate în agricultură. 

Grupuri ţintă Fermierii Orașului Dolhasca 

Activităţi principale -promovarea metodelor şi tehnologiilor agricole moderne;  

-consultanţă în vederea utilizării unor metode eficiente şi a 

noilor tehnologii;  

-informare cu privire la potenţialul agriculturii ecologic şi 

posibilitatea de atestare ca producători ecologici. 

Rezultate aşteptate - creşterea nivelului de informare în rândul fermierilor; 

- dezvoltarea şi modernizarea activităţilor agricole. 

Surse de finanţare  PNDR, Prioritatea 1 Încurajarea transferului de cunoștințe şi a 

inovării în agricultură, în silvicultură şi  în zonele rurale, 

Domeniul de intervenție 1A Încurajarea inovării, a cooperării şi 

a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale , Măsura 2 

Servicii de consiliere,  Submăsura 2.1 Servicii de consiliere 

pentru fermieri, tinerii fermieri, și IMM-urile din zonele rurale 

Posibili parteneri  Cosiliul Local 

Mediul de afaceri/Fermierii 

Camera Agricolă Suceava. 

Perioada de implementare  2015-2017 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri 

proprii ale solicitanţilor. 

Documente necesare  Cerere de finanţare. 
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Tabel nr. 10. Sprijinirea înființării de facilitați de cazare (pensiuni şi pensiuni agroturistice) 

capabile să asigure un minim de spații de cazare în zona, facilitați necesare pentru dezvoltarea 

oricărui tip de turism 

Denumirea proiectului 4. Sprijinirea înființării de facilitați de cazare (pensiuni 

şi pensiuni agroturistice) capabile să asigure un minim 

de spații de cazare în zona, facilitați necesare pentru 

dezvoltarea oricărui tip de turism 

Scopul proiectului Atragerii unui număr cât mai mare de turişti români, cât şi 

străini, prin dezvoltarea serviciilor oferite în zonă. 

Obiective specifice -crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de 

turism; 

-creșterea valorii adăugate în activități de turism; 

-crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și 

serviciilor turistice; 

-creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor. 

Problema identificată Turism slab reprezentat la nivelul Orașului Dolhasca, 

neexistând în prezent pensiuni. 

Soluţia propusă Construirea unor facilităţi de cazare în vederea dezvoltării 

activităţii de turism. 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Turişti români şi străini; 

Instituţiile publice din Orașul Dolhasca. 

Activităţi principale -construirea de unităţi de primire turistică; 

-promovarea unităţilor şi a Orașului Dolhasca. 

Rezultate aşteptate -creşterea potenţialului turistic; 

-creare de noi locuri de muncă; 

-creşterea contribuţiilor la bugetul de stat, bugetele locale, 

prin impozitele şi contribuțiile plătite. 

Surse de finanţare  POR 2014 -2020 

Axa prioritară   7:  Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2015-2020 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri 

proprii ale solicitanţilor. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru 

lucrări de intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 11. Consolidare și amenajarea lăcaşelor de cult din Orașul Dolhasca 

Denumirea proiectului 5. Consolidare și amenajarea lăcaşelor de cult din Orașul 

Dolhasca 

Scopul proiectului Atragerii unui număr cât mai mare de turişti români, cât şi 

străini, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă. 

Obiective specifice -punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local; 

-organizarea de evenimente culturale. 

Problema identificată Lăcașele de cult de pe raza orașului necesită consolidare şi 

amenajare. 

Soluţia propusă Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Turişti români şi străini. 

Activităţi principale - consolidare, amenajare lăcaşe de cult 

Rezultate aşteptate -  creşterea potenţialului turistic. 

Surse de finanţare  Axa prioritara 5  Imbunătățirea mediului urban și conservarea, 

protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

Submăsura 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și 

dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 

- Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 

valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale; 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2016-2018 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri 

proprii ale solicitanţilor. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 12. Restaurare și consolidare monumente istorice: ruinele bisericii Sfântul Nicolae și a 

bisericii Poiana 

Denumirea proiectului 6. Restaurare și consolidare monumente istorice: ruinele 

bisericii Sfântul Nicolae și a bisericii Poiana 

Scopul proiectului Conservarea monumentelor locale 

Atragerii unui număr cât mai mare de turişti români, cât şi 

străini, îmbunătăţind oferta turisitcă din zonă. 

Obiective specifice -punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local; 

-organizarea de evenimente culturale. 

Problema identificată Lăcașele de cult aflate în patrimonial național de pe raza 

orașului necesită consolidare şi amenajare. 

Soluţia propusă Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Turişti români şi străini. 

Activităţi principale -consolidare, restaurare, amenajare lăcaşe de cult 

Rezultate aşteptate - creşterea potenţialului turistic. 

Surse de finanţare  POR 2014 -2020 

Axa prioritara 5   

-Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

Submăsura 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și 

dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 

- Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și 

valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale; 
•Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 
•Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, 

picturilor murale exterioare; 

•Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; 
•Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor 

de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); 

•Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 
•Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv 

digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2017-2019 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri 

proprii ale solicitanţilor. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 13. Susţinerea parteneriatelor de tip public-privat pentru valorificarea resurselor locale 

(ferme piscicole, ferme agro-zootehnice – prelucrare lapte, carne, prelucrarea lemnului, etc.). 

Denumirea proiectului 7. Susţinerea parteneriatelor de tip public-privat pentru 

valorificarea resurselor locale (ferme piscicole, ferme agro-

zootehnice – prelucrare lapte, carne, prelucrarea lemnului, 

etc.)  

Scopul proiectului Promovarea produselor locale 

Obiective specifice -creşterea notorietăţii produselor din Orașul Dolhasca;  

-creşterea atractivităţii generale a mediului economic local;  

-susţinerea dezvoltării mediului de afaceri local;  

-creşterea nivelului de trai al locuitorilor;  

-valorificarea superioară a resurselor locale ale Orașului Dolhasca. 

- prelucrarea lemnului 

Problema identificată Resursele locale sunt slab valorificate la nivelul Orașului 

Dolhasca.  

Soluţia propusă Pentru a implementa şi a coordona activităţile de promovare a 

produselor locale, oricare ar fi domeniul de activitate din care 

provin, se impune crearea unor ferme. 

Deasemenea, conform Strategiei de Dezvoltare a Judeţului 

Suceava perioada 2011-2020 un accent deosebit, pentru Orașul 

Dolhasca se pune pe activitatea de prelucrare a lemnului, 

agricultură şi prelucrarea laptelui şi cărnii. 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Instituţiile publice din Orașul Dolhasca. 

Activităţi principale -înfiinţarea fermelor în vederea promovării produselor din Orașul 

Dolhasca;  

-organizarea de târguri pentru promovarea produselor locale. 

Rezultate aşteptate - creşterea consumului de produse locale. 

- creşterea numărului de locuri de muncă. 

- creşterea notorietăţii produselor locale. 

Surse de finanţare  POR Axa prioritara 2  Îmbunătăţirea competitivităţii 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Consiliul Judeţean Suceava 

Perioada de implementare  2015-2020 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri proprii 

şi fonduri publice. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 15. Înființare depozit de colectare produse agricole, inclusiv spații frigorifice 

Denumirea proiectului 8. Înființare depozit de colectare produse agricole, inclusiv spații 

frigorifice 

Scopul proiectului Promovarea produselor locale 

Obiective specifice -creşterea notorietăţii produselor din Orașul Dolhasca;  

-creşterea atractivităţii generale a mediului economic local;  

-susţinerea dezvoltării mediului de afaceri local;  

-creşterea nivelului de trai al locuitorilor;  

-valorificarea superioară a resurselor locale ale Orașului Dolhasca. 

Problema identificată Resursele locale sunt slab valorificate la nivelul Orașului Dolhasca.  

Soluţia propusă Pentru a implementa şi a coordona activităţile de promovare a produselor 

locale, oricare ar fi domeniul de activitate din care provin, se impune crearea 

unui depozit de colectare a produselor agricole, care să atragă 

producătorii și consumatorii 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Comercianți regionali 

Activităţi principale -organizarea de târguri pentru promovarea produselor locale. 

Rezultate aşteptate - creşterea consumului de produse locale. 

- creşterea numărului de locuri de muncă. 

- creşterea notorietăţii produselor locale. 

Surse de finanţare  POR  

Axa prioritara 2  Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4.3. Oferirea de 

sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale,  

- Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone 

verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă 

pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2015-2020 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri proprii şi fonduri 

publice. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

97 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI DOLHASCA, JUDEŢUL SUCEAVA 2015- 2020 

Tabel nr. 16. Modernizare obor – piață agroalimentară 

Denumirea proiectului 9. Modernizare obor – piață agroalimentară 

Scopul proiectului Promovarea produselor locale 

Obiective specifice -creşterea notorietăţii produselor din Orașul Dolhasca;  

-creşterea atractivităţii generale a mediului economic local;  

-susţinerea dezvoltării mediului de afaceri local;  

-creşterea nivelului de trai al locuitorilor;  

-valorificarea superioară a resurselor locale ale Orașului Dolhasca. 

Problema identificată Resursele locale sunt slab valorificate la nivelul Orașului Dolhasca.  

Soluţia propusă Pentru a implementa şi a coordona activităţile de promovare a produselor 

locale, oricare ar fi domeniul de activitate din care provin, se impune 

modernizarea pieței agroalimentare 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Comercianți regionali 

Activităţi principale -organizarea de târguri pentru promovarea produselor locale. 

Rezultate aşteptate - creşterea consumului de produse locale. 

- creşterea numărului de locuri de muncă. 

- creşterea notorietăţii produselor locale. 

Surse de finanţare  POR  

Axa prioritara 2  Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4.3. Oferirea de 

sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale,  

- Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de 

mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru 

copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2015-2020 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri proprii şi fonduri 

publice. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 17. Dezvoltarea mediului de afaceri prin încurajarea sectorului legumicol, de fructe și 

de produse lactate, sectoare cu potențial de creștere pentru orașul Dolhasca. 

Denumirea proiectului 10. Dezvoltarea mediului de afaceri prin încurajarea sectorului 

legumicol, de fructe și de produse lactate, sectoare cu potențial de 

creștere pentru orașul Dolhasca 

Scopul proiectului Promovarea produselor locale 

Obiective specifice -creşterea notorietăţii produselor din Orașul Dolhasca;  

-creşterea atractivităţii generale a mediului economic local;  

-susţinerea dezvoltării mediului de afaceri local;  

-creşterea nivelului de trai al locuitorilor;  

-valorificarea superioară a resurselor locale ale Orașului Dolhasca. 

Problema identificată Resursele locale sunt slab valorificate la nivelul Orașului Dolhasca.  

Soluţia propusă Pentru a implementa şi a coordona activităţile de promovare a produselor 

locale, oricare ar fi domeniul de activitate din care provin, se impune 

dezvoltarea sectoarelor de producții legumicole, fructifere și lactate 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Comercianți regionali 

Activităţi principale -organizarea de târguri pentru promovarea produselor locale. 

Rezultate aşteptate - creşterea consumului de produse locale. 

- creşterea numărului de locuri de muncă. 

- creşterea notorietăţii produselor locale. 

Surse de finanţare  POR  

Axa prioritara 2  Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4.3. Oferirea de 

sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 

defavorizate din regiunile urbane și rurale,  

-Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de 

mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru 

copii, precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2015-2020 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri proprii şi fonduri 

publice. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

99 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI DOLHASCA, JUDEŢUL SUCEAVA 2015- 2020 

Tabel nr. 18. Facilitarea accesului la sprijin şi consultanţă profesională pentru întreprinzători 

agricoli prin crearea unui centru de calificare 

Denumirea proiectului 11. Facilitarea accesului la sprijin şi consultanţă profesională 

pentru întreprinzători agricoli prin crearea unui centru de 

calificare 

Scopul proiectului Dezvoltarea şi modernizarea activităţii agricole. 

Obiective specifice -dezvoltarea Orașului Dolhasca; 

-creşterea viabilităţii economice 

-exploatarea optimă a potenţialul agricol al zonei. 

Problema identificată Activitatea agricolă a Orașului Dolhasca nu este bine reprezentată 

la nivelul orașului, înregistrându-se decalaje tehnologice mari. 

Soluţia propusă Crearea unui centru de calificare în ceea ce priveşte exploataţiile 

agricole şi produsele alimentare ecologice rezultate. 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Populaţia judeţului Suceava. 

