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Secțiunea 1: Localitatea urbană în legislația românească 

1.1 Localitatea urbană în România 

Conform Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, orașul este o unitate administrativ-teritorială 

de bază alcătuită fie dintr-o singură localitate urbană, fie din mai multe localităţi, dintre care 

cel puţin una este localitate urbană. Ca unitate administrativ-teritorială de bază şi ca sistem 

social-economic şi geografic oraşul are două componente: 

- componenta teritorială-intravilanul, care reprezintă suprafaţa de teren ocupată 

sau destinată construcţiilor şi amenajărilor (de locuit, social-culturale, industriale, 

de depozitare, de producţie, de circulaţie, de recreare, de comerţ etc.) şi 

extravilanul care reprezintă restul teritoriului administrativ al oraşului; 

- componenta demografică socioeconomică, care constă în grupurile de populaţie 

şi activităţile economice, sociale şi politico-administrative ce se desfăşoară pe 

teritoriul localităţii. 

Dimensiunile, caracterul şi funcţiile oraşului prezintă mari variaţii, dezvoltarea sa fiind strâns 

corelată cu cea a teritoriului căruia îi aparţine. Oraşele care prezintă o însemnătate deosebită 

în viaţa economică, social-politică şi cultural-ştiinţifică a ţării sau care au condiţii de dezvoltare 

în aceste direcţii sunt declarate municipii. 

Ierarhizarea localităţilor pe ranguri este următoarea: 

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană; 

b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; 

c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în 

reţeaua de localităţi; 

d) rangul III - oraşe; 

e) rangul IV - sate reşedinţă de comună; 

f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

 

1.2 Indicatorii cantitativi și calitativi ce definesc orașele (localitățile de rang III). 

Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localităţilor urbane în Romania 

sunt: 

Nr 

crt 
Denumire indicator Municipii Orașe 

1 Număr de locuitori 40.000 10.000 
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2 Populația ocupată în activități 

neagricole (procent din total 

populație) 

85% 75% 

3 Dotarea locuințelor cu instalații cu 

alimentare cu apă (procent din total 

locuințe) 

80% 70% 

4 Dotarea coluințelor cu baie și WC în 

locuință (procent din total locuințe) 

75% 55% 

5 Dotarea locuinţelor cu instalaţie de 

încălzire centrală (procent din total 

locuinţe) 

45% 35% 

6 Număr de paturi de spital la mia de 

locuitori 

10 7 

7 Număr de medici la mia de locuitori 2,3 1,8 

8 Tipuri de unități de învățământ postliceal Liceal sau alt tip de 

învățământ secundar 

9 Dotări culturale și sportive săli de spectacol, 

eventual 

teatre, instituţii 

muzicale, 

biblioteci publice, 

stadion, săli de sport 

săli de spectacol, 

biblioteci publice, 

spaţii 

pentru activităţi 

sportive 

10 Locuri în hoteluri 100 50 

11 Străzi modernizate (procent din 

lungimea totală a străzilor) 

60% 50% 

12 Străzi cu rețele de distribuție a apei 

(procent din lungimea totală a 

străzilor) 

70% 60% 

13 Străzi cu conducte de canalizare 

(procent din lungimea totală a 

străzilor) 

60% 50% 

14 Epurarea apelor uzate Stație de epurare cu 

treapta biologică 

Directiva 91/271/CEE 

Stație de epurare cu 

treapta biologică 

Directiva 91/271/CEE 
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15 Străzi cu reţele de hidranţi exteriori 

pentru stingerea incendiilor (procent 

din lungimea totală a străzilor) 

70% 60% 

16 Spaţii verzi (parcuri, grădini publice, 

scuaruri) m2 / locuitor 

26 (OUG 114 / 2007) 26 (OUG 114 / 2007) 

17 Sistem de colectare selectivă a 

deșeurilor 

Da Da 

 

Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor urbane de rangul III: 

Nr 

crt 

Indicator Nivel de dotare 

1 Populație 
De la 5.000 la 30.000 de locuitori 

Zona de influență: 5.000 – 40.000 de locuitori 

2 Rază de servicre 10 – 20 km 

3 Accesul la căile de comunicație 

Acces direct la drum naţional sau judeţean, la centrul 

de rang superior şi legături facile cu localităţile din 

zona de influenţă 

4 Funcțiuni economice 

capacităţi de producţie din domeniul secundar 

(industrie prelucrătoare şi construcţii), terţiar (servicii 

sociale şi comerciale) şi primar (industrie extractivă, 

agricultură, piscicultură, silvicultură) 

5 
Administraţie publică, autorităţi 

judecătoreşti şi asociaţii 

Primărie, judecătorie, parchet, tribunal, notariat, sedii 

pentru diferite asociaţii; 

6 Educație Învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal; 

7 Sănătate și asistență socială 

Spital general sau secţie-spital, maternitate, dispensar 

policlinic, staţie de salvare, creşă, farmacie, cămin de 

bătrâni; 

8 Cultură 
Casă de cultură, cinematograf, bibliotecă publică, 

muzee, sală de expoziţii, club etc. 

9 Comerț și prestări servicii 
Magazine universale şi magazine specializate, piaţă 

agroalimentară; 

10 Tursim Hotel de două stele cu minimum 50 de locuri; 
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11 Finanțe – bănci, asigurări 
Sucursale sau filiale de bănci, instituţii de credit şi 

societăţi de asigurare, bancomate, etc. 

12 Sport și agrement 

Terenuri, eventual stadion mic, săli de sport, eventual 

pentru competiţii locale, 

grădini publice şi alte spaţii verzi amenajate; 

13 Protecția mediului Serviciu de protecţie a mediului; 

14 Alimentare cu apă și canalizare 
Reţele de alimentare cu apă, sistem colector de 

canalizare, staţie de epurare; 

15 Culte Lăcașe de cult 

16 Transport - comunicații 
Autogară/ stație autobuz, gară, poştă, centrală 

telefonică; 

17 Ordine publică  
Sedii de poliţie şi poliție locală, eventual de 

jandarmerie. 

 

Conform aceleiași Legi 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, o altă caracteristică importantă ce 

definește o localitate urbană o constituie faptul că majoritatea locurilor de muncă se regăsesc 

în activităţi neagricole cu un nivel diversificat de dotare şi echipare. 

Legislația românească oferă o definire clară a orașului precum și a caracteristicilor sale 

principale. Nu condiționează însă deținerea calității de oraș de îndeplinirea indicatorilor 

minimali stabiliți prin lege. De altfel foarte puține orașe mici reușesc acest lucru. Acești 

indicatori pot fi considerați însă ținte care vor ghida dezvoltarea urbanistică viitoare a 

localității. 

1.3 Orașe inteligente – Smart City 

În ultimii ani pe lângă domeniile clasice abordate în cadrul dezvoltării locale a apărut un 

domeniu nou și anume Smart City (orașul intelligent). Un oraş inteligent este un loc în care 

serviciile şi reţelele tradiţionale sunt făcute mai eficiente prin folosirea tehnologiilor de 

telecomunicaţii şi digitale în folosul cetăţenilor săi şi economiei. Fiecare oraș pe baza nevoilor 

identificate în comunitate iși alege propriile obiective în domeniul smart city astfel încât există 

diferențe mari între localități. 

Conform viziunii Uniunii Europene un oraș se poate numi ”Smart City” dacă abordează cel 

puțin unul din următoarele șase domenii smart: 

✓ Guvernare Inteligentă – domeniu caracterizat prin eficientizarea furnizării 

serviciilor publice, transparență și acces la informare, adiministrarea eficientă a 

comunității toate acestea fiind realizate cu ajutorul tehnologiilor noi / inteligente 

și a internetului. 
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✓ Smart Living (condiții de viață ”smart”), domeniu ce presupune utilizarea 

tehnologiilor noi / inteligente in eficientizarea unor domenii cum ar fi turismul, 

cultura, educația, sănătatea, securitatea cetățeanului. 

✓ Cetățeni smart, domeniu ce presupune implicarea cetățenilor în dobândirea de 

calificări înalte mai ales în domeniul TIC și al tehnologiilor noi / inteligente, 

învățare pe parcursul vieții, participarea activă la luarea deciziilor. 

✓ Mobilitate Smart, domeniu ce presupune utilizarea tehnologiilor noi / inteligente 

și a internetului la eficientizarea serviciilor de transport, managementul inteligent 

al traficului urban, asigurarea unor modalități alternative de transport, a 

activităților de logistică. 

✓ Economie Smart, considerată astfel atunci când sectorul adună inovare și 

productivitate pentru a se adapta pieței. 

✓ Mediu Smart, domeniu ce presupune utilizarea tehnologiilor noi / inteligente în 

activități cum ar fi gestionarea deșeurilor, monitorizarea calității aerului și a apei, 

reducerea emisiilor de carbon și a poluării în general. 

Intervențiile din domeniile smart city contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții și la 

protejarea mediului înconjurător și a resurselor naturale. 

 

Sectiunea 2: Strategia pentru dezvoltare locală 

2.1 Rolul strategiei pentru dezvoltare locală 

O strategie pentru dezvoltare locală are rolul de a identifica direcțiile prioritare de intervenție 

pentru o perioadă definită de timp, în vederea dezvoltării economico-sociale a unei localități. 

La nivelul municipiilor, orașelor și zonelor metropolitane, Strategiile integrate de dezvoltare 

urbană (SIDU) reprezintă unul dintre principalele instrumente de planificare pe termen mediu 

și lung, urmărind utilizarea optimă și responsabilă a resurselor disponibile pentru a crea 

coeziune urbană și pentru a maximiza oportunitățile sustenabile de dezvoltare urbană. 

O strategie nu va mulțumi toată comunitatea, dar este important să fie realizată în urma unui 

demers cât mai incluziv și transparent. Aceasta presupune inițierea dialogului public și a 

consultărilor cu toți factorii interesați (cetățeni, mediul economic, instituții, societate civilă, etc) 

încă de la anunțul intenției de elaborare a unei strategii, menținându-se pe tot parcursul său 

pentru a determina proiectele / prioritățile de dezvoltare. 

O strategie eficientă necesită de asemenea o coordonare pe două direcții: pe orizontală (prin 

coordonare inter-sectorială și inter-jurisdicțională, la nivelul zonei urbane funcționale), 

respectiv coordonare pe verticală (cu politicile și documentele strategice de la nivel județean, 

regional, național și european). Strategiile integrate de dezvoltare urbană dezvoltate în 

următoarea perioadă vor avea în vedere coordonarea cu cadrul strategic conturat de prima 

Politică Urbană a României, construită pe dimensiunile noii Carte de la Leipzig. 

2.2 Conținutul strategiei pentru dezvoltare locală 
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Carta de la Leipzig prevede ca oraşele europene să întocmească programe de dezvoltare 

urbană integrată pentru oraşe ca întreg. Aceste instrumente de planificare orientate spre 

implementare trebuie să aibă următoarele roluri: 

✓ să descrie calităţile şi defectele oraşelor şi cartierelor, bazându-se pe o analiză 

a situaţiei existente,  

✓ să definească obiective realiste de dezvoltare pentru zona urbană şi să dezvolte 

o viziune coerenta asupra oraşului,  

✓ să coordoneze planuri şi politici tehnice şi sectoriale legate de diversele zone 

ale oraşului şi să se asigure că investiţiile planificate vor ajuta la promovarea 

unei dezvoltări echilibrate a oraşului şi a ariei din jurul acestuia,  

✓ să coordoneze şi să concentreze din punctul de vedere al spaţiului folosirea 

fondurilor de către actorii urbani din sectorul public şi privat  

✓ să fie coordonate la nivel local şi regional şi să implice cetăţenii şi alţi parteneri 

care pot contribui substanţial la modelarea calitativă a viitorului economic, social, 

cultural şi ecologic al fiecărei zone. 

 

Analiza situației existente se va face pe o serie de aspecte determinante cum ar fi: 

✓ Profil spațial și funcțional  

✓ Profil socio-demografic 

✓ Profil economic (industrie, turism, agricultură, servicii, etc.) 

✓ Infrastructura (transport și mobilitate urbană, rețele de apă și canalizare, rețele 

de gaz, etc.) 

✓ Servicii publice (sănătate, educație, servicii sociale, etc.) 