Activităţi principale -construirea centrului;  

-organizarea de cursuri în domeniul agriculturii, creşterii 

animalelor. 

Rezultate aşteptate -creşterea productivităţii agricole. 

-creşterea notorietăţii produselor locale; 

Surse de finanţare  POR  

Axa prioritara 2  Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4.3. 

Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială 

a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale,  

- Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar 

fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, 

părculețe, locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru 

activități sportive și recreaționale 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2016-2017 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri proprii 

şi fonduri publice. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 19. Extinderea suprafeţelor irigate la nivelul Orașului Dolhasca pentru culturile 

agricole din satele aparținătoare. 
 

Denumirea proiectului 12. Extinderea suprafeţelor irigate la nivelul Orașului 

Dolhasca pentru culturile agricole din satele aparținătoare 

Scopul proiectului Dezvoltarea şi îmbunătăţirea  activităţii agricole 

Obiective specifice - exploatarea optimă a potenţialul agricol al zonei; 

- extinderea suprafeţelor irigate 

Problema identificată În acest moment sistemele de irigaţii sunt nefuncţionale. 

Soluţia propusă Realizarea activităţilor de irigaţii în vederea eficientizării 

agriculturii. 

Grupuri ţintă Fermierii locali 

Activităţi principale - facilitarea accesului la sisteme de irigaţii. 

Rezultate aşteptate -creşterea productivităţii agricole. 

-creşterea notorietăţii produselor locale; 

-dezvoltarea armonioasă a agriculturii. 

Surse de finanţare  POR  

Axa prioritara 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

PNDR 2014-2020 Submăsura 4.3. „Investiţii pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”  - 

componenta de Infrastructura de irigatii 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2016-2018 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri proprii 

şi fonduri publice. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topographic. 
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Tabel nr. 20. Înfiinţarea unor  puncte de colectare a laptelui şi a produselor agricole 
 

Denumirea proiectului 13. Înfiinţarea unor  puncte de colectare a laptelui şi a produselor 

agricole 

Scopul proiectului Promovarea produselor locale 

Obiective specifice -activitate de colectare  

-stimularea micilor producători 

-valorificarea superioară a resurselor locale ale Orașului Dolhasca. 

Problema identificată Resursele locale sunt slab valorificate la nivelul Orașului Dolhasca.  

Soluţia propusă Valorificare producţiei agricole prin înfiinţarea de puncte de 

cloectare a laptelui şi a produselor agricole. 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Populaţia judeţului Suceava. 

Activităţi principale -înfiinţarea punctelor de colectare;  

-organizarea unui târg pentru promovarea produselor locale. 

Rezultate aşteptate -creşterea consumului produselor locale. 

-creşterea numărului de locuri de muncă. 

-creşterea notorietăţii produselor locale; 

Surse de finanţare  Bugetul de stat 

POR  

Axa prioritara 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, 4.3. Oferirea 

de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a 

comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale,  

-Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi 

de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă 

pentru copii, precum și facilități pentru activități sportive și 

recreaționale 
Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2016-2020 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din fonduri proprii şi 

fonduri publice. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  
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Tabel nr. 21. Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru reabilitarea şi modernizarea 

drumurilor săteşti şi orășenești 

Denumirea proiectului 14. Realizarea lucrărilor de infrastructură pentru reabilitarea şi 

modernizarea drumurilor săteşti şi orășenești 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii Orașului Dolhasca prin reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport 

Obiective specifice - îmbunătăţirea aspectului general al Orașului Dolhasca 

- creşterea atractivităţii orașului în vederea derulării activităţilor 

economice; 

- mărirea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului rutier. 

Problema identificată Starea infrastructurii rutiere constituie o problemă importantă pentru 

locuitorii orașului. 

Soluţia propusă Reabilitarea şi modernizarea drumurilor aparținătoare administrativ  

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Agenţii economice care activează în Orașul Dolhasca; 

Instituţiile publice din Orașul Dolhasca; 

Potenţialii investitori. 

Activităţi principale -modernizarea carosabilului. 

Rezultate aşteptate - fluidizarea traficului; 

-viteza de circulaţie va creşte iar durata de tranzitare a orașului se va 

reduce, lucru ce va aduce o economie de timp. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

Programul Operaţional Regional, AXA PRIORITARĂ 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală , 

Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN - T  

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2016-2019 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local 

ţinând cont că există un impact favorabil evident asupra activităţii 

economice, astfel reabilitarea infrastructurii de drumuri va dinamiza 

mediul de afaceri local, fapt ce va avea un impact pozitiv şi asupra 

bugetului local.  

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 22. Reabilitare şi construire de poduri şi podeţe 

Denumirea proiectului 15. Reabilitare şi construire de poduri şi podeţe 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii Orașului Dolhasca prin reabilitarea şi 

construirea de poduri şi podeţe 

Obiective specifice -îmbunătăţirea aspectului general al Orașului Dolhasca 

-mărirea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului rutier; 

Problema identificată Starea podurilor şi podeţelor și necesitatea costuirii altora noi 

Soluţia propusă Reabilitarea şi construirea de poduri şi podeţe 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Agenţii economici care activează în Orașul Dolhasca; 

Instituţiile publice din Orașul Dolhasca; 

Potenţialii investitori. 

Activităţi principale -contruirea de poduri și podeţe. 

Rezultate aşteptate -fluidizarea traficului; 

-viteza de circulaţie va creşte iar durata de tranzitare a orașului se va 

reduce, lucru ce va aduce o economie de timp. 

-creşterea atractivităţii orașului, prin imbunătăţirea aspectului 

orașului. 

Surse de finanţare  POR 2014 -2020 

Axa prioritară 6:  Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 

regională și locală, 6.1 Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN - T  

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2015-2017 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local 

ţinând cont că există un impact favorabil evident asupra activităţii 

economice, astfel reabilitarea podului şi a podeţelor va dinamiza 

mediul de afaceri local, fapt ce va avea un impact pozitiv şi asupra 

bugetului local.  

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 23. Reabilitarea drumurilor agricole 

Denumirea proiectului 16. Reabilitarea drumurilor agricole 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii la culturile agricole prin 

reabilitarea/construirea drumurilor agricole 

Obiective specifice -îmbunătăţirea aspectului general al Orașului Dolhasca 

-dezvoltarea de ansamblu a orașului. 

Problema identificată Starea drumurilor agricole îngreunează accesul către exploataţiile 

agricole. 

Soluţia propusă Lucrările ar consta în realizarea infrastructurii drumurilor de 

exploatare prin așternere straturi balast 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Instituţiile publice din Orașul Dolhasca; 

Potenţialii investitori. 

Activităţi principale - Construire drumuri de de access pre exploatațiile agricole 

Rezultate aşteptate - noi oportunităţi de dezvoltare a sectorului agricol prin faptul că 

accesul din oraș va fi mult mai mai ușor decât în prezent. 

Surse de finanţare  PNDR 2014 -2020 

M04 - Investiții în active fizice 

Sub-măsura 4.3. „Investiţii pentru dezvoltarea, moderni-zarea şi 

adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2015-2017 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local. 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 24. Construcție punte pietonală peste pârâul Șomuz 

Denumirea proiectului 17. Construcție punte pietonală peste pârâul Șomuz 

Scopul proiectului Îmbunătăţirea accesibilităţii Orașului Dolhasca prin construirea unei 

punți pietonale 

Obiective specifice - creșterea posibilităților de traversare a pârâului Șomuz de către 

locuitorii orașului Dolhasca 

Problema identificată Starea infrastructurii care traversează pârâul Șomuz constituie o 

problemă importantă pentru locuitorii orașului – nu sunt suficient de 

numeroase 

Soluţia propusă Construcție punte pietonală peste pârâul Șomuz 

Grupuri ţintă Populaţia Orașului Dolhasca; 

Agenţii economice care activează în Orașul Dolhasca; 

Instituţiile publice din Orașul Dolhasca; 

Potenţialii investitori. 

Activităţi principale Construcție punte pietonală peste pârâul Șomuz 

Rezultate aşteptate - fluidizarea traficului pietonal; 

- mai multă siguranță pentru copii și adulți la trversarea pârâului 

Surse de finanţare  Bugetul local 

Programul Operaţional Regional, AXA PRIORITARĂ 6: 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală , 

Prioritatea de investiţii 6.1 Stimularea mobilității regionale prin 

conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN - T 

Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate 

în proximitatea retelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor 

judetene 
 construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum 

judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, 

construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru 

creșterea siguranței circulației.   
 construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere 

(construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la 

autostrazi TEN T a drumurilor județene) şi construirea 

pasarelelor pietonale;   

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2016-2019 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local 

ţinând cont că există un impact favorabil evident asupra activităţii 

economice, astfel reabilitarea infrastructurii de drumuri va dinamiza 

mediul de afaceri local, fapt ce va avea un impact pozitiv şi asupra 

bugetului local.  

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  

Studiu geotehnic,  

Studiu topografic;  

Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.  
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Tabel nr. 25. Extinderea şi dezvoltarea reţelei de apă şi canalizare în toate locuinţele Orașului 

Dolhasca și satelor aparținătoare 

Titlul proiectului  18. Extinderea şi dezvoltarea reţelei de apă şi canalizare în toate 

locuinţele Orașului Dolhasca și satelor aparținătoare 

Scopul proiectului  Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare în vederea creşterii 

calităţii vieţii. 

Obiective specifice  - extindere racordare reţea de apă şi canalizare  

Problema identificată  În prezent pe teritoriul Orașului Dolhasca există alimnetare cu apa în 

satele Budeni, Siliștea, Dolhasca Vest, Dolhasca Est, Săndeni, 

Vămeni și Poiana. Rețea de canalizare s-a realizat doar în Dolhaca 

Vest, aprox. 1.500m și Dolhasca Est, aprox 150 m. 

Soluţia propusă  Proiectul presupune extinderea și dezvotarea reţelei de apă şi 

canalizare. 

Grupuri ţintă  Cetăţenii Orașului Dolhasca 

Agenţii economici  

Instituţiile publice  

Activităţi principale  - extindere reţea de apă 

- extindere canalizare. 

Rezultate aşteptate  - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  a populaţiei orașului; 

- atragerea investiţiilor 

- crearea de noi locuri de muncă. 

Surse de finanţare  POR 2014 -2020 

Axa prioritară   4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate 

de investiții 4.3  Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și deconta-minarea siturilor 

poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului 

CNI – Subprogramul REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 

Bugetul local 

PNDR, Submăsura 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică. 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2016-2019 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local  

Documente necesare  - Cerere finanţare 

- Studiu fezabilitate  

- Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu)  
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Tabel nr. 26. Rețea de apă si canalizare sat Gulia 

Titlul proiectului  19. Rețea de apă si canalizare sat Gulia 

Scopul proiectului  Înființarea infrastructurii tehnico-edilitare în vederea creşterii calităţii 

vieţii și satul Gulia 

Obiective specifice  - racordare reţea de apă şi canalizare  

Problema identificată  În prezent pe teritoriul Orașului Dolhasca există alimnetare cu apa în 

satele Budeni, Siliștea, Dolhasca Vest, Dolhasca Est, Săndeni, 

Vămeni și Poiana. Rețea de canalizare s-a realizat doar în Dolhaca 

Vest, aprox. 1.500m și Dolhasca Est, aprox 150 m. 

Soluţia propusă  Proiectul presupune înființarea reţelei de apă şi canalizare și în satul 

unde există populație majoritară romă. 

Grupuri ţintă  Cetăţenii satului Gulia 

Agenţii economici  

Instituţiile publice  

Activităţi principale  - înființare reţea de apă 

- înființare reţea canalizare. 

Rezultate aşteptate  - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  a populaţiei satelor arondate 

- atragerea investiţiilor 

- crearea de noi locuri de muncă. 

Surse de finanţare  POR 2014 -2020 

Axa prioritară   4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate 

de investiții 4.3  Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și deconta-minarea siturilor 

poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului 

CNI – Subprogramul REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE 

Bugetul local 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Perioada de implementare  2016-2019 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local  

Documente necesare  - Cerere finanţare 

- Studiu fezabilitate  

- Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu)  
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Tabel nr. 27. Înfiinţarea  reţelei de gaze naturale 

Titlul proiectului  20. Înfiinţarea  reţelei de gaze naturale 

Scopul proiectului  Dezvoltarea reţelei de gaze naturale în vederea creşterii calităţii 

vieţii. 

Obiective specifice  - racordarea orașului la reţeaua de gaze. 

Problema identificată  În prezent pe teritoriul Orașului Dolhasca nu există reţea de gaze 

naturale. 

Soluţia propusă  Proiectul presupune racordarea la reţeaua de gaze naturale  

Grupuri ţintă  Cetăţenii Orașului Dolhasca 

Agenţii economici  

Instituţiile publice  

Activităţi principale  -conductă de racord gaze naturale în regim de presiune înaltă. 

-reţea de distribuţie gaze naturale dimensionată în funcţie de debitul 

instalat. 

Rezultate aşteptate  - îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă  a populaţiei orașului; 

- atragerea investiţiilor 

- crearea de noi locuri de muncă. 

Surse de finanţare  POR 2014 -2020 

Axa prioritară   4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.1   

Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in 

infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul 

locuințelor 

Posibili parteneri  Consiliul Local 

Consiliul Judeţean 

Perioada de implementare  2017-2020 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local  

Documente necesare  - Cerere finanţare 

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

- Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu)  

- Avize 
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Tabel nr. 28. Amenajare parcuri pentru recreere.  

Titlul proiectului  21. Amenajare parcuri pentru recreere (Dolhasca centru civic și satele 

aparținătoare) şi locuri de joacă pentru copii, alei, piste biciclete, parcări, 

trotuare, foișoare, pergola, plantare arbori, mobilier urban, instalare Wi-

Fi în spațiile publice, scuaruri, modernizarea străzi urbane adiacente 

terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la 

utilități publice, construcția, modernizarea tuturor tipurilor de utilități 

de bază la scară mică (cum ar fi infratructura edilitară de gaze, 

electricitate, apă, salubritate).  

Scopul proiectului  Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin dezvoltarea infrastructurii de 

petrecere a timpului liber la nivel local  

Obiective specifice  -diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber, atât pentru 

locuitorii Orașului Dolhasca, cât şi pentru turişti  

-creşterea suprafeţei de spaţii verzi amenajate cu minim 40% faţă de situaţia 

din prezent. 

Problema identificată  Una dintre problemele Orașului Dolhasca este lipsa spaţiilor verzi şi slaba 

diversitate a posibilităţilor de petrecere a timpului liber. În Orașul Dolhasca 

infrastructura de petrecere a timpului liber este foarte slab dezvoltată.  

Soluţia propusă  Proiectul constă în crearea de parcuri publice şi a locurilor de joacă pentru 

copii.  

Grupuri ţintă  Turiştii români şi străini  

Populaţia orașului  

Agenţii economici  

Activităţi principale  -amenajare infrastructură de acces (căi de acces, alei, parcări etc.)  

-amenajare cu mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, toalete, etc.)  

-amenajare locuri de joacă pentru copii  

-construire mini-fântâni arteziene, amenajare zone de recreere adulţi, 

construire foişor  

Rezultate aşteptate  - spaţii verzi amenajate, spaţii de joacă pentru copii, bănci, coşuri de gunoi, 

alei, parcări  

- zone de recreere adulţi  

- foişoare, noi locuri de muncă  

- infrastructură la scară mică  

Surse de finanţare  Bugetul local 

Bugetul de stat prin Ministerul Mediului - Programul National de 

îmbunatăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. 

Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

CNI  

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean,  

Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Mediul de afaceri  

Perioada de implementare  2016-2019 

Sustenabilitate  Ulterior implementării proiectului, întreţinerea parcului va fi responsabilitatea 

Primăriei Orașului Dolhasca.  

Documente necesare  Cerere finanţare  

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)  

Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu)  

Studiu Fezabilitate.  
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Tabel nr. 29.  Reabilitare şi dotare cămine culturale 

Titlul proiectului  22.  Reabilitare şi dotare cămine culturale  

Scopul proiectului  Îmbunătăţirea infrastructurii culturale a orașului  

Obiective specifice    - diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber, atât pentru 

locuitorii Orașului Dolhasca. 

- creşterea gradului de cultură la nivelul orașului. 

- facilitarea organizării de evenimente culturale. 

Problema identificată  Una dintre problemele Orașului Dolhasca este nevoia de reabilitare şi 

dotare a căminelor culturale ale orașului și satelor aparținătoare 

Soluţia propusă  Proiectul constă în realizarea lucrărilor de reabilitare cât şi dotarea 

corespunzătoare a căminelor culturale din orașul Dolhasca și a satelor 

componente 

Grupuri ţintă  Populaţia orașului  

Activităţi principale  - evaluare situaţie actuale; 

- alocare resurse necesare elaborării studiului de fezabilitate 

- întocmire cerere de finanţare 

- realizare lucrari de reabilitare şi dotare 

Rezultate aşteptate  - toate căminele culturale ale UAT Dolhasca reabilitate şi dotate. 

-creşterea considerabilă a numărului de evenimente culturale 

organizate la nivelul orașului. 

Surse de finanţare  Bugetul de stat (prin intermediul fondurilor de la Ministerul Culturii 

și Cultelor) 

POR 2014-2020 

Axa prioritara 5   

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural 

CNI – Subprogranul AȘEZĂMINTE CULTURALE 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

 Mediul de afaceri  

Perioada de implementare  2016-2018 

Sustenabilitate  Ulterior implementării proiectului, întreţinerea căminelor culturale va 

fi responsabilitatea Primăriei Orașului Dolhasca.  

Documente necesare  Cerere finanţare  

Studiu Fezabilitate.  
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Tabel nr. 30. Construire centru multifuncțional în localitatea Probota 

Titlul proiectului  23. Construire centru multifuncțional în localitatea Probota 

Scopul proiectului  Îmbunătăţirea infrastructurii culturale a orașului  

Obiective specifice  -diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber pentru 

locuitorii din Probota 

-creşterea gradului de cultură la nivelul orașului. 

-facilitarea organizării de evenimente culturale. 

Problema identificată  Una dintre problemele Orașului Dolhasca este lipsa unor centre 

multifucnționale în toate satele aparținătoare, în majoritatea lor 

existând câte un cămin cultural 

Soluţia propusă  Proiectul constă în realizarea unui centru multifuncțional 

Grupuri ţintă  Populaţia localității Probota și locuitorii orașului Dolhasca 

Activităţi principale  - alocare resurse necesare Studiu de Fezabilitate 

- întocmire cerere de finanţare 

Rezultate aşteptate  -1 centru multifuncțional dotat. 

-creşterea considerabilă a numărului de evenimente culturale 

organizate la nivelul orașului. 

Surse de finanţare  Bugetul de stat (prin intermediul fondurilor de la Ministerul Culturii 

și Cultelor) 

POR 2014-2020 

Axa prioritară   4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritate 

de investiții 4.3  Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și deconta-minarea situ-rilor 

poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului 

POR 2014 -2020 

Axa prioritară   5:  Conservarea, pro-tecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural 

CNI – Subprogranul AȘEZĂMINTE CULTURALE 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean, 

 Mediul de afaceri  

Perioada de implementare  2016-2018 

Sustenabilitate  Ulterior implementării proiectului, întreţinerea centrului va fi 

responsabilitatea Primăriei Orașului Dolhasca.  

Documente necesare  Cerere finanţare  

Studiu Fezabilitate.  
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Tabel nr. 31. Construire centru multifuncțional în localitatea Gulia, cu școală de muzică 

Titlul proiectului  24. Construire centru multifuncțional în localitatea Gulia, cu 

școală de muzică 

Scopul proiectului  Îmbunătăţirea infrastructurii culturale a orașului  

Obiective specifice  - diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber pentru 

locuitorii din Gulia 

- creşterea gradului de cultură la nivelul orașului. 

- facilitarea organizării de evenimente culturale. 

Problema identificată  Una dintre problemele Orașului Dolhasca este lipsa unor centre 

multifucnționale în toate satele aparținătoare 

Soluţia propusă  Proiectul constă în realizarea unui centru multifunctional, care va 

avea și o școală de muzică 

Grupuri ţintă  Populaţia localității Gulia și locuitorii orașului Dolhasca 

Activităţi principale  - alocare resurse necesare Studiu de Fezabilitate 

- întocmire cerere de finanţare 

Rezultate aşteptate  -1 centru multifuncțional dotat. 

-creşterea considerabilă a numărului de evenimente culturale 

organizate la nivelul orașului. 

Surse de finanţare  Bugetul de stat (prin intermediul fondurilor de la Ministerul Culturii 

și Cultelor) 

POR 2014-2020 

Axa prioritară   4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritate 

de investiții 4.3  Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și deconta-minarea situ-rilor 

poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului 

POR 2014 -2020 

Axa prioritară   5:  Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural 

CNI – Subprogranul AȘEZĂMINTE CULTURALE 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean, 

 Mediul de afaceri  

ONG-uri romi 

Perioada de implementare  2016-2018 

Sustenabilitate  Ulterior implementării proiectului, întreţinerea centrului va fi 

responsabilitatea Primăriei Orașului Dolhasca.  

Documente necesare  Cerere finanţare  

Studiu Fezabilitate.  
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Tabel nr. 32. Înfiinţarea şi dotarea serviciilor publice cu utilaje 

Titlul proiectului  25. Înfiinţarea şi dotarea serviciilor publice cu utilaje 

Scopul proiectului  Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale 

Obiective specifice  Înfiinţarea şi dotarea serviciilor comunitare cu utilaje şi echipamnete 

(autogreder, buldoexcavator etc). 

Problema identificată  Este nevoie de achiziţionarea unor utilaje pentru intervenţii în situaţii 

de urgenţă cât şi pentru întreţinerea spaţiilor verzi. 

Soluţia propusă  Proiectul presupune prima înfiinţarea a serviciilor publice cât şi dotarea 

corespunzătoare a acestora. 

Grupuri ţintă  Cetăţenii Orașului Dolhasca 

Agenţii economici  

Instituţiile publice  

Activităţi principale  - înfiinţare servicii publice  

- dotarea cu utilaje/echipamente. 

Rezultate aşteptate  - îmbunăţirea condiţiilor de viaţă  a populaţiei orașului 

- reducerea factorilor de risc pentru siguranţa populaţiei 

- atragerea de investitori în zonă 

- crearea de noi locuri de muncă. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean. 

Perioada de implementare  2015-2016 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local. 

Documente necesare  - Cerere finanţare  

- Studiu fezabilitate  

- Avize. 
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Tabel nr. 33. Achiziționare linie utilaje pentru producție pavele, tuburi și alte prefabricate din 

beton 

Titlul proiectului  26. Achiziționare linie utilaje pentru producție pavele, tuburi și 

alte prefabricate din beton 

Scopul proiectului  Reducerea costurilor orașului cu contractarea unor lucrări de pavelare, 

amenajare alei, scuaruri, străzi urbane, lucrări de amenajare șanțuri, 

podețe 

Obiective specifice  Realizarea unei linii de producție pavele, tuburi și alte prefabricate de 

beton 

Problema identificată  - necesitatea îmbunătățirii drumurilor, străzilor din oraș la costuri cât 

mai mici 

- contractarea unor astfel de lucrări la prețuri ridicate care exced 

posibilitățile comunității 

Soluţia propusă  Proiectul presupune construirea unei linii de producție pavele, tuburi și 

alte prefabricate de beton 

Grupuri ţintă  Cetăţenii Orașului Dolhasca 

Agenţii economici  

Instituţiile publice  

Poulația  

Activităţi principale  - înfiinţare linie de producție pavele, tuburi și alte prefabricate de beton 

- dotarea cu utilaje/echipamente. 

Rezultate aşteptate  - îmbunăţirea condiţiilor de viaţă  a populaţiei orașului 

- reducerea factorilor de risc pentru siguranţa populaţiei 

- atragerea de investitori în zonă 

- crearea de noi locuri de muncă. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

POR Axa prioritara 2   

- Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean. 

Perioada de implementare  2016-2019 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local. 

Documente necesare  - Cerere finanţare  

- Studiu fezabilitate  

- Avize. 
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Tabel nr. 34. Construire fabrica caramida sat Gulia 

Titlul proiectului  27. Construire fabrica caramida sat Gulia 

Scopul proiectului  Implicarea activa a populatiei rrome in dezvoltarea satului Gulia unde 

majoritară este populația de etnie romă 

Obiective specifice  Realizarea unei linii de producție care sa ajute la construirea de 

locuinte pentru populația rromă 

Problema identificată  - lipsa resurselor financiare pentru construirea de locuinte pentru un 

trai decent 

 

Soluţia propusă  Proiectul presupune construirea unei fabrici de cărămidă 

Grupuri ţintă  Cetăţenii satului Gulia  

Activităţi principale  - înfiinţare linie de producție cărămidă 

- dotarea cu utilaje/echipamente. 