✓ Mediu și schimbări climatice (eficiență energetică, resurse regenerabile, apă-

canal) 

✓ Profil și capacitate administrativă  

✓ Agendă țintită pentru orașele inteligente (Smart City) 

La finalul întregului capitol al strategiei destinat analizei contextului urban actual se va crea o 

analiză SWOT, care oferă o radiografie a zonei urbane pentru administrațiile publice și se 

constituie ca un important instrument utilizat pentru înțelegerea poziției strategice și 

determinarea proiectelor viitoare. 

Formularea principalelor direcții de acțiune. 

Nevoile grupurilor-țintă sunt cele care stabilesc prioritățile unui oraș. Autoritățile locale 

abordează politicile și investițiile locale în raport cu trei categorii principale de constituenți: 

cetățenii, sectorul privat și turiștii, precum și în raport cu aspecte transversale precum 

incluziunea socială și schimbările climatice. Următorul pas în elaborarea strategiei este 

realizarea listei scurte de proiecte. Fără prioritizarea proiectelor și asumarea unui calendar 

pentru implementare și bugete bine definite, o strategie nu își poate îndeplini rolul. 

De asemenea Manualul privind Strategiile pentru Dezvoltare Urbană Durabilă elaborat de 

Comisa Europeană recomandă ca în procesul de elaborare a strategiilor pentru dezvoltare 

locală să se țină cont de sase caracteristici definitorii: 
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- Dimensiunea strategică. Strategiile de dezvoltare locală sunt proiectate ca foi 

de parcurs colective care au drept scop generarea unei schimbări dorite. 

Acestea reprezintă elementul central al dezvoltării urbane durabile, astfel cum 

este promovată aceasta în cadrul politicii de coeziune, și reflectă înțelegerea 

actuală a planificării strategice, care este concepută ca un proces adaptiv care 

implică gestionarea schimbărilor.  

- Abordarea teritorială. O abordare teritorială explicită înseamnă că nevoile, 

provocările și oportunitățile de dezvoltare trebuie corelate cu nivelul de 

intervenție spațial și cu contextul teritorial adecvate. Această abordare are în 

vedere trei aspecte principale: accentul pe cartiere, adoptarea abordării bazate 

pe zone funcționale și promovarea legăturilor dintre zonele urbane și cele rurale. 

- Guvernanță. În contextul dezvoltării urbane durabile, „guvernanța” se referă la 

modul în care autoritățile și părțile interesate relevante decid să planifice, să 

finanțeze și să gestioneze o strategie specifică. 

- Integrarea intersectorială. Abordarea intersectorială a strategiilor urbane se 

referă la necesitatea de a depăși structura „compartimentată” a funcțiilor divizate 

sectorial care caracterizează organizațiile publice, pentru a face față provocărilor 

multidimensionale. Obiectivul acestei abordări este de a asigura coerența 

principiilor și obiectivelor de elaborare a politicilor în diversele domenii de politică 

și de a garanta faptul că actorii asociați diferitelor sectoare cooperează pentru a 

elabora politici. 

- Fonduri și finanțare. Acordurile de alocare de fonduri și de finanțare adecvate 

sunt pilonii-cheie ai dezvoltării urbane durabile, astfel cum este promovată 

aceasta de politica de coeziune. Există două tendințe consacrate de punere în 

aplicare a acestei politici, care sunt abordate în acest capitol: combinarea mai 

multor surse de finanțare și creșterea asociată a importanței instrumentelor 

financiare. 

- Monitorizare. Instrumentele și activitățile de monitorizare sprijină autoritățile 

publice în procesul de proiectare și implementare a strategiilor de dezvoltare 

urbană durabilă. Pentru a evalua dacă s-au realizat progresele preconizate, sunt 

necesare o logică de intervenție puternică și indicatori de rezultat adecvați, 

combinate cu obiective măsurabile.  

 

Nu există un conținut standard al strategiei pentru dezvoltare locală. Fiecare localitate își 

construiește strategia in funcție de nevoile sale. Aceasta trebuie să țină cont însă de 

recomandările Comisiei Europene pentru a se asigura pe viitor o corelare ușoară cu 

programele de finanțare. 

În plus prin valorificarea experienței europene în domeniu aceste strategii vor câștiga foarte 

mult în calitate. 

Secțiunea 3. Contextul strategic national, regional și local 

Dezindustrializarea, declinul demografic şi problemele grave de infrastructură afectează grav 

calitatea vieţii din multe oraşe româneşti. Drumurile care au fost modernizate în trecut nu au 
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fost întreținute din lipsa fondurilor. În același timp un procent foarte mare din drumurile urbane 

ce se găsesc în urbanul mic nu au fost niciodată modernizate. Rețeaua de trotuare are 

aceleași problem ca și rețeaua de drumuri. Rețelele de alimentare cu apă și rețelele de 

canalizare se extind cu mari dificultăți. Serviciile publice suferă din cauza infrastructurii 

insuficiente sau inadecvate. 

 Atragerea investiţiilor pentru regenerarea oraşelor, pentru refacerea capacităţilor 

acestora de a îndeplini diferitele funcţii pentru viaţa locuitorilor a devenit un obiectiv major, 

implicând diversificarea surselor de atracţie ale oraşului în direcţia accentuării capacităţilor 

sale comerciale şi de divertisment. În aceste condiţii, planificarea strategică a dezvoltării 

durabile a oraşelor a devenit una dintre preocupările constante ale politicilor urbane, în 

ultimele decenii, atât în Uniunea Europeană, cât şi în România.  

 Strategiile europene, naționale și regionale sunt extreme de importante în 

activitatea de planificare a dezvoltării orașelor mici deoarece definesc direcțiile de 

dezvoltare care vor beneficia de finanțări din fondurile europene și fondurile naționale. 

Orașele mici au de cele mai multe ori un buget și el foarte mic astfel încât nu-și permit 

derularea unor investiții majore finanțate din fonduri proprii. În aceste condiții fondurile 

atrase (europene și naționale) constituie motorul principal al dezvoltarii urbane. Pentru 

a atrage cât mai multe fonduri un oraș trebuie să-și armonizeze obiectivele de 

dezvoltare locală cu obiectivele de dezvoltare naționale și regionale. 

3.1 Dezvoltarea regională și coeziunea după 2020 în viziunea Uniunii Europene 

UE pune la dispoziție peste 330 de miliarde EUR pentru proiecte regionale și locale în perioada 

2021-2027, prin intermediul fondurilor structurale, pentru a contribui la reducerea disparităților 

economice și la stimularea redresării în urma pandemiei. Pachetul de coeziune prevede 

investiții multianuale, majoritatea resurselor fiind concentrate pe țările și regiunile mai puțin 

dezvoltate, pentru a promova coeziunea socială, economică și teritorială în întreaga UE. În 

contextul crizei actuale, acest lucru nu numai că va atenua efectele sociale și economice pe 

termen lung ale pandemiei de COVID-19, ci va contribui și la funcționarea pieței unice. 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li 

se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de 

prosperitatea relativă a statelor membre. 

- O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

- O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris 

și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice 

- O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

- O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii 

sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

- O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 
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Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin 

dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în 

mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, 

nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a 

reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de 

sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare 

conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. 

Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării 

urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a 

capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

Proiectele finanțate din aceste fonduri vor aborda diverse domenii de la infrastructura de 

transport, spitale și asistență medicală, energie curată, gestionarea apei, dezvoltare urbană 

durabilă, cercetare, inovare și digitalizare, până la regimuri privind ocuparea forței de muncă, 

incluziune socială, educație și formare. 

3.2 Strategia Națională pentru dezvoltare durabilă a României – Orizont 2030 

România și-a asumat stabilirea cadrului național pentru susținerea Agendei 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă, care include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Planul de 

acțiune global, pe care România alege să-l susțină în următorii ani, se adresează ameliorării 

sărăciei, combaterii inegalităților, injustiției sociale și protejării planetei până în anul 2030.  

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă și țintele asumate prin Strategia Națională pentru 

dezvoltare durabilă a României pentru anul 2030: 

Obiectivul 1: Fără sărăcie 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii 

− Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă 

− Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență, reabilitare 

ulterioară și compensare a pierderilor în caz de calamități naturale, accidente 

industriale sau evenimente climatice extreme 

Obiectivul 2: Foamete zero 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu nivelul 

înregistrat în anul 2014 

− Finalizarea cadastrului agricol 

− Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 

− Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor cultivate și a 

animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice înrudite 

− Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone 

− Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole 



14 
 

− Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de valorificare a 

plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană. 

− Menținerea tradițiilor locale prin creșterea numărului de produse cu caracteristici 

specifice în ceea ce priveşte originea geografică 

Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere pentru 

promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri 

− Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea documentelor și 

registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și a facilita intervențiile 

medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la 

tratamente și 

− medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor 

− Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței cancerului la sân 

sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile 

vulnerabile și defavorizate 

− Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub 

media UE 

− Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS pentru fiecare 

vaccin, prin dezvoltarea unei platforme commune de colaborare între autorități, medici, 

− pacienți, organizații international cu experiență în acest domeniu, reprezentanți ai 

companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați 

− Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea unui mediu 

în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor 

− Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli transmisibile 

− Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile netransmisibile prin 

prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale 

− Reducerea mortalității cauzate de boli cronice 

− Reducerea consumului de substanțe nocive 

 

Obiectivul 4: Educație de calitate 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 

− Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o 

mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea 

ponderii de 

− materii opționale 

− Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare 

pentru 

− promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și 

stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a 
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păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la 

dezvoltarea durabilă 

− Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi 

noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre 

valorile democrației și pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția 

discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței 

cu accent pe fenomenul de violenţă în școli 

− Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-

învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional 

− Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și 

dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit 

cerințelor de pe piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de 

afaceri 

− Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot 

parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale 

− de cunoaștere în vederea apropierii României de media performanțelor din statele 

membre ale UE 

− Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile 

locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în 

asemenea 

− programe 

− Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, 

inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de 

muncă 

− decente și antreprenoriatul 

− Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor 

− Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și 

specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei 

societăți durabile 

Obiectivul 5: Egalitate de gen 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe 

− Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în sferele publice și 

private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare 

− Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse la ocuparea 

posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, 

economică și publică 

 

Obiectivul 6: Apă curată și sanitație 

Ținte asumate pentru anul 2030: 
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− Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, comerciale și 

agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și reciclate în perspectiva 

atingerii obiectivelor economiei circulare 

− Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și asigurarea 

unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru a face față deficitului 

de apă 

− Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de 

apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90% 

− Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și marginalizate 

− Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și 

reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând 

proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură 

− Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile pentru toți, 

acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile 

Obiectivul 7 : Energie curată și la prețuri accesibile 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale 

în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse 

sigure de energie la prețuri acceptabile 

− Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor de 

producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale 

− Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de degradare 

a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu minimum 27% 

comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții 

de piață previzibile și stabile 

− Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu conținut 

scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv 

combustibili alternativi 

− Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul eficienței 

energetice în vederea atragerii investițiilor 

− Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului casnic, 

industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță pentru instalații și 

aparatură 

Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media UE pentru a 

susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările europene avansate, 

paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a 

nivelului de trai al populației 

− Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, 

crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin startup, creativitatea și 
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inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și 

mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare 

− Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, modernizarea 

tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită 

și utilizarea intensivă a forței de muncă 

− Realizarea unui turism competitive pe termen lung, dezvoltarea agroturismului, 

ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural și îmbunătățirea imaginii României ca 

destinație turistică 

− Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a extinde 

accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru toți 

Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, 

inclusiv 

− infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și 

bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru toți 

− Îmbunătățirea siguranței rutiere 

− Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea 

resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și 

ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale 

acestora 

− Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care se situează 

în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale 

de 

− cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe stabile și în creștere 

− Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor 

industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a numărului de angajați în 

cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru cercetare și 

dezvoltare 

− Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare 

− Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la servicii 

financiare, inclusiv la credite accesibile, și integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe 

externe 

 

Obiectibul 10 : Inegalități reduse 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în scopul 

reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor dezavantajate 

− Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din punctul de 

vedere al indicatorilor dezvoltării durabile 
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− Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor neguvernamentale care 

activează în domeniul drepturilor omului 

 

Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii 

− Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și alunecările 

de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea capacității de adaptare și 

revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului, 

reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de inundații și ale 

alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a 

cadrului legislativ 

− Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și 

durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de transport public, acordând o 

atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii, persoane cu 

dizabilități și în etate 

− Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare spațială și 

amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin 

aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină 

coeziunea teritorială 

− Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic 

− Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății umane și a 

mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului 

− Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele 

chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului 

− Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural și natural, a 

elementelor de peisaj din mediul urban și rural 

− Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, depozitarea, 

utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot 

prezenta 

− pericole pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea mediului 

− Consum și producție responsabile 

Obiectivul 12: Consum și producție responsabile 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea rațională și 

responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare, 

elaborarea unei foi de parcurs 

− Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu amănuntul 

și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și 

de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare 
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− Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 

2030 

− Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale 

plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 

75%) și 

− 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 

60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%) 

− Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor 

biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025 • Stabilirea de scheme 

obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024 

− Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu 

prioritățile naționale și politicile europene 

 

Obiectivul 13: Acțiune climatică 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă 

și dezastre naturale 

− Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice extreme 

intempestive de mare intensitate 

− Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind 

atenuarea schimbărilor climatcie, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie 

− Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde”, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea 

măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, 

sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE 

 

Obiectivul 14: Viață acvatică 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în special de 

la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu nutrienți 

− Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, inclusiv prin 

cooperare științifică sporită la toate nivelurile 

− Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile sălbatice și 

de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în 

limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest domeniu, inclusiv a 

pescuitului sportiv și de agrement 

− Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management durabil a 

resurselor acvatice vii 
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Obiectivul 15: Viață terestră 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de ecosistemele naturale 

(în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată 

a bazinelor hidrografice și zonelor umede 

− Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația Biosferei 

Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a patrimoniului natural european 

și mondial 

− Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității acestora, în 

scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare 

durabilă 

− Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetaredezvoltare de interes național și 

European pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea diversității 

patrimoniului natural 

− Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea 

sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei 

lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi 

terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării, 

desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor 

agricole și a elementelor 

− de infrastructură în scopul limitării impactului schimbărilor climatice 

− Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce implică metode 

tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru restabilirea/refacerea capitalului 

− natural și reducerea dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru 

combaterea degradării solului 

− Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, inclusiv a 

terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații 

 

Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în conformitate cu legile 

și procedurile stabilite, cu respectarea principiului prezumției de nevinovăție 

− Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii 

actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și respecta şi valorifica 

cultura, tradițiile, 

− limba maternă și de a participa la viața economică, socială și politică și pentru 

combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și 

promovarea 

− dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice 

− Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe 
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− Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii 

copiilor 

− Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea 

recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă 

organizată 

− Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate 

nivelurile 

− Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate nivelurile 

− Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor administrației publice 

centrale și locale, mai ales a compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, 

pentru prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și generalizarea 

serviciilor pe internet (on-line). 

 

Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Ținte asumate pentru anul 2030: 

− Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare acordate de 

România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea de susținere a 

economiei naționale, având ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul 

național brut la nivelul anului 2030 

− Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura creșterii 

potențialului economic al României și încurajarea agenților economici români să 

investească, pe baze competitive, în economia țărilor mai puțin dezvoltate 

− Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația pentru 

Dezvoltare și Cooperare Economică 

− Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan european și 

internațional 

 

3.3 Strategia pentru dezvoltare teritorială a României – România policentrică 2035 

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung 

prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României, bazat pe un 

concept strategic, precum şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 

de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel 

transfrontalier şi transnaţional (art. 14 , alin (3) în conformitate cu Legea nr. 350/2001).  

În elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, au fost urmărite principiile 

strategice privind: 

− racordarea teritoriului naţional la reţeaua europeană şi intercontinentală a polilor de 

dezvoltare şi a coridoarelor de transport; 

− dezvoltarea reţelei de localităţi şi structurarea zonelor funcţionale urbane; 
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− promovarea solidarităţii urban-rural şi dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de 

teritorii; 

− consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale; 

− protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural. 

Viziunea de dezvoltare pentru orizontul de timp 2035 se concretizează într-un scenariu de 

dezvoltare care înglobează premisele de dezvoltare caracteristice ale teritoriului naţional și a 

cărui implementare are ca efect creşterea competitivităţii teritoriului odată cu reducerea 

disparităţilor importante dintre anumite zone de la nivelul teritoriului. Scenariul adoptat în 

SDTR se numește România Policentrică și urmărește dezvoltarea teritoriului naţional la nivelul 

unor nuclee de concentrare a resurselor umane, materiale, tehnologice şi de capitaluri (orașe 

mari/ medii), în perspectiva anului 2035 şi conectarea eficientă a acestor zone de dezvoltare 

cu teritoriile europene. 

În anul 2035 zonele urbane funcţionale sunt motoare de dezvoltare a teritoriului naţional, bine 

conectate în rețeaua de localităţi de la nivel naţional și european. Pentru a atinge acest 

deziderat strategic în orizontul de timp 2035, scenariul România policentrică propus prin 

Strategia de dezvoltare teritorială a României se bazează pe o nouă paradigmă de dezvoltare 

cu următoarele direcţii de dezvoltare: 

La nivel local: 

îmbunătăţirea infrastructurii care conectează oraşele și zonele înconjurătoare acestora, în 

vederea extinderii masei lor economice; 

− asigurarea unor instituții publice performante în zonele mai slab dezvoltate (în special 

în domeniile educaţie, sănătate, infrastructura de bază pentru serviciile publice etc.), 

pentru a promova mobilitatea oamenilor şi pentru a contribui la creşterea standardului 

de viaţă; 

− promovarea investiţiilor în calitatea vieţii în zonele cu potențial ridicat de creștere, 

pentru a spori capacitatea de a atrage şi păstra capitalul uman necesar; 

− valorificarea potenţialului propriu a spaţiului rural; 

− proiectarea şi implementarea unor măsuri care să vizeze grupurile marginalizate și 

minoritare, în vederea susţinerii participării acestora la procesele de dezvoltare, ca părţi 

active ale economiei. 

La nivel regional și internaţional: 

− îmbunătăţirea legăturilor dintre zonele cu potențial ridicat și cele deficitare, pentru a 

permite o concentrare eficientă a resurselor și a efectelor de contagiune pozitivă (de la 

zonele dezvoltate către cele cu carenţe); 

− reducerea distanţei faţă de pieţele importante din UE și din alte zone, prin îmbunătăţirea 

infrastructurii și încurajarea fluxurilor transfrontaliere de oameni, capital şi idei. 

Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul strategic care orientează 

procesele de dezvoltare de la nivelul teritoriului în acord cu dinamicile teritoriale, tendinţele 

pentru orizontul de timp 2035 şi ţintele europene de dezvoltare cu relevanţă teritorială. 
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Demersurile strategice angrenate de Strategia de dezvoltare teritorială a României sunt 

încadrate în 5 obiective generale de o importanţă deosebită pentru teritoriul național. 

Obiectivele generale și obiectivele specifice ale Srategiei pentru dezvoltare teritorială a 

României sunt: 

OG. 1 Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european prin 

sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și broadband; 

OS 1.1 Dezvoltarea unei rețele de transport eficientă și diversificată capabilă să asigure 

gestionarea fluxurilor de oameni și mărfuri generate de schimburile economice între 

teritoriul naţional și piețele din spațiul european. 

OS 1.2 Dezvoltarea și extinderea infrastructurii portuare și aeroportuare, precum și a 

legăturii acestora cu centrele urbane naţionale în scopul consolidării poziției României 

de nod logistic regional. 

OS 1.3 Consolidarea infrastructurii de transport a energiei și conectarea acesteia la 

proiectele pan-europene cu impact regional și naţional. 

OG. 2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor 

publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive;  

OS 2.1 Asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a 

localităților urbane și rurale. 

OS 2.2 Asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități 

eficiente între orașele mari și zona urbană funcțională. 

OS 2.3 Creşterea atractivităţii spaţiilor urbane și rurale prin îmbunătăţirea funcţiilor 

rezidenţiale, dezvoltarea unor spaţii publice de calitate și a unor servicii de transport 

adaptate nevoilor şi specificului local. 

OS 2.4 Furnizarea unor servicii sociale de calitate prin asigurarea unei diversificări a 

acestor servicii la nivelul teritoriului și îmbunătățirea gradului de acces a a populației. 

 

OG. 3 Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea specializării 

teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane;  

OS 3.1 Dezvoltarea unor centre urbane specializate şi inteligente cu vocaţie de poli 

internaţionali şi racordarea lor eficientă la reţeaua urbană europeană 

OS 3.2 Încurajarea dezvoltării zonelor urbane funcţionale în jurul oraşelor cu rol 

polarizator la nivelul teritoriului 

OS 3.3 Consolidarea rolului localităţilor rurale cu potențial de polarizare în scopul 

asigurării unei accesibilităţi crescute a populaţiei rurale la servicii de interes general. 

OS 3.4 Sprijinirea dezvoltării sistemelor urbane şi axelor de dezvoltare de la nivelul 

teritoriului prin asigurarea unor intervenţii integrate territorial 

OG. 4 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate 

teritorială;  
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OS 4.1 Protejarea patrimoniului și promovarea măsurilor de regenerare a capitalului 

natural. 

OS 4.2 Protejarea şi reabilitarea patrimoniului construit în scopul conservării identităţii 

naţionale şi creşterii atractivităţii spaţiilor culturale cu potenţial turistic deosebit. 

OS 4.3 Reducerea vulnerabilității zonelor supuse riscurilor naturale. 

OS 4.4 Asigurarea echilibrurlui în dezvoltarea mediului rural şi urban prin protejarea 

resurselor funciare agricole și forestiere şi limitarea extinderii intravilanului localităţilor. 

OG. 5 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.  

OS 5.1 Consolidarea capacităţii structurilor de guvernanţă la niveluri multiple şi 

diversificarea formelor de cooperare între structurile administraţiei publice. 

OS 5.2 Consolidarea instrumentelor de planificare spaţială şi a instituţiilor cu rol în 

gestionarea și planificarea proceselor de dezvoltare a teritoriului (sau de amenajare a 

teritoriului). 

OS 5.3 Consolidarea capacităţii de cooperare şi planificare în domeniul transfrontalier 

şi transnaţional. 

SDTR prin liniile directoare de planificare instituie un cadru național de referință pentru 

direcționarea documentațiilor cu caracter strategic și planurilor de dezvoltare care au un 

impact teritorial. Liniile directoare de planificare influențează direct procesul de planificare 

teritorială, la confluența nivelelor strategic și operațional, aliniind obiectivele, politicile și 

programele cu priorități aplicate la nivel teritorial. 

Liniile directoare de planificare sunt prevederi obligatorii care vor fi luate în considerare și 

operaționalizate în toate documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism și alte 

documente strategice care au o dimensiune teritorială. 

SDTR stabilește 10 linii directoare de planificare, respectiv: 

SDTR stabilește 10 linii directoare de planificare, respectiv: 

1. Încurajarea concentrării locuirii în intravilanul unităților administrativ – teritoriale și limitarea 

dezvoltării urbane în zone care nu sunt deja echipate cu infrastructura tehnico-edilitară. 

Scopul urmărit este un teritoriu naţional cu o calitate a locuirii crescută și costuri reduse pentru 

infrastructura de bază. Lipsa echipării cu infrastructură edilitară a zonelor rezidențiale duce la 

dezechilibru în dezvoltarea teritoriului. 

2. Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice amplasate la limita 

exterioară a intravilanului unităților administrativ – teritoriale. 

Scopul urmărit este un teritoriu național cu zone productive separate de cele rezidențiale, 

pentru optimizarea activităților umane. Disparităţile funcţionale care apar prin mixarea zonelor 

industriale şi a celor rezidenţiale duc la scăderea nivelului de trai și la probleme sociale, astfel 

că separarea celor două funcţiuni duce la o dezvoltare teritorială echilibrată. În același timp, 

concentrarea activităților industriale contribuie la economii de aglomerație. 
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3. Încurajarea construirii în zone industriale dezafectate (brownfields) și limitarea extinderii 

nejustificate a intravilanului ca urmare a dinamicii populației și a dinamicii economice - 

interzicerea construirii în zone verzi. 

Scopul urmărit este un teritoriu naţional cu resurse naturale protejate, folosind eficient spațiul 

deja construit. Crearea de locuri de muncă şi consolidarea funcţiilor recreative pot veni în 

completarea conservării capitalului natural. 

4. Încurajarea locuirii sustenabile în centrele istorice ale localităților orașelor prin operațiuni de 

regenerare urbană integrată a centrelor istorice. 