Rezultate aşteptate  - îmbunăţirea condiţiilor de viaţă  a populaţiei satului Gulia 

- reducerea factorilor de risc pentru siguranţa populaţiei 

- atragerea de investitori în zonă 

- crearea de noi locuri de muncă. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

POR Axa prioritara 2   

- Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean. 

Perioada de implementare  2016-2018 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local. 

Documente necesare  - Cerere finanţare  

- Studiu fezabilitate  

- Avize. 
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Tabel nr. 35. Achiziție mijloace de transport public interlocalități oraș Dolhasca și legăturile cu 

alte comune/orașe/municipii 

Titlul proiectului  28. Achiziție mijloace de transport public interlocalități oraș 

Dolhasca și legăturile cu alte comune/orașe/municipii 

Scopul proiectului  Facilitarea accesului locuitorilor orașului la sate și vecinătăți 

Obiective specifice  Realizarea unor linii de transport inter și intralocalități 

Problema identificată  - locuitorii orașului aparținători de sate au un acces greoi la centrul de 

oraș dar și la alte localități precum orașul reședință de județ 

Soluţia propusă  Proiectul presupune achiziția de mijloace de transport public 

Grupuri ţintă  Cetăţenii Orașului Dolhasca 

Agenţii economici  

Instituţiile publice  

Poulația  

Activităţi principale  - achiziția de mijloace de transport public. 

Rezultate aşteptate  - îmbunăţirea condiţiilor de viaţă  a populaţiei orașului 

- reducerea factorilor de risc pentru siguranţa populaţiei 

- atragerea de investitori în zonă 

- crearea de noi locuri de muncă. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

Axa prioritară 3  

Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. 

Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. 

achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) 

inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în 

localități urbane; realizarea de trasee separate exclusive pentru 

vehiculele de transport public; imbunătățirea stațiilor de transport 

public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale 

intermodale pentru mijloacele de transport in comun; realizarea de 

sisteme de e - ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea/ 

reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport 

public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie 

şi exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea creării/modernizării 

traseelor pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil, etc.); 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean. 

Perioada de implementare  2015-2016 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local. 

Documente necesare  - Cerere finanţare  

- Studiu fezabilitate  

- Avize. 
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Tabel nr. 36. Modernizarea terenului de sport din Orașul Dolhasca 

Titlul proiectului  29. Modernizarea terenului de sport din Orașul Dolhasca 

Scopul proiectului  Încurajarea desfăşurării de activităţi sportive  

Obiective specifice  -îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor sportive;  

-creşterea numărului de competiţii sportive organizate la nivelul 

Orașului Dolhasca. 

Problema identificată  În prezent, în Orașul Dolhasca există un teren de sport care necesită 

îmbunătățiri în sensul creșterii calității serviciilor oferite 

Soluţia propusă  Proiectul prezent constă în modernizarea terenului de sport. 

Implementarea modernizării terenului va duce la îmbunătăţirea 

condiţiilor de desfăşurare a activităţilor sportive la nivel local, dar 

şi la creşterea numărului de competiţii sportive organizate. 

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca 

Unităţile şcolare  

Activităţi principale  - Montare tribune 

- Așternere gazon 

- Sistem de irigare gazon 

Rezultate aşteptate  - un teren de sport modernizat 

Surse de finanţare  POR 2014 -2020 

Axa prioritară   4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritate 

de investiții 4.3  Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor 

- Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: 

zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, 

locuri de joacă pentru copii, precum și facilități pentru activități 

sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc); 

Buget local  

Fonduri guvernamentale – CNI – Subprogranul COMPLEXURI 

SPORTIVE 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean  

Perioada de implementare  2014-2015  

Sustenabilitate  Ulterior finalizării implementării proiectului, cheltuielile de 

funcţionare şi administrare a terenului de sport vor fi susţinute din 

bugetul local al Orașului Dolhasca. 

Documente necesare  Cerere finanţare  

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)  

Planul de amenajare al locaţiei / teritoriului  

Proiect execuţie  

Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu).  
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Tabel nr. 37. Construire terenuri de sport în satele Budeni, Probota și Gulia 

Titlul proiectului  30. Construire terenuri de sport în satele Budeni, Probota 

și Gulia 

Scopul proiectului  Încurajarea desfăşurării de activităţi sportive  

Obiective specifice  -îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor sportive;  

-creşterea numărului de competiţii sportive organizate la nivelul 

Orașului Dolhasca, satele Budeni, Probota și Gulia 

Problema identificată  În prezent, în Orașul Dolhasca există terenuri de sport amenajate 

corespunzător, însă în satele Budeni, Probota și Gulia nu există o 

asemenea infrastructură 

Soluţia propusă  Proiectul prezent constă în construirea un terenuri de sport în satele 

Budeni, Probota și Gulia. Implementarea construirii terenurilor va 

duce la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor 

sportive la nivel local, dar şi la creşterea numărului de competiţii 

sportive organizate. 

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca 

Unităţile şcolare  

Activităţi principale  - Montare tribune 

- Așternere gazon 

Rezultate aşteptate  - terenuri de sport moderne 

Surse de finanţare  POR 2014 -2020 

Axa prioritară   4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritate 

de investiții 4.3  Acțiuni pentru îmbună-tățirea mediului urban, 

revitalizarea orașelor, regenerarea și deconta-minarea situ-rilor 

poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului 

Buget local  

Fonduri guvernamentale – CNI – Subprogranul SĂLI DE SPORT 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean  

Perioada de implementare  2016-2018  

Sustenabilitate  Ulterior finalizării implementării proiectului, cheltuielile de 

funcţionare şi administrare a terenurilor de sport vor fi susţinute din 

bugetul local al Orașului Dolhasca. 

Documente necesare  Cerere finanţare  

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)  

Planul de amenajare al locaţiei / teritoriului  

Proiect execuţie  

Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu).  
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Tabel nr. 38. Centru de permanenta primiri urgente in cadrul spitalului orasenesc Dolhasca 

Titlul proiectului  31. Centru de permanenta primiri urgente in cadrul spitalului 

orasenesc Dolhasca 

Scopul proiectului  Crearea unui centru de primiri urgențe în cadrul spitalului orășenesc 

Dolhasca 

Obiective specifice  - îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea actului medical în 

condiții de urgență  

-crearea condițiilor necesare derulării activităţii (dotări medicale 

specifice). 

Problema identificată  În prezent, în Orașul Dolhasca nu există un centru de primiri 

urgențe 

Soluţia propusă  Proiectul prezent constă în înfiinţarea unei centru de primire 

urgențe 

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca  

Activităţi principale  - amenajarea corespunzătoare a centrului 

- realizarea de dotări specifice 

Rezultate aşteptate  - un centru de primiri urgențe complet echipat și dotat 

- reducerea riscurilor medicale 

Surse de finanţare  POR 2014 -2020 

Axa prioritară   8:  Dezvoltarea infra-structurii sanitare şi sociale, 

Prioritate de investiții 8.1  Investiţiile în infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 

local, reducând inegali-tăţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 

promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea acce-sului la 

serviciile sociale 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean  

Perioada de implementare  2016-2017 

Sustenabilitate  Ulterior finalizării implementării proiectului, cheltuielile de 

funcţionare şi administrare vor fi susţinute din bugetul local al 

Orașului Dolhasca. 

Documente necesare  Cerere finanţare   
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Tabel nr. 39. Înființării unui centru pentru sprijinirea şomerilor în vederea reintegrării acestora pe 

piaţa muncii 

Titlul proiectului  32. Înființării unui centru pentru sprijinirea şomerilor în vederea 

reintegrării acestora pe piaţa muncii  

Scopul proiectului  Îmbunătăţirea  participării  pe  piaţa  forţei  de  muncă şi  reducerea  r

atei  şomajului  în rândul populaţiei Orașului Dolhasca. 

Obiective specifice  -diminuarea ratei şomajului;  

-acţiuni de îmbunătăţire a nivelului de calificare a şomerilor, 

furnizarea deconsiliere, orientare şi formare. 

Problema identificată  În prezent, în Orașul Dolhasca nu există un centru pentru sprijinirea 

şomerilor şi a persoanelor fără un loc de muncă. 

Soluţia propusă  Proiectul prezent constă în înfiinţarea unui centru pentru sprijinirea 

şomerilor. Implementarea proiectului va duce la 

îmbunătăţirea capacităţii de inserţie profesională şi a productivităţii f

orţei de muncă locale. 

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca 

Activităţi principale  - construire centru pentru sprijinirea şomerilor. 

- oferirea de consiliere; 

- reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor fără un loc de muncă. 

Rezultate aşteptate  -un centru pentru sprijinirea şomerilor; 

-diminuarea numărului de persoane şomere sau fără un loc de muncă; 

-creşterea gradului de calificare a persoanelor şomere sau în căutare 

unui loc de muncă. 

Surse de finanţare  Buget local  

Fonduri POCU -Axa Prioritară 3 ‐ Locuri de muncă pentru toţi, 

Prioritatea de investiţii 3.1. Acces 

la locuri de mună pentru  persoanele  aflate  în  căutarea unui loc de 

muncă și  pentru  persoanele inactive,  inclusiv  pentru șomerii  de  lu

ngă  durată  și  pentru  persoanele  cu  șanse mici  de  angajare,  inclu

siv prin  inițiative  locale  de angajare  și  sprijin  pentru mobilitatea f

orței de muncă 

POR 2014 -2020 

Axa prioritară 9: Sprijinirea rege-nerării econo-mice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban 

Prioritate de investiții 9.1  

 Dezvoltare locală pla-sată sub response-bilitatea  comunităţii 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean  

Perioada de implementare  2017-2018 

Sustenabilitate  Ulterior finalizării implementării proiectului, cheltuielile de 

funcţionare a centrului vor fi susţinute din bugetul local al Orașului 

Dolhasca. 

Documente necesare  Cerere finanţare  

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)  

Planul de amenajare al locaţiei / teritoriului  

Proiect execuţie  

Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu).  
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Tabel nr. 40. Extindere rețea de iluminat public, înlocuire stâlpi și înlocuire becuri clasice cu 

leduri eficiente energetic 

Titlul proiectului  33. Extindere rețea de iluminat public, înlocuire stâlpi și 

înlocuire becuri clasice cu leduri eficiente energetic 

Scopul proiectului  Dezvoltarea infrastructurii şi creşterea calităţii vieţii, prin dezvoltarea 

uniformă a infrastructurii utilităţilor de iluminat public. 

Obiective specifice  -extinderea reţelei publice de iluminat, înlocuirea corpurilor de 

iluminat cu unele ecologice 

-înlocuirea si completarea reţelei publice de iluminat a stâlpilor 

suport. 

Problema identificată  Nivelul de dezvoltare scăzut al reţelei de electricitate a condus la o 

creştere a consumului de energie electrică în Orașul Dolhasca.  

Creșterea numărului de locuințe care necesită branșare la rețele 

electrice 

Soluţia propusă  Proiectul presupune extinderea rețelei de iluminat public, înlocuire 

stâlpi și înlocuire becuri clasice cu leduri eficiente energetic 

Grupuri ţintă  Cetăţenii Orașului Dolhasca 

Agenţii economici  

Instituţiile publice  

Activităţi principale  -elaborare studio de fezabilitate 

-depunerea Cererii de Finanţare  

-contractare servicii de management al proiectului  

-constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea 

proiectului  

-achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi 

publicitate)  

-execuţia lucrărilor  

Rezultate aşteptate  -extindere rețea de iluminat public, înlocuire stâlpi și înlocuire becuri 

clasice cu leduri eficiente energetic  

-creare de locuri de muncă  

Surse de finanţare  Bugetul de stat 

POR 2014 -2020 

Axa prioritară   4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.1   

Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in 

infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul 

locuințelor 

Posibili parteneri  Operator energie electrică  

Perioada de implementare  2016-2019 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local 

ţinând cont că vor exista o serie de economii la buget datorate 

implementării  

Documente necesare  - Cerere finanţare  

- Studiu fezabilitate  

- Studiu potenţial energetic surse alternative  

- Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu)  
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Tabel nr. 41. Modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Dolhasca 

Titlul proiectului  34.  Modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Dolhasca 

Scopul proiectului  Dezvoltarea infrastructurii şi creşterea calităţii vieţii, prin dezvoltarea uniformă 

a infrastructurii utilităţilor de iluminat public. 