Scopul urmărit este un teritoriu național cu zone rezidențiale concentrate, pentru evitarea 

dispersiei locuirii în teritoriu. Tendinţa de migraţie spre periferia oraşelor pentru dezvoltarea 

ansamblurilor rezidenţiale poate duce la un dezechilibru funcţional și social, activităţile din 

centrele oraşelor (istorice sau nu) limitându-se astfel doar la furnizarea de servicii. Planurile și 

strategiile trebuie să acorde prioritate regenerării centrelor istorice vizând în special 

menținerea funcțiilor rezidențiale și comerciale, dezvoltarea ofertei de servicii (comerciale, 

turistice, culturale), creșterea accesibilității acestor zone, amenajarea unor spații publice de 

calitate, consolidarea și renovarea clădirilor. 

5. Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale 

Scopul urmărit este păstrarea specificului fiecărui tip de zonă și dezvoltarea acelor elemente 

proprii de potențial în vederea asigurării unei sinergii între zonele urbane și rurale. Va fi 

încurajată dezvoltarea activităților de tip agricultură urbană, acolo unde condițiile locale o 

permit. Vor fi susținute cu prioritate localitățile cu caracter rural (sate aparținătoare, localități 

componente) din cadrul orașelor și municipiilor în vederea dezvoltării acestor activități 

specifice de tip productiv și turistic. Se vor identifica, crea și proteja centurile verzi din jurul 

localităților urbane. 

6. Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii de imobile 

care utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili. 

Scopul urmărit este un teritoriu național eficient și sustenabil din punct de vedere energetic, în 

condițiile riscului energetic crescut la nivel european. Preţul energiei și emisiile în creştere 

atrag atenţia asupra necesităţii aplicării unor soluţii durabile în materie de energie, inclusiv în 

dezvoltarea teritorială. 

7. Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor naturale și 

industriale 

Scopul urmărit este asigurarea condițiilor necesare pentru o reziliența teritorială ridicată în fața 

riscurilor naturale și industriale. Planurile și strategiile vor identifica toate posibilele riscuri 

pentru zona studiată și propune măsuri de prevenire și diminuare a efectelor acestor riscuri. 

8. Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de mobilitate. 

Scopul urmărit este un teritoriu naţional cu mobilitate crescută, în condițiile accesibilității 

actuale reduse care împiedică dezvoltarea. Dimensiunea transportului în contextul dezvoltării 

are un rol esențial și se referă la conectivitate și accesibilitate. Numărul căilor de transport și 
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varietatea tipurilor de transport sunt două aspecte cheie necesare asigurării unei astfel de 

dezvoltări. Ca și în cazul populației, conectivitatea și accesibilitatea sunt factori care contează 

în atragerea investiţiilor. Se va încuraja dezvoltarea transportului public prin identificarea 

soluțiilor optime pentru asigurarea unei accesibilități locale și regionale și care contribuie la 

reducerea emisiilor de dioxid de carbon. 

9. Încurajarea planificării și proiectării de calitate şi limitarea derogării de la planurile de 

dezvoltare urbană și teritorială în vigoare. 

Scopul urmărit este un teritoriu naţional ordonat, cu dezvoltare planificată exclusiv de 

profesioniști calificați. Dezvoltarea uneori haotică a teritoriului național din ultimii 25 de ani a 

creat o serie de probleme pe toate palierele unei planificări logice și echilibrate, iar respectarea 

normelor europene de planificare va contribui la o dezvoltare teritorială ordonată și creșterea 

calității vieții. Se vor încuraja soluțiile tehnice care promovează designul de calitate în 

arhitectură și urbanism. 

10. Încurajarea implicării cetățenilor și comunităților în elaborarea strategiilor de dezvoltare și 

obligativitatea consultării publicului asupra fiecărei etape ale acestora. 

Scopul urmărit este creșterea transparenței procesului de dezvoltare teritorială și urbană, 

pentru asigurarea controlului democratic asupra dezvoltării României. Buna funcţionare şi 

dezvoltare a teritoriului nu se poate face decât prin colaborarea tuturor actorilor implicaţi în 

procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare și implicarea publicului larg. 

Unul din obiectivele majore stabilite pentru dezvoltarea teritoriului național în orizontul de timp 

2035 este focalizat pe dezvoltarea unei rețele de localități urbane complet echipată cu 

infrastructură tehnico- edilitară și eficient interconectată, precum și promovarea unor investiții 

integrate în acord cu specializarea teritorială. Acest lucru se traduce prin: 

− consolidarea centrelor urbane cu vocație internațională în rețeaua de orașe europene; 

− asigurarea unei accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități 

eficiente între orașele mari și zona urbană funcțională, precum și 

− asigurarea unei echipări complete cu infrastructură de utilități publice a zonelor urbane 

și 

− creșterea atractivității spațiilor urbane și rurale prin îmbunătățirea funcțiilor rezidențiale, 

dezvoltarea unor spații publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate 

nevoilor și specificului local. 

În plan operațional, implementarea acestor obiective strategice presupune adoptarea unui set 

de măsuri teritoriale și a acțiunilor aferente pentru corectarea dezechilibrelor sau maximizarea 

avantajelor conferite de zonele urbane. 

În paralel cu politica de dezvoltare a oraşelor cu rol major în teritoriul naţional și cu cea de 

reducere a disparităţilor teritoriale, este necesară consolidarea palierului oraşelor mici. 

La nivelul sistemului urban românesc, din cele 225 de orașe, 134 au sub 10.000 locuitori, iar 

91 între 10.000 și 19.999. Față de 1992, se observă o creștere a numărului de orașe foarte 

mici. Aceste tendinţe sunt cauzate de un spor natural negativ, de migraţia populaţiei din oraşe 

către rural (ca efect al restructurării industriale) sau în zonele periurbane, cu precădere în 
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zonele de polarizare ale marilor municipii inclusiv în oraşele mici din această zonă, ca urmare 

a fenomenului de expansiune urbană, sau mai ales, ca urmare a declarării unui număr 60 

localităţi drept oraşe. 

În urma ierarhizării valorilor ratelor sărăciei putem extrage câteva caracteristici ale oraşelor 

sărace: oraşe mici care au înregistrat declin demografic în ultimii ani, oraşe cu funcţie 

predominant agricolă sau oraşe care au avut funcţii industriale (ex. miniere), oraşe noi 

declarate după 1968 (cu precădere cele declarate după 2000). Oraşele mici, în general, 

concentrează sărăcia comunitară, în principal din cauza infrastructurii fizice deficitare. În plus, 

din cauza dependenţei de o singură întreprindere şi/sau sub-dezvoltarea sectorului privat la 

nivel local, oraşele mici sunt cele mai vulnerabile la restructurările din economie şi au fost cel 

mai grav afectate de reformele implementate până în prezent. 

Cel mai scăzut nivel de instruire îl regăsim în orașele mici, cu profil agricol sau agroindustrial, 

implicit cu oportunități limitate de ocupare a persoanelor cu studii superioare și cu acces limitat 

al populației la educația terțiară. Tinerii absolvenți de studii superioare din aceste localități 

migrează, într-o proporție covârșitoare, în marile centre urbane sau în străinătate, unde 

oportunitățile de găsire a unui loc de muncă pe măsura calificării lor sunt sporite. 

Diminuarea forţei de atracţie oraşelor mici se produce fie din cauza declinului economic, fie 

din cauza apropierii spaţiale de alte centre urbane care le modifică relaţiile cu localităţile rurale 

învecinate. Un exemplu relevant este dat de oraşele recente cu profil funcţional predominant 

agricol. 

În cazul orașelor mici și nu numai, probleme de dezvoltare deosebite se înregistrează în cazul 

tipurilor de oraşe monoindustriale: majoritatea aparţin, din punct de vedere al specializării, 

industriei grele (extractivă, metalurgică, chimică, a construcţiilor de maşini), restul fiind 

monospecializate în ramurile industriei uşoare şi alimentare. Cele mai multe oraşe 

monoindustriale au apărut ca o consecinţă a urbanizării din perioada comunistă, bazată pe 

decizii politice de planificare socio-economică centralizată. Importanţa acestor oraşe în 

structura urbană naţională a scăzut lent până la începutul secolului XXI, în contextul amplelor 

transformări produse în plan economic şi social. Ponderea lor din numărul total de oraşe la 

nivelul ţării a crescut de la 13,6% în 1968 la 16,5% în anul 1992 şi a scăzut la 9,0% în anul 

2002, în timp ce în 2011, ponderea acestora a scăzut și mai mult. Dispariția caracterului 

monoindustrial nu a însemnat însă și rezolvarea problemelor lor sociale și de mediu (în cele 

mai multe cazuri). 

Cele mai scăzute salarii sunt oferite în orașele mici, fără o economie solidă și lipsite de 

investitori majori, precum și în cele cu un profil turistic, sector care oferă un nivel foarte scăzut 

de salarizare: Băile Olănești, Baia de Aramă, Dolhasca, Săliștea de Sus, Sărmașu, Sângeorz-

Băi, Darabani, Cavnic, Bălan, Fierbinți-Târg, Nucet, Vicovu de Sus, Bucecea, Bechet, etc. 

O analiză aprofundată a accesibilității celor 225 de orașe față de axele prioritare TEN-T 

reflectă faptul că doar 3 dintre acestea au acces direct la rețeaua TEN-T rutieră, feroviară și 

fluvială (Calafat, Cernavodă, Murfatlar). Un număr important de orașe au acces la axele 

prioritare rutieră și feroviară, acestea având în general, un nivel de dezvoltare economică 

superior mediei, beneficiind de avantaje importante de localizare. Orașele cel mai puțin 

accesibile sunt localizate în nordul țării, în zona subcarpatică și în cea montană. Relativa 
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izolare față de axele prioritare de transport, adevărate coridoare de dezvoltare, face ca orașele 

din această categorie să aibă un nivel mai scăzut de dezvoltare socio-economică, fiind mai 

puțin atractive pentru investiții. 

O serie de orașe care au intrat în categoria așezărilor urbane, în ultimele două decenii, 

păstrează încă un aspect preponderent rural, cu o infrastructură de transport, locuire și 

tehnico-edilitară deficitară (de exemplu au mai puțin de 25% din lungimea totală a străzilor 

modernizată).  

Totodată, poate fi menţionată evaluarea accesibilităţii turistice potenţiale a oraşelor mici din 

România în urma căreia au rezultat 7 categorii: 

1. oraşe mici bine conectate la infrastructura tehnică generală, având resurse turistice 

importante, dar lipsite de o infrastructură turistică adecvată (o parte din staţiunile 

turistice cu tradiţie, dar cu structuri de cazare nemodernizate: Târgu Ocna, Techirghiol, 

Geoagiu, Buziaş); 

2. oraşe mici cu vestigii istorice și obiective culturale, dar cu accesibilitate redusă de 

transport și dotări turistice necorespunzătoare (Ocna Mureş, Oraviţa, Murfatlar, Sulina); 

3. staţiuni turistice urbane recunoscute (Sinaia, Predeal, Bușteni);  

4. staţiuni balneo-climaterice: Călimăneşti-Căciulata, Băile Olăneşti; 

5. staţiuni balneare: Băile Govora; 

6. oraşe mici, cele mai avantajate din punct de vedere al dezvoltării turistice (Sinaia, 

Predeal, Băile Herculane, Călimăneşti, Eforie); 

7. oraşe mici deprivate din punct de vedere al accesibilităţii turistice potenţiale. 

În sectorul inferior al ierarhiei privind accesul la servicii medicale (număr de locuitori la un 

medic) se regăsesc 35 de oraşe mici. 

În privința calității fondului de locuințe, în mediul urban mic încă există deficienţe în ceea ce 

priveşte alimentarea cu apă a locuințelor sau racordarea la sistemul de canalizare, sau 

dotarea locuințelor cu baie şi bucătărie. Cele mai mari probleme se înregistrează în zonele 

periferice și în localităţile mici unde sărăcia și criza utilităţilor publice generează o acută 

precaritate a locuirii. 

Din punct de vedere calitativ, din cauza vechimii documentaţiilor, cu precădere la oraşele mici 

și mijlocii, se constată deficiențe în privinţa lipsei viziunii strategice și reducerea la reguli simple 

de dezvoltare. 

Numeroase localități urbane nu au avut acces la fonduri din cauza neîndeplinirii criteriului de 

populație – de minim 10.000 de locuitori, chiar dacă printre aceste localități s-au numărat 

stațiuni turistice de interes naţional. 

Rolul oraşelor mici în dezvoltarea zonelor înconjurătoare este puternic dependent de 

configuraţia politică locală şi de strategiile de dezvoltare la nivel naţional și judeţean. Aceste 

oraşe pot contribui la dezvoltarea zonei înconjurătoare: ca centre de piaţă pentru produsele 

agricole din comunele învecinate, fie pentru consumatorii locali, fie ca puncte de legătură către 

pieţele naţionale şi de export, ca centre de producţie şi distribuţie a bunurilor şi serviciilor către 

ruralul învecinat, ca centre de creştere și de consolidare pentru activităţile non agricole și 
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ocupare prin dezvoltarea de IMM-uri Tipologia localităților urbane – spre o specializare 

teritorială 

O serie de obiective și problematici complexe care necesită soluționare fac necesară o nouă 

clasificare multicriterială a orașelor românești, respectiv: 

− obiectivele privind dezvoltarea reţelei de localităţi, cu prioritate specializarea teritorială, 

structurarea rețelei de localități și formarea zonelor funcţionale urbane; 

− promovarea solidarităţii urban-rural; 

− dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii; 

− configurarea şi susţinerea unor pachete de proiecte adaptate specificului teritorial în 

vederea valorizării potenţialului existent al localităţilor. 

Toate aşezările urbane necesită intervenţii care să le crească atractivitatea, astfel încât să îşi 

poată menţine populaţia şi să poată juca rolul de polarizare a teritoriului învecinat; 

Chiar dacă este necesară o anumită concentrare a fondurilor şi invetiţiilor în localităţile urbane 

cu puternic potenţial de dezvoltare, oraşele mici şi mijlocii nu trebuie dezavantajate şi necesită 

susţinere (asigurarea serviciilor de interes general, creşterea accesibilităţii către principalii poli 

urbani etc.) 

 Aşezările urbane trebuie să îşi consolideze punctele forte, care le asigură un rang superior 

(ex: finanţarea dezvoltării aeroporturilor sau a intervenţiilor vizând creşterea calităţii 

învăţământului superior în oraşele de importanţă internaţională). 

Strategia pentru dezvoltare teritorială a României cuprinde și un set de acțiuni ce ar trebui 

realizate teritoriu. Orașului Dolhasca este menționat în cazul următoarelor intervenții 

definite prin Strategia pentru dezvoltare teritorială a României: 

− Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice, inclusiv branșarea locuințelor 

neconectate la rețeaua de electricitate, precum și a celei de iluminat public din mediul 

urban 

− Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din mediul 

urban și din zonele de influență urbană, inclusiv branșarea de noi gospodării, 

− Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în mediul 

urban și în zonele de influență urbană, inclusiv branșarea noilor consumatori, cu 

precădere în orașele fără sistem centralizat de distribuție a energiei termice și/sau cu 

peste 70% dintre locuințe care nu dispun de instalație de încălzire centrală 

− Realizarea operațiunilor de restaurare și reabilitare a patrimoniului urban construit 

(monumente și ansambluri de arhitectură, arheologice, etc.), cu precădere la nivelul 

orașelor care dețin obiective UNESCO 

− Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de permanență medicală, inclusiv dotarea 

cu substații de ambulanță/SMURD și echipamente de telemedicină, cu precădere în 

orașele care nu dispun de spitale 

− Construirea, reabilitarea, modernizarea și dotarea centrelor comunitare de intervenție 

integrată, 

− Reabilitarea și modernizarea străzilor orașenești, cu precădere în orașele cu un grad 

de modernizare a tramei stradale mai mic de 50% 
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− Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor verzi și de agrement din mediul urban, 

cu precădere de la nivelul orașelor cu mai puțin de 30 mp/locuitor 

 

3.4 Strategia naţională a României pentru dezvoltarea turismului 2019-2030 

 

Industria turismului este un sector cu utilizare intensivă a forței de muncă, ce permite tinerilor 

și femeilor să intre rapid pe piața muncii. În condițiile unei dezvoltări și gestionări 

corespunzătoare, aceste beneficii ale turismului ar putea duce la creșterea numărului de locuri 

de muncă. Turismul în România se confruntă cu două mari provocări: în primul rând, turiștii 

care vizitează în prezent România nu cheltuie suficient și în al doilea rând, nu sunt atrași 

suficienți turiști cu buget de cheltuieli ridicat. În 2017, România a avut cele mai mici încasări 

totale anuale din turismul internațional, prin comparație cu toate țările învecinate (de ex. 1.314 

milioane euro în România, față de 3.579 milioane euro în Bulgaria).  

Principalii factori determinanți imediați pentru provocările de mai sus sunt:  

− Turiștii care vizitează în prezent România nu cheltuiesc suficient din cauza: 

− destinațiilor turistice insuficient dezvoltate și greu accesibile;  

− oportunităților de consum turistic insuficiente (și greu de identificat);  

− calității necompetitive a experiențelor și a serviciilor disponibile la destinație;  

− Nu sunt atrași în țară suficienți turiști cu buget ridicat, din cauza capacității limitate de 

elaborare de politici publice în domeniul turismului, a segmentării inadecvate a pieței și 

a vizibilității reduse a țării în străinătate. 

Acești principali factori determinanți sunt detaliați mai jos: 

− Destinații turistice insuficient dezvoltate și greu accesibile, inclusiv drumuri de acces 

inadecvate către destinațiile și atracțiile turistice, sistem de transport feroviar național 

limitat și lipsit de fiabilitate, oportunități limitate de deplasare cu bicicleta pe teritoriul 

țării, lipsa informațiilor cu privire la serviciile de transport disponibile pentru turiști și 

panouri informative și semnalistică turistică necorespunzătoare pentru drumuri. 

− Oportunități de consum turistic insuficiente (și greu de identificat). În ciuda existenței 

unui număr mare de obiective turistice semnificative, acestea nu sunt valorificate la 

adevăratul lor potențial, iar posibilitățile de cheltuire a banilorsunt limitate. 

− Calitate necompetitivă a experiențelor și serviciilor la nivelul destinațiilor. Chiar și în 

situația în care există oportunități de a cheltui la nivelul unei destinații, de obicei 

calitatea ofertelor asociate acestor oportunități este necompetitivă. Cauzele sunt 

multiple, printre cele mai importante fiind dezvoltarea și gestionarea deficitară a 

obiectivelor și a atracțiilor turistice, inclusiv nivelul inadecvat de comercializare și 

conservarea. Mai puțin de 20% dintre monumentele de patrimoniu cultural se află într-

o stare de conservare bună sau medie, restaurarea lor adecvată și conservarea lor fiind 

prioritare. 

− Capacitate limitată de elaborare și implementare de politici publice în domeniul 

turismului, lipsa unor date statistice actuale,segmentarea inadecvată a piețeiși 

vizibilitatea redusă a României în străinătate. 
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Pentru combaterea acestor cauze primare, s-au stabilit două obiective, fiecare dintre acestea 

fiind defalcate pe sub-obiective: 

− Creșterea cheltuielilor turiștilor actuali 

− Creșterea accesibilității zonelor turistice și a calității infrastructurii turistice; 

− Sprijinirea dezvoltării inovatoare în sectorul privat; 

− Creșterea calității experiențelor și a serviciilor la nivelul destinațiilor turistice. 

− Atragerea mai multor turiști cu buget de cheltuieli ridicat 

− Consolidarea capacității de elaborare de politici în domeniul turismului, creșterea 

gradului de digitalizare și o mai bună adaptare a instrumentelor de marketing la 

specificul piețelor cu potențial mare 

− Toate activitățile din cadrul obiectivelor sunt grupate tematic, după cum urmează: 

Obiectivul 1.1. Creșterea accesibilității zonelor turistice și a calității infrastructurii turistice 

Transport: 

− Îmbunătățirea drumurilor de acces către stațiuni, obiective și atracții turistice, așa cum 

sunt definite în secțiunea VIII a PATN. Asigurarea continuității implementării Master 

Planului de Transport pentru a promova îmbunătățirea accesibilității; 

− Reabilitarea și dezvoltarea unor rute feroviare cu rol turistic, pentru a îmbunătăți 

accesibilitatea și pentru a diversifica ofertele turistice; 

− Îmbunătățirea transportului public ecologic pentru uz turistic; 

− Îmbunătățirea infrastructurii portuare, pentru a crește fluxurile de turiști de-a lungul 

Dunării și la Marea Neagră (porturi mici, Constanța, Tulcea, Brăila, Galați); 

− Crearea unei infrastructuri dedicate pentru piste de biciclete și trasee verzi; 

− Crearea sau sprijinirea creării unor sisteme inteligente pentru închirierea de biciclete. 

Infrastructura locală: 

− Îmbunătățirea calității spațiilor publice (spații verzi, parcuri, zone de recreere) în 

stațiunile turistice și în principalele centre urbane (inclusiv în stațiunile montane și pe 

litoral); 

− Adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural la uzul public și turistic (parcaje, dotări, 

peisagistică, bănci, coșuri de gunoi, semnalistică și semnalizare, panouri informative, 

etc); 

− Reabilitarea și promovarea patrimoniului cultural în zonele urbane pentru uz public și 

turistic (piețe, cartiere istorice cu fațade și monumente unice); 

− Protejarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului natural prin adaptarea și/sau 

reabilitarea infrastructurii de eco-turism; 

− Îmbunătățirea calității peisajelor, a spațiilor publice și dezvoltarea de utilități turistice în 

zonele rurale de importanță turistică; 

− Dezvoltarea de strategii de vizitare în zonele naturale protejate și în siturile Natura 

2000; 

− Dezvoltarea infrastructurii MICE și a infrastructurii de evenimente - centre de reuniuni, 

săli de evenimente, săli multifuncționale (de exemplu, în Constanța, pentru a atenua 
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sezonalitatea și în București și Cluj, întrucât acestea sunt deja destinații de evenimente 

bine dezvoltate, în conformitate cu statisticile ICCA); 

− Renovarea infrastructurii și unităților de tratament balnear și modernizarea dotărilor 

acestora. 

Obiectivul 1.2. Sprijinirea dezvoltării inovatoare în sectorul privat 

Oportunități și stimulente pentru inovarea în afaceri, digitalizare: 

− Sprijinirea digitalizării și comercializării la nivelul IMM-urilor din turism (pagini de internet 

pentru hoteluri, oferte digitale, cataloage, etc); 

− Susținerea start-up-urilor din domeniul turismului și a IMM-urilor inovatoare, prin 

înființarea de incubatoare naționale, regionale sau transfrontaliere în turism, precum, 

spre exemplu, Welcome City Lab din Franța; 

− Găzduirea unor forumuri și expoziții anuale de digitalizare, inovare și investiții, 

promovarea networkingului și a oportunităților de colaborare în domeniu; 

− Sprijinirea dezvoltării unei platforme dedicate pentru a facilita rambursarea 

tratamentelor medicale și balneare pentru turiștii din UE, conform Directivei UE privind 

Asistența Medicală Transfrontalieră. 

Obiectivul 1.3. Creșterea calității experiențelor și a serviciilor la nivelul destinațiilor turistice 

− Sprijinirea sectorului public și privat: 

− Sprijinirea modernizării unităților turistice în vederea obținerii unui nivel de clasificare 

mai înalt (instrumente fiscale, granturi, etc), respectând în același timp reglementările 

tehnice urbanistice și arhitecturale pentru mediul construit; 

− Promovarea implementării unor măsuri de eficiență energetică, cu reglementări tehnice 

specifice, la nivelul obiectivelor turistice publice și private (muzee, patrimoniu cultural 

și natural, zone de petrecere a timpului liber, stațiuni de schi și stațiuni balneare etc); 

Managementul obiectivelor turistice: 

− Susținerea organizațiilor de management al destinației prin cursuri de formare în 

domeniul elaborării de strategii și planuri operaționale pentru managementul 

destinațiilor; 

− Crearea și/sau sprijinirea dezvoltării organizațiilor de management al destinației pentru 

a promova inițiativele regionale în domeniul turismului și pentru a crea instrumente 

comune pentru managementul turismului transfrontalier; 

− Elaborarea și adoptarea unor planuri de management al vizitatorilor (conform 

modelului) în zonele de patrimoniu cultural, zonele naturale și zonele protejate, precum 

și pentru siturile de importanță turistică; 

− Sprijinirea proiectului „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii” în 2021, a proiectului 

„Sibiu – Regiune   Gastronomică Europeană” și a altor evenimente internaționale prin 

finanțare și asistență tehnică pentru promovarea inițiativei și atragerea unui număr mai 

mare de vizitatori internaționali din piețele cu înaltă prioritate. 