Obiective specifice  -înlocuirea si completarea reţelei publice de iluminat a corpurilor de iluminat;  

-înlocuirea si completarea reţelei publice de iluminat a stâlpilor suport. 

Problema identificată  Nivelul de dezvoltare scăzut al reţelei de electricitate a condus la o creştere a 

consumului de energie electrică în Orașul Dolhasca.  

Soluţia propusă  Proiectul presupune modernizarea sistemului de iluminat public  

Grupuri ţintă  Cetăţenii Orașului Dolhasca 

Agenţii economici  

Instituţiile publice  

Activităţi principale  -organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru servicii de 

elaborare a documentaţiilor tehnice  

 întocmirea documentaţiilor tehnice  

-obţinerea avizelor şi autorizaţiilor  

-depunerea Cererii de Finanţare  

-contractare servicii de management al proiectului  

-constituirea Echipei de implementare a proiectului şi demararea proiectului  

-achiziţie publică de lucrări şi servicii (dirigenţie de şantier, audit şi 

publicitate)  

-execuţia lucrărilor  

Rezultate aşteptate  -modernizarea  corpurilor de iluminat şi a stâlpilor suport   

-creare de locuri de muncă  

Surse de finanţare  Bugetul de stat 

POR 2014 -2020 

Axa prioritară   4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.1   

Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in 

infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor 

Posibili parteneri  Operator energie electrică  

Perioada de implementare  2016-2019 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local ţinând cont că 

vor exista o serie de economii la buget datorate implementării  

Documente necesare  - Cerere finanţare  

- Studiu fezabilitate  

- Studiu potenţial energetic surse alternative  

- Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu)  
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Tabel nr. 42. Achiziţionarea şi instalarea unui sistem de supraveghere modern în vederea 

creşterii siguranţei cetăţenilor 

Titlul proiectului  35. Achiziţionarea şi instalarea unui sistem de supraveghere 

modern în vederea creşterii siguranţei cetăţenilor  

Scopul proiectului Creşterea siguranţei comunităţii locale 

Obiective specifice -descurajare infracţionalităţii 

-prevenirea criminalităţii 

-evaluarea gradului de ameninţare în cazul unui atac 

-eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute. 

Problema identificată La nivelul orașului se înregisrează frecvent situaţii conflictuale şi 

infracţionale. 

Soluţia propusă Soluţia propusă de acest proiect este de a achiziţiona şi instala pe raza 

orașului a sistemelor de supraveghere. 

Activităţi principale - achiziţionarea sistemelor de supraveghere 

- instalarea sistemelor de supraveghere. 

Rezultate aşteptate  - instalarea de camere de supraveghere video   

- noi locuri de muncă  

- reducerea infracţionalităţii la nivelul orașului 

Surse de finanţare  POR 2014 -2020 

Axa prioritară   4:  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

Prioritate de investiții 4.1   

Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in 

infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor 

Posibili parteneri  Poliţia locală  

Perioada de implementare  2016-2018  

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local, iar 

costurile de întreţinere sunt minimale  

Documente necesare  Cerere finanţare  

Studiu fezabilitate  
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Tabel nr. 43. Înfiintarea unui centru de permanenţă pentru persoane de vârsta a III-a. 

Titlul proiectului  36. Înfiintarea unui centru de permanenţă pentru persoane de vârsta 

a III-a. 

Scopul proiectului  Creşterea numărului şi calităţii serviciilor de asistenţă socială acordate 

persoanelor vârstnice  

Obiective specifice  -înfiinţarea centrului pentru persoane de vârsta a III- a  

-îmbunătăţirea serviciilor pentru seniori. 

Problema identificată  În domeniul serviciilor sociale se evidenţiază lipsa unui cămin de bătrâni 

multifuncţional, care să ofere servicii complexe de îngrijire şi suport 

emoţional pentru persoanele vârstnice. 

Soluţia propusă  Furnizarea de servii pentru seniori în cadrul unui cămin de bătrâni. 

Activităţi principale  Construirea căminului 

Clădirea va adăposti un cămin de bătrâni ce va oferi cazare şi servicii, cu 

funcţiuni în principal de cazare, spaţii medicale şi tratament şi spaţii de 

recreere.  

Rezultate aşteptate  - 1 clădire construită 

- calitate îmbunătăţită a serviciilor sociale  

Surse de finanţare  Bugetul local 

Programul Operaţional Regional  

AXA PRIORITARĂ 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale  

Prioritate de investiţii 8.1 Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, 

reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate,precum și 

trecerea de la  servicile instituționale la serviciile prestate de 

colectivitățile locale  

POR 2014 -2020 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban 

Prioritate de investiții 9.1 

CLLD – Acțiuni integrate în parteneriate cu orașe   

 Dezvoltare locală pla-sată sub response-bilitatea  comunităţii 

C.N.I. – Subprogramul “Lucrări în primă urgență” 

Posibili parteneri  Direcţia judeţeană de asistenţă socială  

Perioada de implementare  2015-2017 

Sustenabilitate  Cheltuielilor ulteriore de funcţionare vor fi suportate din bugetul local  

Documente necesare  Cerere finanţare  

Studiu de fezabilitate 

Avize  
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Tabel nr. 44. Construirea unui centru pentru copii abandonaţi, proveniţi din familiile sărace şi 

familiile de rromi 

Titlul proiectului  37. Construirea unui centru pentru copii abandonaţi, proveniţi din 

familiile sărace şi familiile de rromi 

Scopul proiectului  Diminuarea problemelor sociale aflate într-un stadiu avansat, cum ar fi: 

sărăcia, abandonul copiilor, familia monoparentală şi cea dezorganizată, 

situaţia vulnerabilă a copiilor, expuşi riscului social. 

Obiective specifice  -construire centru pentru copii abandonaţi, proveniţi din familiile sărace şi 

familiile de rromi 

-facilitarea accesului copiilor abandonaţi, proveniţi din familiile sărace şi 

familiile de rromi. 

Problema identificată  În domeniul serviciilor sociale se evidenţiază lipsa unui centru pentru copii 

abandonaţi, proveniţi din familiile sărace şi familiile de rromi care să le 

ofere suportul unei dezvoltări echilibrate. 

Soluţia propusă  Crearea unei modalităţi de abordare şi soluţionare a problemelor apărute la 

nivel individual şi social, o formă de intervenţie specializată în asistenţă 

socială, respectiv intervenţia focalizată şi terapeutică în ceea ce priveşte 

gupul ţintă vizat. 

Activităţi principale  -construire centru  

-oferire de servicii sociale (sprijin material, consiliere socială, educaţie 

parentală), servicii educaţionale (sprijin pentru efectuarea temelor, cluburi 

tematice, grupuri de discutii etc), servicii psihologice (consiliere 

individuală şi de grup), organizarea de activităţii recreative (excursii, vizite 

la muzee, teatre, organizare evenimente speciale. 

Rezultate aşteptate  -1 clădire construită 

-creşterea numărului copiilor care frecventează instituţiile de 

învăţământ preşcolar şi şcolar. 

-asigurarea participării copiilor, proveniţi din familii sărace la educaţie şi 

eliminarea discriminării. 

Surse de finanţare  Programul Operaţional Regional  

AXA PRIORITARĂ 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritate de investiţii 8.1 Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local,  reducând 

inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, precum și trecerea de la 

serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale  

POR 2014 -2020 

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a 

comunităților defavorizate din mediul urban 

Prioritate de investiții 9.1, CLLD – Acțiuni integrate în parteneriate 

cu orașe   

 Dezvoltare locală pla-sată sub response-bilitatea  comunităţii 

C.N.I. – Subprogramul “Lucrări în primă urgență” 

Posibili parteneri  Direcţia judeţeană de asistenţă socială  

Perioada de implementare  2018-2019 

Sustenabilitate  Cheltuielile ulteriore de funcţionare vor fi suportate din bugetul local  

Documente necesare  Cerere finanţare  

Studiu de fezabilitate 

Avize  
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Tabel nr. 45. Reabilitarea si modernizarea şcolilor: Dolhasca I-IV, Liceul Oltea Doamna, Gulia, 

Budeni, Siliștea, Poiana, Probota, Poienari, Săndeni, Vămeni, Valea Poienii 

Titlul proiectului  38. Reabilitarea si modernizarea şcolilor: Dolhasca I-IV, Liceul Oltea 

Doamna, Gulia, Budeni, Siliștea, Poiana, Probota, Poienari, Săndeni, 

Vămeni, Valea Poienii 

Scopul proiectului  Îmbunătăţirea serviciilor publice de învăţământ prin îmbunătăţirea 

condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice  

Obiective specifice  - reabilitarea infrastructurii educaţionale; 

- achiziții dotări specifice;  

- îmbunătăţirea serviciilor educaţionale;  

Problema identificată  Infrastructura instituţiei este învechită cee ce determină ca activităţile 

şcolare să nu se deruleze în condiţii optime.  

Soluţia propusă  Soluţia propusă de acest proiect este de a reabilita şi moderniza 

infrastructura de învăţământ.  

Grupuri ţintă  Școlarii Orașului Dolhasca 

Cadrele didactice din Orașul Dolhasca  

Activităţi principale  - reabilitarea şi modernizarea şcolii 

- dotarea cu echipamente specifice.  

Rezultate aşteptate  -îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de învăţământ;  

Surse de finanţare  Programul Operaţional Regional  

AXA PRIORITARĂ 10: Dezvoltarea infrastructurii educaționale Prioritate 

de investiţii 1 a axei prioritare 10: 10.1 Investițiile în educație, competențe 

și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de 

educație și formare 

Posibili parteneri  Inspectoratul Şcolar Judeţean  

Perioada de implementare  2015-2018 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de 

intervenţii;  

Avize 
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Tabel nr. 46. Modernizarea grădinițelor din Orașul Dolhasca 

Titlul proiectului  39.  Modernizarea grădinițelor din Orașul Dolhasca 

Scopul proiectului  Îmbunătăţirea serviciilor publice de învăţământ prin îmbunătăţirea 

condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice preșcolare  

Obiective specifice  -reabilitarea infrastructurii educaţionale preșcolare;  

- îmbunătăţirea serviciilor educaţionale preșcolare. 

Problema identificată  În prezent grădinițele, la fel ca și școlile nu dețin o infrastrucură bună 

Soluţia propusă  Soluţia propusă de acest proiect este modernizarea infrastructurii de 

învăţământ preșcolar.  

Grupuri ţintă  Copii preșcolari 

Cadrele didactice din Orașul Dolhasca  

Activităţi principale  - modernizarea şcolii 

- construirea unui grup sanitar.  

Rezultate aşteptate  -Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor de învăţământ. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

Programul Operaţional Regional  

AXA PRIORITARĂ 10: Dezvoltarea infrastructurii educaționale Prioritate 

de investiţii 1 a axei prioritare 10: 10.1 Investițiile în educație, competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație 

și formare 

Posibili parteneri  Inspectoratul Şcolar Judeţean  

Perioada de implementare  2016-2018 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

Avize. 
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Tabel nr. 47. Derulare de programe de consiliere şi orientare şcolară în vederea diminuării 

fenomenului de abandon şcolar. 

Titlul proiectului  40. Derulare de programe de consiliere şi orientare şcolară în vederea 

diminuării fenomenului de abandon şcolar. 

Scopul proiectului  Eliminarea fenomenului de abandon şcolar  

Obiective specifice  -menţinerea şi integrarea tienerilor în viaţa socială şi economică a 

comunităţii;  

-îmbunătăţirea serviciilor educaţionale. 

Problema identificată  În prezent abandonul şcolar atinge un grad ridicat neexistând nici o formă de 

prevenire a abandonului şcolar. 

Soluţia propusă  Soluţia propusă de acest proiect este implementarea unei forme permanente 

de consiliere pentru tineri. 

Grupuri ţintă  Populaţia tânără a Orașului Dolhasca. 

Activităţi principale  -înfiinţarea unui centru în vederea derulării programelor de consiliere şi 

orientare şcolară; 

-dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă 

educaţională  în vederea corectării fenomenului de abandon şcolar. 

-introducerea de sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen, 

egalitatea de  şansă, nediscriminarea şi respectul diversităţii; 

-elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de instrumente de  

corectare a fenomenului de abandon şcolar 

-sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru cei care 

abandonează şcoala. 