Dezvoltarea de produse și diversificarea ofertei: 
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− Sprijinirea și stimularea creării de produse autentice, promovarea gastronomiei locale 

și a producției meșteșugărești, prin organizarea de evenimente și activități speciale de 

promovare (expoziții, festivaluri etc); 

− Crearea unor agende culturale anuale pentru principalele destinații (evenimente de 

divertisment și evenimente care să reprezinte, în sine, motive de vizitare, precum 

festivaluri, evenimente de nișă, etc), promovarea internațională a acestora și furnizarea 

de informații în mai multe limbi, de opțiuni de achiziționare a biletelor, pachete de 

călătorie, etc; 

− Încurajarea dezvoltării unor pachete transnaționale de turism de sănătate și a 

consultanței de marketing în turism cu privire la dezvoltarea și livrarea produselor pe 

piețele europene prioritare; 

− Constituirea unui Birou de Evenimente, ca agenție în cadrul Ministerului Turismului sau 

în cadrul organizațiilor naționale sau regionale de management al destinației pentru a 

sprijini relațiile dintre firmele internaționale și cele naționale/locale în vederea 

promovării unor oportunități în domeniul MICE. 

Acces la informații turistice: 

− Modernizarea, acolo unde este posibil, sau înființarea unor centre de informare turistică 

prin utilizarea tehnologiei digitale, a produselor și serviciilor turistice moderne (hotspot-

uri, hub-uri de comunicare, centre comunitare digitale). Asigurarea cel puțin a unui 

centru de informare turistică la fiecare destinație, inclusiv în centrul Bucureștiului și în 

toate aeroporturile; 

− Modificarea politicilor pentru a permite sustenabilitatea centrelor de informare turistică 

și abilitarea acestora pentru a vinde servicii de turism (rezervări, bilete etc) pentru a 

genera venituri și pentru a-și asigura astfel sustenabilitatea; 

− Revizuirea standardelor în domeniul semnalisticii dedicate turismului (grafică, informații 

în două în mai multe limbi, informații standard etc) și asigurarea respectării acestor 

standarde la toate nivelurile; 

− Creșterea mobilității turistice în centrele urbane prin crearea unor sisteme multi-modale 

de informații de mobilitate urbană pentru turiști (panouri de informare, bilete electronice, 

chioșcuri de bilete inteligente, etc); 

− Digitalizarea nivelul tuturor obiectivelor turistice culturale, naturale, protejate, al altor 

destinații turistice și al rutelor pe hărțile publice, pentru a permite accesul și planificarea 

facilă a călătoriilor; 

− Crearea unei baze de date deschise naționale pentru turism, conform politicilor UE de 

OpenData (modelul francez) și punerea acesteia la dispoziția părților interesate din 

sectorul public și privat, prin dezvoltarea unor aplicații care să faciliteze accesul la 

informații și la resurse. 

Resurse umane, servicii și experiențe: 

− Elaborarea unor programe de formare a abilităților soft (limbi străine, comunicare, 

leadership, servicii pentru clienți etc) pentru personalul care lucrează în destinații 

turistice (de exemplu organizații de management al destinației, APL, sectorul privat etc); 
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− Înființarea unor centre educaționale regionale în domeniul ospitalității și organizarea 

unor programepractice de formare, bazate pe o identificare clară a nevoilor, împreună 

cu actorii implicați (de ex. profesioniști în domeniul balnear, hotelier, al schiatului, etc); 

− Modernizarea unităților de învățământ tehnic și profesional și a dotărilor acestora, 

pentru a corespunde mai bine nevoilor pieței; 

− Crearea unui mecanism de consiliere pentru a crește gradul de conștientizare în licee 

cu privire la locurile de muncă disponibile în industria turismului; 

− Elaborarea unor programe de angajare pentru tineri pe perioada verii, de comun acord 

cu sectorul privat. Introducerea de credite (educaționale) suplimentare pentru elevii și 

studenții care participă la astfel de programe; 

− Elaborarea unor cursuri de dezvoltare profesională pentru personalul din organizațiile 

de management al destinației. Facilitarea dezvoltării unui profil ocupațional special 

pentru managerii de organizații de management al destinației; 

− Furnizarea unor oportunități de formare pentru IMM-uri și agenții de turism, în domeniul 

creării și promovării de produse turistice și digitalizare (formare practică, cu accent pe 

crearea de produse turistice și pe elaborarea și gestionarea unor instrumente specifice 

marketingului în turism); 

− Furnizarea de oportunități de formare în diverse domenii, precum servicii pentru clienți, 

limbi străine, interpretare, activitatea de ghid turistic etc pentru personalul muzeelor și 

personalul din destinații; 

− Elaborarea și promovarea unor programe de formare pentru integrarea și reinserția pe 

piața muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea participării active a femeilor pe piața 

muncii; 

− Sprijinirea dezvoltării economiei sociale și a întreprinderilor sociale (pentru grupurile 

vulnerabile) în domeniul turismului, în vederea creării de noi produse sustenabile, în 

special în zonele rurale; 

− Formarea antreprenorilor și a angajaților din întreprinderile sociale pentru utilizarea 

instrumentelor de marketing digital (de exemplu, înregistrarea și promovarea de 

produse și servicii pe portalurile naționale de turism sau pe platformele reprezentative 

pentru economia colaborativă); 

− Elaborarea unor sesiuni de formare comune pentru autoritățile publice relevante, în 

vederea creării unor planuri de gestionare transfrontalieră și a unor instrumente de 

promovare pentru patrimoniul natural și cultural. 

Obiectivul 2.1. Consolidarea capacității de elaborare de politici în domeniul turismului, 

creșterea gradului de digitalizare și o mai bună adaptare a instrumentelor de marketing la 

specificul piețelor cu potențial mare 

Consolidarea capacității de elaborare de politici, colectare a datelor, monitorizare și evaluare: 

− Îmbunătățirea capacității Ministerului Turismului de a elabora politici, precum și de a 

gestiona și implementa proiecte în mod eficient (inclusiv diverse activități și strategii), 

în coordonare cu ministerele de resort, agențiile, autoritățile locale și actorii din sectorul 

privat; 

− Dezvoltarea unui sistem digital de colectare și analiză centralizată a datelor primite de 

la structurile de cazare, inclusiv a datelor din domeniul economiei colaborative, pentru 
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a avea date relevante cu privire la sosirile și încasările turistice la nivelul 

destinațiilor(exemplu: eVisitor- Sistemul informatic național utilizat în Croația în 

domeniul turismului); 

− Valorificarea sporită a Contului Satelit de Turism (CST), pentru a oferi în timp util 

informațiile necesare susținerii activităților comerciale, prin elaborarea 

unorreglementări privind colectarea datelorșistabilirea unor programe de colectare, în 

strânsă coordonare cu INCDT; 

− Realizarea unor sondaje anuale privind nivelul de satisfacție a clienților principalelor 

destinații (analizând deopotrivă turiștii interni și internaționali), cu scopul de a furniza 

informații pentru marketingul turistic și pentru adaptarea strategiilor în domeniu; 

− Coordonarea cu Ministerul Educației Naționale în vederea monitorizăriiși evaluării 

calității învățământului profesional și tehnic și a forței de muncă, pentru a adapta 

programele și a răspunde mai bine nevoilor sectorului. 

Marketing și promovare: 

− Sprijinirea activităților de cercetare-inovare în centrele publice de cercetare, în 

instituțiile de învățământ superior și în centrele de competență, în vederea creării și 

promovării instrumentelor necesare pentru studiile de piață, utilizând tehnologii 

inovatoare precum inteligența artificială (AI)și Big Data (instrumente de colectare, 

monitorizare, evaluare și prognoză pentru Ministerul Turismului și pentru actorii publici 

la nivel local, care să permită analiza fluxurilor de turiști și comportamentul acestora și 

adaptarea acțiunilor în mod corespunzător); 

− Elaborarea unei strategii de marketing pentru a furniza informații în vederea 

segmentării pieței și a identificării piețelor care trebuie abordate cu prioritate, cu scopul 

de a atrage turiști cu buget de cheltuieli ridicat de pe aceste piețe; 

− Sprijinirea procesului de adoptare și modernizare a instrumentelor de marketing digital 

(conținut și instrumente) pentru uzul turiștilor (aplicații la nivel național și la nivel de 

orașe, calendare de evenimente etc); 

− Promovarea rutelor culturale certificate de Consiliul Europei, a Mărcii Patrimoniului 

European, a Destinațiilor Europene de Excelență și a altor inițiative în cadrul unui 

instrument digital unic (platformă) pentru o promovare mai bună. 

Cooperarea între instituțiile publice și între entitățile publice și cele private, în domeniul 

turismului: 

− Capacitarea unei platforme de dialog public-privat (organismul consultativ existent al 

Ministerului) în cadrul căreia sectorul privat să aibă un cuvânt de spus cu privire la 

procesul de dezvoltare. 

Modificarea legislației privind sprijinirea dezvoltării turistice: 

− Punerea în aplicare a Planurilor Urbanistice Generale pentru a proteja peisajele 

culturale și alte atracții turistice; 

− Modificarea legislației pentru a permite reabilitarea fațadelor private cu ajutorul 

fondurilor publice, acestea având o valoare publică, în special în cazul clădirilor incluse 

în patrimoniul cultural; 
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− Analizarea și, acolo unde este posibil, diversificarea sistemului de clasificare și 

standardizare, stabilind standarde simplificate de bază pentru IMM-urile care 

furnizează servicii (mici restaurante, pensiuni) și eventual, păstrarea unui regim mai 

strict doar pentru unitățile mai mari și mai bine cunoscute. 

− Coordonarea dezvoltării inițiativei de tip „ghișeu unic” pentru un proces inteligent de 

certificare și autorizare. 

 3.5 Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027 

Pentru perioada de programare 2021-2027 sunt avute in vedere urmatoarele elemente 

de ordin strategic: 

Viziunea pentru anul 2030: Regiunea Nord-Est va fi un spatiu competitiv, durabil si incluziv 

unde iti  vei dori sa locuiesti, sa lucrezi si sa investesti. 

Obiectiv general: Derularea in regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un proces de 

creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 

standardului de viață și reducerea decalalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. 

Indicatori de monitorizare obiectiv general:  

− produsul intern brut la nivel regional și judetean;  

− indicele  de disparitate al produsului intern brut pe cap de locuitor la nivel regional și 

județean;  

− indicele de  dezvoltare umană la nivel local. 

Prioritățile tematice ale strategiei de dezvoltare regională și acțiunile vizate: 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea unei economii competitive  

Masura 1.1.1: Dezvoltarea inovarii si promovarea transferului tehnologic 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate la nivel local:  

− Realizarea de investitii pentru inovare in companii, inclusiv brevetare, pe toate fazele 

de la idee pana la lansare produs in piata  

− Promovarea si asigurarea accesului in retele de inovare europene pentru IMM sau alte 

organizatii  

− Crearea, dezvoltarea infrastructurilor de inovare (incubatoare de inovare, platforme 

tehnologice, open data, parcuri stiintifice, tehnologice, hub-uri de inovare)  

− Sprijinirea crearii de noi clustere si managementul acestora, in domenii care pot 

conduce la cresterea competitivitatii regionale si care se incadreaza in domeniile 

Strategiei de cercetare si invoare prin specializare inteligenta RIS3 Nord-Est  

− Sprijinirea dezvoltarii clusterelor existente prin activitati de: cercetare-dezvoltare, 

internationalizare a firmelor din cadrul clusterului, dezvoltare a capitalului uman din 

firmele care compun clusterul, atragere de noi firme in cadrul clusterului, incurajarea 

colaborarii dintre firme, integrarea acestora in lanturilor valorice europene.  
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Masura 1.1.2: Sprijinirea cercetarii private si publice pentru dezvoltarea si fructificarea de 

solutii integrate 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Sprijin pentru crearea de noi centre de cercetare, laboratoare in unitatile de cercetare-

dezvoltare si in intreprinderi  

− Sprijin pentru achizitionarea de aparatura, echipamente si instrumente de specialitate 

necesare derularii activitatilor de cercetare si dezvoltare, dotarea laboratoarelor, 

inclusiv cu echipamente IT  

− Servicii suport pentru activitatea de cercetare-dezvoltare  

− Crearea, dezvoltarea de centre de transfer tehnologic la nivelul universitatilor, 

institutiilor de  

− cercetare, altor entitati interesate care sa asigure interfata dintre mediul de afaceri si 

cel academic 

− Schimburi de informatii, exemple de bune practica intre unitatile de cercetare, mediul 

de afaceri, universitati, clusterele prin derularea de evenimente: conferinte, seminarii, 

mese rotunde si alte actiuni parteneriale  

 

Obiectiv specific 1.2: Sprijinirea infiintarii de noi firme, competitive si sustenabile, in domenii 

de interes local si regional 

Masura 1.2.1: Sprijinirea tinerilor antreprenori si cresterea accesului firmelor infiintate la 

servicii noi 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Sprijin acordat pentru infiintarea de firme noi sub forma schemelor de granturi, in 

special in domeniile cerute de economia locala sau regionala  

− Servicii de consultanta, orientare pentru infiintarea de start-up-uri, in special pentru 

tinerii antreprenori, persoanele care intentioneaza sa dezvolte o afacere in mediul rural, 

persoanele care apartin grupurilor dezavantajate, persoanele care se reintorc din 

strainatate, etc.  

− Sprijin acordat pentru modernizarea, dezvoltarea, extinderea, refunctionalizarea 

structurilor de sprijin a afacerilor existente  

− Sprijin pentru crearea de noi structuri de sprijin a afacerilor (incubatoare de afaceri, 

acceleratoare de afaceri, parcuri industriale, parcuri tehnologice, parcuri stiintifice,etc.) 

orientate catre acordarea de sprijin firmelor noi care contribuie la dezvoltarea 

economiilor locale si/sau cresterea competitivitatii  

Obiectiv specific 1.3: Imbunatatirea competitivitatii firmelor prin cresterea productivitatii in 

domenii cu valoare adaugata 

Masura 1.3.1: Dezvoltarea domeniilor competitive, a sistemelor productive integrate si 

internationalizarea acestora 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  
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− Sprijin pentru intreprinderile care dezvolta produse favorabile mediului, cat si a celor 

care pot fi utilizate pentru cresterea eficientei energetice: produse obtinute prin 

reciclarea deseurilor, realizarea de panouri solare, materiale hidro-izolatoare, produse 

destinate monitorizarii calitatii aerului si apei  

− Facilitarea investitiilor in noi tehnologii: investitii corporale si necorporale, linii pilot, 

testare prototipuri, audit energetic, eficienta energetica, certificare produse/servicii - noi 

tehnologii (IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala), design industrial, 

customizare de masa (imprimare 3D, manufacturare digitala directa)  

− Investitii care vizeaza obtinerea de energie din sursele regenerabile existente  

− Organizarea de evenimente de promovare a producatorilor locali: expozitii, targuri, 

congrese, forumuri  

Obiectiv specific 1.4: Imbunatatirea competitivitatii prin cresterea accesului la serviciile 

tehnologiei informatiei si comunicatiilor 

Masura 1.4.1: Folosirea avantajelor tehnologiei informatiei si comunicatiilor in economie  

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Implementarea digitalizarii la nivelul proceselor de productie  

− Dezvoltarea masurilor de securitate cibernetica  

− Dezvoltarea serviciilor tip e-commerce, inclusiv platforme care sa ofere gratuit accesul 

celor din mediul rural (de exemplu) interesati deschiderea unei afaceri online.  

− Digitalizare intreprinderilor incluzand aplicatii tip e-afaceri, e-comert, dezvoltarea hub-

rurilor de inovare digitala, antreprenori „web”, start-up-ri in domeniul tehnologiei 

informatiei si comunicatiilor, platforme digitale pentru firme, etc.  

Obiectiv specific 1.5: Cresterea competitivitatii si sustenabilitatii industriilor culturale si 

creative 

Masura 1.5.1: Sprijin acordat pentru dezvoltarea si promovarea industriilor culturale si creative 

Actiuni și operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea publică locală : 

− Sprijinirea antreprenorilor care activeaza in industriile culturale si creative: arte 

performative, audio-vizual, arhitectura, publicitate, IT (dezvoltare media digitala si 

jocuri) 

− Realizarea de hub-uri creative si conectarea in reteaua europeana a hub-urilor creative 

− Derularea de programe orientate pe schimbul de experiente, de bune practici: ateliere, 

conferinte, vizite de studiu 

Obiectiv specific 1.6: Cresterea competitivitatii economice in mediul rural 

Masura 1.6.1: Sprijinirea si dezvoltarea activitatilor economice alternative in mediul rural 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  
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− Investitii in demararea sau dezvoltarea unei afaceri destinata colectarii, depozitarii, 

procesarii si marketingului fructelor de padure, plantelor medicinale si aromatice, 

ciupercilor de padure,produselor agricole bio  

− Investitii in demararea sau dezvoltarea unei afaceri destinata zootehniei bio  

− Investitii in demararea sau dezvoltarea unei afaceri in domeniul cresterii albinelor  

− Investitii in demararea sau dezvoltarea unei afaceri in acvacultura  

− Investitii in procesarea si marketingul produselor obtinute din apicultura, acvacultura  

− Investitii in sprijinirea, incurajarea activitatilor mestesugaresti, artizanale, inclusiv de 

distributie si comercializare a acestora  

− Investitii in dezvoltarea infrastructurii de turism rural (turism montan, turism pentru 

pescuit sportiv, turism ecvestru, cicloturism) si a agroturismului  

− Infiintarea de centre teritoriale pentru colectarea si depozitarea produselor agricole, 

inclusiv valorificarea in pietele de gros (inclusiv transfrontaliere) 

− Sprijin pentru demararea sau dezvoltarea unei afaceri ce vizeaza procesarea 

produselor agricole sau de origine animala de catre tineri antreprenori, persoane care 

se (re)intorc din strainatate  

− Investitii in demararea sau dezvoltarea unei afaceri in domeniul prelucrarii superioare 

a lemnului  

− Sprijinirea investitiilor care valorifica energiile regenerabile existente  

 

Obiectiv specific 1.7: Sprijinirea valorificarii potentialului turistic existent 

Masura 1.7.1: Dezvoltarea infrastructurii de turism si de agrement aferenta, promovarea 

potentialului turistic  

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Reabilitarea, renovarea obiectivelor turistice care apartin patrimoniului cultural, istoric, 

ecumenic, inclusiv a infrastructurii conexe (alei pietonale, parcari, drumuri acces, 

puncte de informare etc.) si inclusiv marketingul si promovarea turistica a obiectivului  

− Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de turism balnear, a unitatilor de 

tratare si infrastructurii conexe: alei pietonale, piste pentru biciclisti, a trotuare, spatii 

verzi, dotari mobilier urban, wi-fi spatii publice, facilitati pentru agrement pe terenuri 

amenajate (terenuri sport, spatii joaca pentru copii, teatre-cinematografe in aer liber), 

inclusiv a drumurilor de acces, utilitatilor aferente, retelei de iluminat public, etc.  

− Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente 

− Reabilitarea, modernizarea, extinderea spatiilor de cazare, inclusiv a infrastructurii de 

agrement conexe  

− Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica, inclusiv crearea, 

modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica  

− Dezvoltarea sistemului de semnalizare a atractiilor turistice: panouri, harti turistice pe 

drumurile nationale si judetene, gari, autogari, aerogari  

− Dezvoltarea de aplicatii tip e-turism: promovarea produselor si serviciilor turistice  

− Dezvoltarea infrastructurii de agrement asociate sporturilor de iarna  
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− Realizarea/modernizarea traseelor montane, a retelei de cabane si refugii montane, 

locuri de popas, punctelor de observare/filmare, posturilor salvamont  

− Dezvoltarea si diversificarea infrastructurii fizice de agrement necesara petrecerii 

timpului liber  

− Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor 

turistice  

− Crearea, modernizarea centrelor si oficiilor de informare si promovare turistica in zonele 

cu potential turistic  

− Dezvoltarea de parteneriate transnationale/transregionale intre centrele de informare 

si promovare turistica, integrarea standardizata a acestora prin interconectare  

− Sprijin pentru organizarea si derularea de targuri, expozitii, manifestari culturale, 

festivaluri  

− Sprijin pentru derularea de campanii de promovare integrata a produsului turistic local 

si regional la targuri de profil, interne si internationale  

− Promovarea turismului ecologic  

− Dezvoltarea de observatoare pentru promovarea imaginii turistice a regiunii (sistemul 

integrat de management si marketing al destinatiei) 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea capitalului uman 

Obiectivul specific 2.1: Cresterea ocuparii in randul grupurilor vulnerabile si a tinerilor  

Masura 2.1.1: Sprijinirea integrarii pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si a tinerilor NEET’s 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

Acțiuni indicative pentru tineri. 

Masura este dedicata tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15-24 de ani, care se afla intruna din 

urmatoarele situatii sau pentru care exista riscul de a se incadra in acestea:  

− nu au un loc de munca  

− nu urmeaza cursurile unei institutii de invatamant  

− nu urmeaza cursuri de formare profesionala  

Acțiuni: 

− Derularea de activitati pentru identificarea si monitorizarea tinerilor NEET’s  

− Sprijinirea participarii tinerilor din grupul tinta vizat la programe de formare profesionala 

care vizeaza dobandirea competentelor pentru ocupatii cerute de catre piata muncii 

(inclusiv de competente digitale)  

− Sprijinirea participarii tinerilor din grupul tinta vizat la programe de formare profesionala 

care vizeaza dobandirea competentelor antreprenoriale  

− Dezvoltarea si furnizarea de pachete integrate de masuri de activare a tinerilor, inclusiv 

NEET:  

− consiliere, mediere, prime de ocupare, acordarea de subventii, formare 

profesionala/ucenicii/stagii, evaluare de competente, programe tip a doua sansa, prime 

de instruire destinate acoperirii cheltuielilor asociate instruirii (transport, masa), stagii 
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scurte la diferiti angajatori familiarizarea cu domeniile de activitate, stimulare angajatori 

post-ucenicie  

− Crearea, dezvoltarea de centre de/pentru tineret care sa ofere activitati specifice de 

consiliere, ateliere de lucru, de creativitate, de dezvoltare a competentelor cheie 

(inclusiv digitale), antreprenoriale,sociale,civice  

− Realizarea si activarea unei retele de lucratori de tineret, identificati/activati si selectati 

din randul NEET’s si instruiti, pentru furnizarea de servicii de suport si activare a tinerilor, 

inclusiv NEET’s  

− Derularea de campanii de informare si constientizare dedicate tinerilor din categoria 

NEETs  

− Dezvoltarea de programe integrate pentru tineri, care sa asigure tranzitia catre piata 

muncii: furnizarea de informatii, orientare profesionala, asistare in gasirea unui loc de 

munca, dezvoltarea de planuri personalizate de orientare si formare, dobandirea de 

experienta prin participarea la programe de ucenicie si internship-uri  

− Dezvoltarea de scheme de grant dedicate programelor de internship, coaching, 

ucenicie, practica asistata pentru tineri in cadrul firmelor si ONG-urilor in vederea 

dobandirii de competente si experienta pentru insertia pe piata muncii  

− Sprijinirea angajatorilor prin subventionarea cheltuielilor pentru a facilita sprijinirea 

participarii tinerilor la programe de formare  

− Accesibilizarea spatiilor in care se asigura educatia si formarea tinerilor cu 

dizabilitati/cerinte educationale speciale 

Acțiuni indicative pentru grupuri dezavantajate: 

− Activitati de identificare, indrumare si sprijin pentru persoanele dezavantajate, actiuni 

privind evaluarea multidisciplinara a nevoilor si problemelor persoanelor dezavantajate, 

oferirea de solutii personalizate  

− Dezvoltarea de servicii personalizate in vederea facilitarii accesului persoanelor 

defavorizate la servicii de ocupare(ancheta sociala, elaborarea planului individual de 

interventie, insotirea beneficiarului, elaborarea si furnizarea de pachete de servicii 

personalizate persoanelor greu angajabile in cautarea unui loc de munca  

− Dezvoltarea de programe de evaluare a competentelor persoanelor cu dizabilitati (in 

special cu dizabilitati intelectuale) in vederea integrarii lor in munca  

− Servicii personalizate de informare, consiliere si orientare (management de caz), sprijin 

in gasirea unui loc de munca/ mediere/plasare pe piata muncii, monitorizarea integrarii 

socio-profesionale a persoanelor vulnerabile pe piata muncii  

− Sprijin pentru participarea grupurilor vulnerabile la programe de formare personalizate, 

care vizeaza dobandirea competentelor pentru ocupatii cerute de catre piata muncii 