Rezultate aşteptate  - reducerea considerabilă a abandonului şcolar. 

- furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază persoanelor cu risc de 

abandon şcolar. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

POCU 

Axa Prioritară 5: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 5.1 -

10.1. Prioritatea de investiţii, 

reducerea și prevenirea abandonului  școlar  timpuriu  și  promovarea  acces

ului egal  la  învățământul  preșcolar,  primar  și secundar  de calitate,  inclus

iv  la  parcursuri  de  învățare  formale,  nonformale și informale pentru reint

egrarea în educație și formare 

Posibili parteneri  Inspectoratul Şcolar Judeţean  

Perioada de implementare  2017-2019 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  
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Tabel nr. 48. Sprijinirea tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala prin programe de tip „a doua 

şansă” 

Titlul proiectului  41.  Sprijinirea tinerilor care au părăsit timpuriu şcoala prin programe 

de tip „a doua şansă” 

Scopul proiectului  Facilitarea reintegrării tinerilor în sistemul de educaţie 

Obiective specifice  -reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii; 

-furnizarea serviciilor integrate de orientare şi consiliere pentru persoanele 

expuse riscului de părăsire timpurie a şcolii; 

-sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în 

educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii. 

Problema identificată  La nivelul Orașului Dolhasca există un număr semnificativ de peroane ce au 

abandonat şcoala şi nu este creat cadrul prin care cei ce au abandonat 

timpuriu şcoala să îşi completeze studiile.  

Soluţia propusă  Soluţia propusă de acest proiect este implementarea unei forme permanente 

de consiliere pentru tineri. 

Grupuri ţintă  Populaţia tânără a Orașului Dolhasca. 

Activităţi principale  -înfiinţarea unui centru în vederea derulării programelor de consiliere şi 

orientare şcolară; 

-dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi asistenţă 

educaţională  în vederea corectării fenomenului de abandon şcolar. 

-introducerea de sesiuni de formare specifică privind egalitatea de gen, 

egalitatea de  şansă, nediscriminarea şi respectul diversităţii; 

-elaborarea/actualizarea/revizuirea/testarea/implementarea de instrumente de  

corectare a fenomenului de abandon şcolar 

-sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru cei care 

abandonează şcoala. 

Rezultate aşteptate  -reducerea considerabilă a abandonului şcolar. 

-furnizarea competenţelor şi abilităţilor de bază persoanelor cu risc de 

abandon şcolar. 

Surse de finanţare  POCU 

Axa Prioritară 5: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 5.1 -

10.1. Prioritatea de investiţii, 

reducerea și prevenirea abandonului  școlar  timpuriu  și  promovarea  acces

ului egal  la  învățământul  preșcolar,  primar  și secundar  de calitate,  inclus

iv  la  parcursuri  de  învățare  formale,  nonformale și informale pentru reint

egrarea în educație și formare 

Posibili parteneri  Inspectoratul Şcolar Judeţean  

Perioada de implementare  2017-2019 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  
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Tabel nr. 49. Dotarea spitalului orășenesc 

Titlul proiectului  42. Dotarea spitalului orășenesc 

Scopul proiectului  Îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite comunităţii 

Obiective specifice  - realizare lucrărilor de modernizare;  

- dotarea cu echipamente de ultimă generaţie;  

Problema identificată  Spitalul necesită modernizare în vedere oferirii unor servicii medicale 

îmbunătăţite. 

Soluţia propusă  Soluţia propusă de acest proiect este modernizarea și dotarea spitalului.  

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca 

Activităţi principale  - modernizarea prin dotararea cu echipamente performante. 

Rezultate aşteptate  - oferirea unor servicii medicale îmbunătăţite populaţiei Orașului Dolhasca. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

Programul Operaţional Regional  

AXA PRIORITARĂ 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritate de investiţii 8.1 Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local,  reducând 

inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate,precum și trecerea de la  

servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale  

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

Ministerul Sănătății 

Mediul de afaceri 

Perioada de implementare  2017-2020 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  
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Tabel nr. 50. Înființare și dotare centru SMURD 

Titlul proiectului  43.  Înființare și dotare centru SMURD 

Scopul proiectului  Îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite comunităţii 

Obiective specifice  - crearea unui centru de intervenție pe urgențe medicale profesionist 

- dotarea acestuia cu echipamente de ultimă generaţie;  

Problema identificată  Comunitatea orașului Dolhasca este la mare distanță de cel mai apropiat 

centru de intervenție SMURD, aflat în Orașul Fălticeni ceea ce face ca 

intervențiile în caz de urgență să nu poată fi efectuate, uneori în timp util, 

lucru care se măsoară, din păcate în vieți omenești  

Soluţia propusă  Soluţia propusă de acest proiect este înființarea unui centru SMURD în 

orașul Dolhasca  

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca și comunele apropiate 

Activităţi principale  - construire centru SMURD și dotararea lui cu echipamente performante. 

Rezultate aşteptate  - oferirea unor servicii medicale în cazuri de urgențe populaţiei Orașului 

Dolhasca și locuitorilor comunelor apropiate 

Surse de finanţare  Bugetul local 

Programul Operaţional Regional  

AXA PRIORITARĂ 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritate de investiţii 8.1 Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local,  reducând 

inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate,precum și trecerea de la  

servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale  

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

ISU Suceava 

Ministerul Sănătății 

Mediul de afaceri 

Perioada de implementare  2017-2020 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  
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Tabel nr. 51. Construire de adăposturi pentru populație în caz de dezastre naturale și războaie 

Titlul proiectului  44.  Construire de adăposturi pentru populație în caz de dezastre 

naturale și războaie 

Scopul proiectului  Construire adăpost pentu populației ce vor fi folosite în caz de dezastre 

natural sau războaie 

Obiective specifice  - crearea de adăposturi pentru populație pentru situațiile de dezastre naturale 

sau războaie  

Problema identificată  Comunitatea orașului Dolhasca, destul de numeroasă nu deține un loc pentru 

adăpostirea populației în situația producerii unor evenimente de calamitate 

naturală sau război 

Soluţia propusă  Soluţia propusă de acest proiect este construirea de adăposturi pentru 

populație pentru situațiile de dezastre naturale sau războaie  

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca și comunele apropiate 

Activităţi principale  - constuire adăposturi pentru populație folosite în caz de dezastre naturale 

sau războaie 

Rezultate aşteptate  - 1 adăpost  

Surse de finanţare  Bugetul local 

Programul Operaţional Regional  

AXA PRIORITARĂ 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Prioritate de investiţii 8.1 Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale 

care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local,  reducând 

inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate,precum și trecerea de la  

servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale  

- construcţie/reabilitare/ modernizare de locuinţe de tip 

familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc. 

C.N.I. – Subprogramul “Lucrări în primă urgență” 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

MAPN 

ISU Suceava 

Mediul de afaceri 

Perioada de implementare  2017-2020 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate;  

Avize;  

Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;  
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Tabel nr. 52. Promovarea utilizării  surselor nepoluante 

Titlul proiectului  45. Promovarea utilizării  surselor nepoluante  

 

Scopul proiectului  Creşterea  calităţii mediului prin utilizarea resurselor regenerabile, 

nepoluante de energie 

Obiective specifice  - utilizarea energiilor regenerabile;  

- reducerea gradului de poluare a mediului. 

Problema identificată  Calitatea aerului în orice comunitate, inclusive în Orașul Dolhasca este 

influenţată de emisiile de fum ce provin în principal de la sursele de 

încălzire proprie ale comunităţii 

Soluţia propusă  Soluţia propusă de acest proiect este înlocuirea sistemelor de încălzire 

clasice, care nu utilizează produse regenerabile.  

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca 

Activităţi principale  -activitatea de promovare a utilizării surselor nepoluante 

-instalarea propriu-zisă a sistemelor ce utilizează resurse regenerabile. 

Rezultate aşteptate  -diminuarea poluării atmosferice 

-creşterea utilizării resurselor nepoluante, regenerabile la nivelul orașului;  

-creşterea numărului de locuinţe /instituţii publice ce deţin şi utilizează un 

sistem de încălzire pe baza resurselor nepoluante, regenerabile.  

Surse de finanţare  Bugetul local 

POR, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv 

promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri 

relevante pentru atenuarea adaptărilor 

POS MEDIU 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

Perioada de implementare  2016-2017 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate;  

Avize. 
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Tabel nr. 53. Diminuarea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii 

în zonele afectate şi acţiuni de împădurire în zonele inundabile sau cele care sunt în stadiu de 

alunecare 

Titlul proiectului  46. Diminuarea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor 

împotriva eroziunii în zonele afectate şi acţiuni de împădurire în 

zonele inundabile sau cele care sunt în stadiu de alunecare 

Scopul proiectului  Împiedicarea degradării structurii solului  

Obiective specifice  -împiedicarea degradării solului; 

-realizareade culturi agricole şi acţiuni de împădurire în vederea protecţiei 

solului. 

Problema identificată  Orașul Dolhasca dispune de soluri de bună calitate însă amenințate de 

diferite fenomene de degradare, inclusive râurile şi pâraiele din zonă 

Soluţia propusă  Adoptarea de măsuri privind ameliorarea gestionării solurilor şi prevenirii 

eroziunii acestora. 

Strategia Judeţului Suceava prevede un proiect de apărare maluri 

care va contribui la protecţia pe lângă locuinţe şi a terenurilor agricole. 

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca 

Activităţi principale  -activităţi de apărare a malurilor împotriva eroziunilor 

- acţiuni de împădurire. 

Rezultate aşteptate  - diminuareadegradării solului. 

- îmbunătăţirea calităţii solului 

- creşterea suprafeţelor împădurite  

- reducerea riscului de indundaţi. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

Consiliul Judeţean 

POR Axa prioritara 4  

- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și 

promovării măsurilor de reducere a zgomotului 

 

Bugetul de stat - Administraţia Fondului pentru Mediu -  Programului de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 

degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor 

 

C.N.I. – Subprogramul “Lucrări în primă urgență” 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

Perioada de implementare  2019-2020 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate;  

Avize. 
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Tabel nr. 54. Amenajare diguri de protecție pe Șomuz și Siret pentru apararea caselor de riscul 

unor inundații 

Titlul proiectului  47. Amenajare diguri de protecție pe Șomuz și Siret pentru apararea 

caselor de riscul unor inundații 

Scopul proiectului  Construire diguri de protective de-a lungul râurilor Siret și Șomuz  

Obiective specifice  -împiedicarea producerii de inundații asupra locuințelor cetățenilor 

-împiedicarea unor inundații asupra culturilor agricole 

Problema identificată  Orașul Dolhasca se confruntă la ploi îndelungate cu inundații la casele și 

culturile agricole din zona râurilor Siret și Șomuz  

Soluţia propusă  Adoptarea de măsuri privind ameliorarea şi prevenirea inundațiilor 

Strategia Judeţului Suceava prevede un proiect de apărare maluri 

care va contribui la protecţia pe lângă locuinţe şi a terenurilor agricole. 

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca 

Agricultorii 

Activităţi principale  -activităţi de construire diguri 

- acţiuni de împădurire. 

Rezultate aşteptate  - diguri de protective de-a lungul râurilor Siret și Șomuz  

- reducerea riscului de indundaţi. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

Consiliul Judeţean 

Bugetul de stat - Administraţia Fondului pentru Mediu –  

Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 

terenurilor agricole degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea 

durabilă a pădurilor 

POR Axa prioritara 4  

- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și 

promovării măsurilor de reducere a zgomotului 

C.N.I. – Subprogramul “Lucrări în primă urgență” 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

Perioada de implementare  2019-2020 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate;  

Avize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

136 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI DOLHASCA, JUDEŢUL SUCEAVA 2015- 2020 

Tabel nr. 55. Colectarea selectivă a deşeurilor 

Titlul proiectului  48. Colectarea selectivă a deşeurilor 

Scopul proiectului  Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a sănătăţii populaţiei prin gestionarea 

eficientă a deşeurilor.  

Obiective specifice  - îmbunătăţirea colectării deşeurilor;  

-dezvoltarea sistemului de colectare separată a deşeurilor reciclabile;  

-dezvoltarea sistemului de colectare separată a deşeurilor biodegradabile 

de la comunitate;  

-eliminarea deşeurilor, în conformitate cu cerinţele legale din domeniul 

gestionării deşeurilor, în scopul de a proteja sănătatea populaţiei şi a 

mediului.  

Problema identificată  Orașul Dolhasca nu dispune de un sistem de colectare separată a deşeurilor 

menajere.  

Soluţia propusă  Dezvoltarea unui sistem de gestionare a colectării selective a deşeurilor. 

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca 

Activităţi principale  -   construireadepozit de deşeuri;  

- achiziţionarea de echipamente pentru colectarea deşeurilor reziduale, 

reciclabile şi biodegradabile;   

- derularea campaniilor de promovare a colectării selective şi a unui 

comportament responsabil faţă de mediu;  

Rezultate aşteptate  - diminuarea degradării solului. 

- îmbunătăţirea calităţii solului. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

POR 

Domeniul de intervenție 5C Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor 

regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a  

reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei,  

POR Axa prioritara 4  

- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și 

promovării măsurilor de reducere a zgomotului 

Bugetul de stat - Administraţia Fondului pentru Mediu - Programului 

privind gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase  

POS MEDIU 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

Agenţia pentru Protecţia Mediului  

Perioada de implementare  2017-2020 

Documente necesare  Cerere de finanţare;  

Studiu de fezabilitate;  

Avize. 
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Tabel nr. 56. Derularea de parteneriate publice-private în vederea demarării de activităţi in 

domeniul industrial 

Titlul proiectului  49. Derularea de parteneriate publice-private în vederea demarării de 

activităţi in domeniul industrial 

Scopul proiectului  Dezvoltarea sectorului industrial în vederea diversificării  actvităţilor. 

Obiective specifice  - inițierea unor activități în sectorului industrial; 

- dezvoltarea economică a orașului; 

- atragerea investitorilor la nivelul orașului. 

Problema identificată  La nivelul Orașului Dolhasca, activitatea industrială este foarte  slab  

reprezentată. 

Soluţia propusă  Dezvoltarea sectorului industrial. 

Grupuri ţintă  Populaţia Orașului Dolhasca 

Mediul de afaceri. 

Activităţi principale  - identificarea oportunităţilor de parteneriate publice-private 

- demararea activităţilor în domeniu industrie. 

Rezultate aşteptate  - dezvoltarea sectorului industrial. 

- creşterea veniturilor comunităţii locale; 

- creşterea constribuţiilor la bugetul local şi de stat. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

Credite pentru investitori  

Contributii private  

POR 2014-220  

Axa prioritara 1  - Promovarea transferului tehnologic 

restructurarea/retehnologizarea şi dimensionarea agenţilor economici; 

dezvoltarea de activităţi economice inovative în vederea reconversiei forţei 

de muncă în zonele cu probleme accentuate cu şomajul; urmărirea 

dezvoltării tehnologice în plan intern şi internaţional; transfer tehnologic si 

validare tehnologică; prognoza, evaluare tehnologică; audit tehnologic; 

analize statistice şi indicatori ai eficienţei inovării; crearea, dezvoltarea şi 

întreţinerea de bănci de date specializate 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

Perioada de implementare  2016-2020 
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Tabel nr. 57. Formarea personalului din administraţia publică în domenii strategice 

(managementul proiectelor, achiziţii publice, management financiar) 

Titlul proiectului  50. Formarea personalului din administraţia publică în domenii 

strategice (managementul proiectelor, achiziţii publice, management 

financiar) 

Scopul proiectului  Creşterea calificării personalului din administraţia publică în vederea 

eficientizării activităţilor. 

Obiective specifice  -derularea cursurilor de formare profesională; 

-accesul angajaţilor la programele de formare, în vederea obţinerii de către 

aceştia a unei calificări complete; 

-obţinerea certificării competenţelor dobândite în cadrul cursurilor de 

formare. 

Problema identificată  Angajaţii administraţiei publice locale nu au acces la cursuri de formare. 

Soluţia propusă  Derularea de cursuri de formare profesională. 

Grupuri ţintă  Angajaţii administraţiei publice 

Activităţi principale  - identificarea necesitărilor de formare; 

- derualarea cursurilor de formare profesională. 

Rezultate aşteptate  - creşterea gradului de calificare; 

- eficientizarea activităţilor derulate. 

Surse de finanţare  Bugetul local 

POCU 

Obiectivul tematic nr. 8 ‐ Promovarea unor locuri de muncă  durabile  și  d

e  calitate  și sprijinirea mobilității lucrătorilor,  

8.5. Prioritate  de  investiţii  - 

Adaptarea la schimbare a lucrătorilor,  întreprinderilor şi a antreprenorilor;

  

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

Perioada de implementare  2016-2018 

Documente necesare  Cerere de finanţare 
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Tabel nr. 58. Amenajare centru civic şi spaţii publice – Renovare faţade şi îmbunătăţiri legate de 

estetică urbană – Orașul Dolhasca 

Titlul proiectului  51. Amenajare centru civic şi spaţii publice – Renovare faţade şi 

îmbunătăţiri legate de estetică urbană – Orașul Dolhasca 

Scopul proiectului  Renovare faţade şi îmbunătăţiri legate de estetică orașului 

Obiective specifice  -refacere faţade; 

-păstrarea specificului architectural local 

Problema identificată  Clădirile vechi din Orașul Dolhasca trebuiesc conservate, puse în valoare 

și revitalizate 

Soluţia propusă  Conceperea unor proiecte viabile de atragere finanţare în vederea 

reabilitării faţadelor clădirilor 

Grupuri ţintă  Clădirile vechi publice din Orașul Dolhasca 

Activităţi principale  - identificarea necesitărilor de reabilitat; 

- întocmirea unor studii de fezabilitate 

Rezultate aşteptate  - faţade clădiri publice reabilitate; 

- faţade reabilitate cu păstrarea specificului local  

Surse de finanţare  Bugetul local 

Buget Consiliu Judeţean – proiect inclus în stategia Judeţului 

Suceava “Renovare faţade şi îmbunătăţiri legate de estetică urbană – 

Orașul Dolhasca” 

POR 2014 -2020 

Axa prioritară 3: Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile 

publice 

Prioritate de investiții 3.1  

Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile              

in infrastructura public-că, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor 

Activitatea - îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți 

exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), 

șarpan-telor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

OS 3.1.  

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice, îndeosebi a celor care 

înregis-trează consumuri energetice mari 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean 

Direcția Județeană de Cultură 

Perioada de implementare  2016-2018 

Documente necesare  Cerere de finanţare 
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Tabel nr. 59. Modernizare sediu primărie 

Titlul proiectului  52. Modernizare sediu primărie  

Scopul proiectului Modernizare sediu primărie 

Obiective specifice - Modernizare sediu primărie pentru buna desfăşurare a activităţii, 

inclusive dotările specific 

- Mansardare clădire primărie pentru suplimentare spații de lucru 

Problema identificată Necesitatea modernizării și extinderii prin mansardare  

Soluţia propusă Moderniarea şi dotarea unei clădiri cu destinaţie funcţională primărie 

Activităţi principale - modernizare și mansardare clădire 

- achiziţie dotări 

Rezultate aşteptate  - desfăşurarea activităţii într-un spaţiu propice activităţii unei instituţii 

administrative 

- îmbunătăţirea condiţiilor de lucru 

- creşterea gradului de satisfacere a locuitorilor care apelează la diverse 

servicii din cadrul primăriei 

- spaţii generoase unde se pot desfăşura şedinţele de consiliu local 

Surse de finanţare  Bugetul local 

POR 2014 -2020 

Axa prioritară 3: Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile 

publice 

Prioritate de investiții 3.1  

Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile              

in infrastructura publiccă, inclusiv clădiri publice și în sectorul 

locuințelor 

Activitatea - îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți 

exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), 

șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii; 

OS 3.1.  

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice, îndeosebi a celor 

care înregistrează consumuri energetice mari 

MDRAP 

Posibili parteneri  Consiliul Judeţean Suceava 

Perioada de implementare  2016-2018 

Sustenabilitate  Întreţinerea obiectivului de investiţii se va face din bugetul local, iar 

costurile de întreţinere sunt minimale  

Documente necesare  Cerere finanţare  

Studiu fezabilitate  
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Tabel nr. 60. Reabilitarea infrastructurii sociale si urbane in orasul Dolhasca, judetul Suceava 

Titlul proiectului  53. Reabilitarea infrastructurii sociale si urbane in orasul Dolhasca, 

judetul Suceava  

 

Scopul proiectului  Revitalizarea infrastructurii economice și sociale in orasul Dolhasca  , 

prin reabilitarea infrastructurii sociale si urbane . 

Obiective specifice  -construire centru pentru tineret , construirea uni  after school, reabilitarea  

infrastructurii de acces catre obiectivele  sociale , construirea de locuinte 

sociale , construirea de terenuri de sport si a unui bazin de innot cu scopul 

facilitarii accesului grupurilor vulnerabile : tineri, copiilor abandonaţi, 

proveniţi din familiile sărace şi familiile de rromi la servicii sociale  

modernizate  

Problema identificată  În domeniul serviciilor sociale se evidenţiază lipsa unui centru pentru 

tineri , a unui centru  after school  pentru tineri si copii provenind din 

grupurile vulnerabile, provenind din familiile sărace şi familiile de rromi 

care să le ofere suportul unei dezvoltări echilibrate. 

Soluţia propusă  Crearea unei modalităţi de abordare şi soluţionare a problemelor apărute la 

nivel individual şi social, o formă de intervenţie specializată în asistenţă 

socială, respectiv intervenţia focalizată în ceea ce priveşte gupul ţintă 

vizat. 

Activităţi principale  -construire centru de tineret 

-construirea unui centru  social tip after school, oferire de servicii sociale 

(sprijin material, consiliere socială, educaţie parentală), servicii 

educaţionale (sprijin pentru efectuarea temelor, cluburi tematice, grupuri 

de discutii etc), servicii psihologice (consiliere individuală şi de grup), 

organizarea de activităţii recreative (excursii, vizite la muzee, teatre, 

organizare evenimente speciale. 

-construire teren de sport  

-construire locuinte sociale  

-construire bazin de innot 

-reabiitare infrastructura rutiera pentru facilitarea accesului catre  

obiectivele sociale  realizate prin proiect  

Rezultate aşteptate  -3 clădiri construite/rehabilitate  

- 1 teren de sport  

-1 bazin de innot construit  

-reabiitare infrastructura rutiera 

-creşterea numărului copiilor care frecventează instituţiile de 

învăţământ preşcolar şi şcolar. 

-asigurarea participării copiilor, proveniţi din familii sărace la educaţie şi 

eliminarea discriminării. 

Surse de finanţare  Programul Operaţional Regional  

Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, 

Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 

economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și 

rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în 

oraşele mici şi mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional 

Regional (POR) 2014-2020  
Posibili parteneri  Direcţia judeţeană de asistenţă socială  

Perioada de implementare  2018-2019 

Sustenabilitate  Cheltuielile ulteriore de funcţionare vor fi suportate din bugetul local  

Documente necesare  Avize 
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Strategia de dezvoltare locală a Orașului Dolhasca 2015-2020, prin viziunea de 

dezvoltare introdusă şi obiectivele şi măsurile propuse, este în corelaţie cu politicile comunitare, 

planurile şi strategiile la nivel naţional, programele şi strategiile regionale, judeţene şi locale, 

asigurând astfel caracterul integrator al planului de acţiuni propus.  

S-a avut în vedere corelarea Strategiei cu domeniile de intervenţie ale Fondurilor Structurale şi 

de Coeziune ale Uniunii Europene:  

 Politica de Coeziune 2014-2020;  

 Fondul European de Dezvoltare Regională;  

 Fondul Social European;  

 Fondul de Coeziune;  

 Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;  

 Fondul European pentru Pescuit;  

La nivelul judeţului, Strategia de Dezvoltare Economică şi Socială are drept orizont de 

timp anul 2020, existând documente strategice finalizate pentru programarea actuală. Astfel, 

Strategia de dezvoltare locală a Orașului Dolhasca este relevantă doar pentru nevoile actuale 

identificate la nivel local. 

La nivel regional, documentul ce stă la baza planificării strategice este reprezentat de 

Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020. 
La nivel naţional, documentul de planificare strategică cel mai important este 

reprezentat de cătreStrategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă A României Orizonturi 

2013-2020-2030. 

Totodată, s-a avut în vedere corelarea acţiunilor propuse în cadrul Strategiei cu 

obiectivele, principiile, iniţiativele şi direcţiile strategice prevăzute de documentele programatice 

la nivel european:  

 

 „EUROPA 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii”. 

 

POLITICA DE LA NIVEL REGIONAL 

Strategia de dezvoltare a Orașului Dolhasca se raportează la documentele regionale 

similare și contribuie la consolidarea strategiei de la nivelul regiunii de nord-est.  

Strategia de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2014-2020 își propune derularea în Regiunea 

Nord-Est a unui proces de creştere economică durabilă, favorabil creşterii competitivităţii 

economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente faţă de 

celelalte regiuni ale României. 

 

Priorităţile de dezvoltare de la nivelul regiunii sunt: 

 Prioritatea 1 - Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către 

creşterea ocupării, accesului la educaţie, instruire şi sanatate, promovarea incluziunii 

sociale 

 Prioritatea 2 - Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care sa asigure cresterea 

accesibilitatii, conectivitatii si atractivitatii Regiunii Nord-Est  

 Prioritatea 3 - Sprijinirea unei economii competitive si a dezvoltarii locale 

 Prioritatea 4 - Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural 

POLITICA DE LA NIVEL NAŢIONAL 

La nivel naţional, Orizontul 2020 vizează atingerea nivelului mediu actual al ţărilor 

Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile.  

Prin îndeplinirea acestui obiectiv strategic se va asigura, pe termen mediu şi lung, o 

creştere economică ridicată şi, în consecinţă, o reducere semnificativă a decalajelor 

economico-sociale dintre România şi celelalte state membre ale UE.  
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Aşadar, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă A României Orizonturi 2013-

2020-2030 îşi propune atingerea nivelului mediu actual de performanţă al UE la orizontul anului 

2020 şi apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de ţările membre UE. 

POLITICA DE LA NIVEL EUROPEAN 

 Uniunea Europeană este una dintre cele mai prospere zone din lume din punct de vedere 

economic şi, potenţial, una dintre cele mai competitive. Cu toate acestea, existenţa unor 

disparităţi semnificative privind prosperitatea şi productivitatea între statele membre şi între 

regiunile acestora determină slăbiciuni structurale majore. 

Pentru orizontul 2020, la nivel European s-au propus trei priorități care se susțin reciproc: 

 creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

 creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 

alutilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

 creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 

ocupăriiforței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

Aceste trei priorități se susțin reciproc și oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de 

piață a Europei pentru secolul al XXI-lea. 

 

Creștere inteligentă – o economie bazată pe cunoaștere și inovare  

Creșterea inteligentă înseamnă consolidarea cunoașterii și inovării ca elemente motrice ale 

viitoarei creșteri. Pentru aceasta este necesar să îmbunătățim calitatea sistemelor noastre de 

învățământ, să întărim performanța în cercetare, să promovăm inovarea și transferul de 

cunoștințe în Uniune, să folosim pe deplin tehnologiile informației și comunicațiilor și să ne 

asigurăm că ideile inovatoare pot fi transpuse în noi produse și servicii care generează creștere, 

locuri de muncă de calitate și care contribuie la abordarea provocărilor cu care se confruntă 

societatea europeană și mondială. Însă, pentru a reuși, toate acestea trebuie corelate cu spiritul 

antreprenorial, finanțele și cu accentul pe nevoile utilizatorilor și pe oportunitățile pieței. 

Acțiunile în cadrul acestei priorități vor duce la eliberarea potențialului inovator al 

Europei, ameliorând rezultatele în domeniul educației, calitatea și rezultatele instituțiilor de 

învățământ și valorificând avantajele economice și sociale ale societății digitale. Aceste politici 

ar trebui realizate la nivel regional, național și european. 

 

Creștere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;  

Creșterea durabilă presupune construirea unei economii competitive, durabile și eficiente 

din punctul de vedere al utilizării resurselor, care să profite de rolul de lider al Europei în cursa 

pentru dezvoltarea unor noi procese și tehnologii, inclusiv a tehnologiilor ecologice, care să 

accelereze dezvoltarea de rețele inteligente, ce folosesc TIC, care să exploateze rețelele de la 

scara UE și să consolideze avantajul competitiv al mediului nostru de afaceri, în special în 

sectoarele de producție și în cadrul IMM-urilor și care să ajute consumatorii să realizeze meritele 

utilizării eficiente a resurselor. O asemenea abordare va ajuta UE să prospere într-o lume cu 

emisii reduse de dioxid de carbon, care dispune de resurse limitate și să prevină, în același timp, 

degradarea mediului, pierderea biodiversității și utilizarea nedurabilă a resurselor. De asemenea, 

aceasta va sta la baza coeziunii economice, sociale și teritoriale 

 

Creștere favorabilă incluziunii – o economie cu o rată ridicată a ocupării forței de 

muncă, asigurând coeziunea economică, socială și teritorială  

O creștere favorabilă incluziunii presupune asigurarea autonomiei cetățenilor prin rate 

ridicate ale ocupării forței de muncă, investirea în dezvoltarea competențelor, combaterea 

sărăciei și modernizarea piețelor muncii și a sistemelor de formare și de protecție socială pentru a 

ajuta cetățenii să anticipeze și să gestioneze schimbările, precum și pentru a construi o societate 

solidară. De asemenea, este esențial ca beneficiile creșterii economice să fie accesibile în toate 



 

 
 

145 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI DOLHASCA, JUDEŢUL SUCEAVA 2015- 2020 

regiunile Uniunii, inclusiv în regiunile ultraperiferice, consolidând astfel coeziunea teritorială. O 

creștere favorabilă incluziunii presupune să se asigure tuturor cetățenilor acces și oportunități pe 

tot parcursul vieții. Europa trebuie să își valorifice pe deplin potențialul de forță de muncă pentru 

a face față provocărilor pe care le reprezintă îmbătrânirea populației și creșterea concurenței 

mondiale.  

Vor fi necesare politici de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați pentru a 

crește participarea forței de muncă, ceea ce va contribui la creștere și la coeziune sociale.  

         Acțiunile din cadrul acestei priorități vor necesita modernizarea și consolidarea politicilor 

noastre în materie de ocupare a forței de muncă, de educație și de formare, precum și a 

sistemelor noastre de protecție socială, prin sporirea participării pe piața muncii și prin 

reducerea șomajului structural, precum și prin creșterea responsabilității sociale a 

întreprinderilor în cadrul comunității de afaceri. În acest sens, va fi important să se asigure 

accesul populației la centre de îngrijire a copiilor și lacentre destinate altor persoane aflate în 

întreținere. Va fi esențial să se pună în aplicare principiile privind flexicuritatea și să se ofere 

cetățenilor posibilitatea de a dobândi noi competențe care să le permită să se adapteze la noile 

condiții și la eventualele schimbări de carieră. Va fi nevoie de un efort deosebit pentru a 

combate sărăcia și excluziunea socială și pentru a reduce inegalitățile în materie de sănătate, 

astfel încât beneficiile creșterii să poată fi accesibile tuturor. Capacitatea noastră de a face față 

provocării pe care o reprezintă promovarea unei îmbătrâniri active și sănătoase a populației va fi 

la fel de importantă în asigurarea coeziunii sociale și a unei productivități mai ridicate.  

În vederea stimulării realizării de progrese în cadrul fiecărei teme prioritare sunt propuse șapte 

iniţiative, după cum urmează:  

 O Uniune a inovării pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru și accesul la finanţările pentru 

cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor 

inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă; 

 Tineretul în mișcare pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie și pentru a 

facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii;  

 O agendă digitală pentru Europa pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de 

mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică 

gospodăriilor și întreprinderilor;  

 O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor pentru a permite 

decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 

economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de 

energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficienţa energetică;  

 O politică industrială adaptată erei globalizării pentru a îmbunătăţi mediul de afaceri, 

în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile 

în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial;  

 O agendă pentru noi competenţe și noi locuri de muncă pentru a moderniza pieţele 

muncii și a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor 

acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creșterii ratei de participare pe piaţa muncii și a 

unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin 

mobilitatea profesională;  

 Platforma europeană de combatere a sărăciei pentru a garanta coeziunea socială și 

teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite 

echitabil,iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde 

posibilitatea de a duce o viaţă demnă și de a juca un rol activ în societate. 
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Tabel nr. 70. Politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 
 

Ţinte Categorii de regiuni Fonduri 

 

Investitii pentru dezvoltare si locuri 

de munca 

- Regiuni mai putin dezvoltate; 

- Regiuni in tranzitie. 

FEDR 

FSE 

FC 

- Regiuni mai dezvoltate. FEDR 

FSE 

Cooperare teritoriala europeana  FEDR 

 

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii 

economice, sociale şi teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor 

existente între regiunile acesteia.  

FEDR sprijină dezvoltarea regională şi locală pentru a contribui la toate obiectivele 

tematice, prin stabilirea unor priorităţi detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe: 

 cercetare şi dezvoltare, precum şi inovare;  

 îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a calităţii acestora, precum şi la tehnologiile 

comunicaţiilor; 

 schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon;  

 sprijinul comercial acordat IMM-urilor;  

 serviciile de interes economic general;  

 infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport;  

 consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă; 

 infrastructurile de sănătate, educaţie şi sociale; şi 

 dezvoltarea urbană durabilă. 

Pentru a asigura concentrarea investiţiilor la nivelul ue pe aceste priorităţi, se stabilesc 

alocări minime pentru un anumit număr de zone prioritare. Se va acorda o atenţie specială zonelor 

cu caracteristici naturale sau demografice specifice, precum şi o alocare suplimentară pentru 

regiunile ultraperiferice şi slab populate. Un procent de cel puţin 50 % din această alocare â 

suplimentară va trebui să fie alocat acţiunilor care contribuie la diversificarea şi modernizarea 

economiilor regiunilor  ultraperiferice, punându-se unaccent special pe cercetare şi inovare, 

tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor şi pe competitivitatea IMM-urilor. 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

În timp ce contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială, Fondul social european 

(FSE) reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene destinat investirii în oameni. Acesta 

conferă cetăţenilor europeni oportunităţi mai mari de angajare, promovează o educaţie mai bună şi 

îmbunătăţeşte situaţia persoanelor celor mai vulnerabile care se confruntă cu riscul de sărăcie.  

Regulamentul propune ca FSE să vizeze patru obiective tematice în întreaga Uniune:  

(i) promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor;  

(ii) promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;  

(iii) efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe tot 

parcursul vieţii; şi 
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(iv) consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice 

FONDUL DE COEZIUNE 

Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap de 

locuitor este mai mic de 90 % din media UE-27 pentru realizarea de investiţii în reţelele de 

transport TEN-T şi în domeniul mediului.  

             În domeniul mediului, Fondul de coeziune va sprijini investiţiile în adaptarea la 

schimbările climatice şi prevenirea riscurilor, investiţiile în sectoarele apei şi deşeurilor, precum şi 

în mediul urban. În conformitate cu propunerile  

Comisiei privind cadrul financiar multianual, investiţiile în energie sunt, de asemenea, 

eligibile pentru a beneficia de contribuţie, cu condiţia ca acestea să aibă efecte pozitive asupra 

mediului. Prin urmare, investiţiile în eficienţa energetică şi energia regenerabilă sunt, de asemenea, 

sprijinite. În domeniul transporturilor, Fondul de coeziune va contribui la investiţiile în reţeaua 

transeuropeană de transport, precum şi la cele în sisteme de transport cu emisii reduse de dioxid de 

carbon şi în transportul urban. Astfel, politica de coeziune și fondurile structurale, care își 

păstrează importanța ca elemente desine stătătoare, reprezintă totodată mecanisme-cheie de 

execuție pentru realizarea priorităților de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în 

statele membre și în regiunile acestora. 
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Activităţi de consultare publică întreprinse  

 În cadrul procesului de elaborare al Strategiei de dezvoltare, au fost derulate următoarele 

tipuri de activităţi de consultare publică:  

- Consultarea publică prin intermediul întâlnirilor cu reprezentanții orașului; 

- Consultarea publică prin intermediul chestionarului. 

 

 Rezultatele acestei consultări au stat la baza configurării portofoliului de proiecte şi 

selectarea proiectelor prioritare. 

 Toate rezultatele consultărilor publice au fost integrate în textul prezentei Strategii. 

Procesul de consultare publică a avut o contribuţie notabilă în stabilirea profilului strategic al 

Orașului Dolhasca, în formularea priorităţilor de dezvoltare precum şi în identificarea de proiecte 

concrete în domeniul dezvoltării sociale şi economice a orașului.  
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