(inclusiv motivarea participarii la un program de formare) 

− Programe de formare profesionala/ucenicie la locul de munca/stagii/alte programe de 

pregatire (A doua sansa, alfabetizare, etc.) in vederea imbunatatirii nivelului de 

competente  

− Dezvoltarea si furnizarea de servicii integrate de ocupare, adaptate nevoilor grupurilor 

dezavantajate pe piata muncii (persoane cu dizabilitati, someri de lunga durata, 

persoane reintoarse in tara,persoane cu varsta peste 54 ani, persoane etnie roma, etc.)  
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− Dezvoltarea unei scheme de grant dedicata infiintarii de noi intreprinderi sociale, 

dezvoltarii celor existente, in care sa fie angajate o parte dintre persoanele din grupul 

tinta vizat, care au participat la un program de formare profesionala  

− Dezvoltarea de catre comunitatea locala, in parteneriat, de pachete integrate dedicate 

zonelor cu deficit de forta de munca calificata si/sau migratie economica sezoniera: 

estimarea deficitului de forta de munca si de ocupatii, realizarea de planuri de actiune, 

acordarea de sprijin financiar pentru relocare si dezvoltarea unei afaceri  

− Dezvoltarea de programe pentru angajatori, intreprinderi, ONG-uri privind 

accesibilizarea locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilitati  

− Derularea de campanii de constientizare a dreptului la munca pentru persoanele cu 

dizabilitati  

− Consolidarea capacitatii institutionale a organizatiilor economiei sociale prin acces la 

formare, consultanta si finantare  

 

Obiectivul specific 2.2: Imbunatatirea accesului si participarii la educatie si formare de 

calitate  

Masura 2.2.1: Cresterea participarii la un invatamant de calitate, modern, corelat la cerintele 

pietii muncii, inclusiv prin modernizarea infrastructurii aferente 

 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Elaborarea si implementarea la nivel local si regional a unui sistem de monitorizare a 

fenomenului de parasire timpurie a scolii (urmarire pe baza unui indentificator unic), 

identificarea cauzelor si motivelor  

− Elaborarea, actualizarea de strategii/planuri de actiune locale, regionala de prevenire 

si combatere a fenomenului de părăsire timpurie a școlii 

− Dezvoltarea unui program de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parintii 

plecati la munca in strainatate constand in pachete integrate de servicii, asigurare 

consiliere scolara si servicii de educatie parentala, dezvoltarea de parteneriate intre 

scoala,administratia publicași comunitate  

− Derularea de programe care sa incurajeze participarea activa a elevilor si parintilor in 

luarea deciziilor la nivelul unitatii de invatamant  

− Elaborarea si implementarea de programe personalizate de reintegrare in procesul 

educational a tinerilor care doresc sa isi continue studiile – extinderea si cresterea 

flexibilitatii (din punctul de vedere a curriculei) pentru programele de tipul a doua sansa  

− Derularea de actiuni pentru implementarea mecanismului de monitorizare, prevenire si 

combatere a fenomenelor de segregare scolara  

− Dezvoltarea de programe care vizeaza sprijinirea elevilor cu cerinte educationale 

speciale (cadre didactice de sprijin, itinerante)  

− Derularea unei scheme de grant pentru ONG-uri, scoli, gradinite in vederea derularii de 

programe tip „Scoala de spital” pentru copiii cu boli cronice sau alte categorii de boli 

care necesita o perioada de spitalizare mai mare de patru saptamani  
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− Diversificarea si flexibilizarea de servicii suport socio-educationale pentru educatia 

timpurie, in special pentru copiii care provin din mediul rural, familii defavorizate, copii 

cu parinti plecati in strainatate: elaborarea de planuri de actiune locale, scheme de 

vouchere pentru sprijin materialeducational(imbracaminte, incaltaminte, rechizite, 

materiale educationale), elaborarea si diseminarea unui ghid de bune practici  

− Asigurarea transportului gratuit al elevilor spre/dinspre scoala, inclusiv transport dotat 

cu accesibilitati pentru copiii cu nevoi speciale  

− Dezvoltarea unui sistem de acordare de vouchere pentru activitatile din timpul liber ale 

copiilor legate de cultura, sport, creatie, arta  

− Elaborarea de studii la nivel regional, judetean, local privind identificarea nevoilor de 

competente si calificari cerute pe piata fortei de munca, precum si previzionarea 

acestora pe termen mediu  

− Crearea, dezvoltarea parteneriatelor intre agentii economici si unitatile scolare  

− Sprijin pentru crearea de parteneriate intre patronate, camerele de comert si industrie, 

furnizorii de formare initiala si continua, universitati, ONG-uri in vederea corelarii 

programelor educationale cu necesarul de forta de munca existent, respectiv cu 

tendintele de dezvoltare a mediului economic  

− Promovarea parteneriatelor intre institutiile de invatamant si firmele inovatoare 

(sectoare smart) pentru adaptarea ofertei educationale la nivelul actual al inovarii  

− Cresterea gradului de asociere intre universitati, administratia publica si sectorul privat 

– parteneriate pentru realizarea stagiilor de practica, furnizarea de inovatie si 

implementarea in mediul economic a rezultatelor cercetarii, derularea de proiecte 

comune de dezvoltare  

− Dezvoltarea parteneriatelor intre furnizorii de formare profesionala publici, privati si 

partenerii sociali (sindicate, asociatii patronale, ONG-uri) cu scopul de a culege 

cerintele curente de instruire, de a oferi informatii asupra ofertei de formare existente  

− Crearea, respectiv dezvoltarea de parteneriate intre Camerele de Comert si Industrie, 

patronate, ONG-uri si furnizorii de formare initiala si continua in vederea corelarii 

programelor educationale cu necesarul de forta de munca existent si tendintele de 

dezvoltare a mediului economic  

− Dezvoltarea de programe de formare profesionala pentru angajati, si in special a celor 

care vizeaza instruirea la locul de munca si cele de tip online (e_educatie)  

− Dezvoltarea unei scheme de grant pentru sprijinirea centrelor comunitare de invatare 

permanenta  

− Derularea de campanii de constientizare privind beneficiile aduse de formarea 

profesionala a adultilor  

− Dezvoltarea de instrumente care sa permita schimbul de experiente si prezentarea de 

exemple de buna practica privind formarea profesionala a adultilor - organizarea de 

conferinte, seminarii, mese rotunde, derularea de vizite de studiu  

− Consolidarea capacitatii administrative a autoritatilor locale in vederea accesarii 

fondurilor comunitare (realizarea de planuri de dezvoltare, strategii, proiecte, studii si 

analize, implementarea si monitorizarea acestora)  

− Promovarea programelor care conduc la cresterea spiritului civic – implicarea 

cetatenilor in realizarea si implementarea de strategii, planuri si proiecte de dezvoltare 

locala  
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− Finalizarea lucrarilor de investitii privind crearea, reabilitarea, modernizarea 

infrastructurii educationale demarate anterior si care sunt in prezent sistate, nefinalizate  

− Construirea, reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea creselor  

− Constructia de noi gradinite (in special in zonele rurale, zonele izolate, zonele urbane 

dezavantajate sau marginalizate), modernizarea, extinderea si dotarea gradinitelor 

existente.  

− Reabilitarea, modernizarea, accesibilizarea, extinderea unitatilor de invatamant 

(inclusiv sali de sport), inclusiv realizarea de lucrari de crestere a eficientei energetice 

(reabilitare termica, sisteme de incalzire, climatizare, ventilare, sisteme de 

management energetic, iluminare, sisteme alternative de producere a energiei electrice 

si sau termice/surse regenerabile de energie pentru asigurarea energiei termice)  

− Accesibilizarea spatiilor in care se asigura educatia copiilor, elevilor, tinerilor cu 

dizabilitati/cerinte educationale speciale  

− Asigurarea sistemului de canalizare si de aductiune a apei potabile in unitatile scolare  

− Construirea, modernizarea grupurilor sanitare in interiorul unitatilor scolare/gradinitelor  

− Modernizarea sistemelor de incalzire proprii pentru unitatile scolare din mediul rural  

− Construirea, reabilitarea, modernizarea, accesibilizarea si dotarea internatelor si 

cantinelor scolare  

− Amenajarea de baze sportive pentru scolile din mediul rural si urban, cat si pentru 

sportul de performanta  

− Dotarea unitatilor de invatamant cu mobilier, elemente de birotica, calculatoare  

− Dotarea laboratoarelor si atelierelor cu echipamente de specialitate  

− Dotarea atelierelor si spatiilor unde se efectuaza practica productiva (licee tehnologice, 

scoli profesionale, colegii economice)  

− Achizitionarea de mijloacele de transport pentru transportul elevilor ce domiciliaza in 

mediul rural si zonele izolate  

 

Obiectivul specific 2.3: Cresterea accesului la un act si sistem medical de calitate, eficient, 

modern 

Masura 2.3.1: Extinderea si diversificarea serviciilor de sanatate, inclusiv prin modernizarea 

infrastructurii aferente  

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Crearea, reabilitarea, modernizarea, accesibilizarea, extinderea spitalelor judetene de 

urgenta, spitalelor municipale si orasanesti, ambulatoriilor de specialitate, inclusiv 

lucrari de crestere a eficientei energetice(reabilitare termica, sisteme de incalzire, 

climatizare, ventilare, sisteme de management energetic, iluminare, sisteme alternative 

de producere a energiei electrice si sau termice/surse regenerabile de energie pentru 

asigurarea energiei termice), dotarea cu aparatura de specialitate, sisteme si 

echipamente informatice, echipamente care asigura buna functionare (bucatarii, 

spalatorii)  

− Dezvoltarea de investitii in digitalizarea sectorului medical: registre electronice, 

raportare date statistice, programare interventii chirurgicale, etc.  
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− Modernizarea unitatilor de primire urgente, a statiilor de ambulanta, achizitionarea de 

ambulante  

− Reabilitarea, modernizarea, extinderea cabinetelor medicilor de familie, a centrelor de 

permanenta, centrelor unde se desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara 

(centre comunitare integrate), centre de sanatate mintala (structuri ambulatorii care 

ofera servicii de sanatate mintala ambulatori si in comunitate)  

− Dezvoltarea retelei de medicina scolara, prin realizarea de investitii care sa vizeze 

modernizarea si dotarea cabinetelor medicale, in special in scolile din zona rurala si din 

comunitatile defavorizate, marginalizate  

− Dezvoltarea resurselor umane implicate in managementul unitatilor medicale, a 

personalului medical, a personalului non-medical prin derularea de programe de 

formare, inclusiv metode specifice de abordare a copiilor si tinerilor cu dizabilitati 

intelectuale, cu tulburari din spectrul autist  

− Dezvoltarea continua a competentelor furnizorilor din asistenta medicala primara si 

asistenta medicala comunitara  

− Derularea de programe pentru cresterea nivelului de educatie in randul populatiei 

pentru mentinerea si îngrijirea sanatatii, cat si adoptarea unor comportamente 

sanatoase in scopul prevenirii imbolnavirilor  

− Sprijinirea extinderii si diversificarii serviciilor medicale destinate prevenirii si controlului 

bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei  

− Derularea de programe pentru prevenirea complicatiilor, decesului prematur si 

cresterea calitatii vietii la pacientii cu afectiuni cronice prin accesul la servicii medicale 

de calitate  

− Cresterea accesului la servicii de ingrijire medicala de calitate a persoanelor vulnerabile 

sau dezavantajate social  

− Sprijinirea cresterii rolului medicului de familie ca si consilier de sanatate  

− Diversificarea si cresterea calitatii serviciilor medicale destinate mamei si copilului  

− Sprijinirea dezvoltarii si implementarii de sisteme informatice integrate de tip e-sanatate 

avand ca scop accesul populatiei la o paleta larga de informatii din domeniul medical  

− Formarea personalului medical si non-medical pentru a putea interactiona cu 

persoanele cu dizabilitati  

 

Obiectivul specific 2.4: Combaterea saraciei si promovarea incluziunii sociale prin 

regenerarea zonelor rurale si urbane aflate in declin 

Masura 2.4.1: Sprijin adresat pentru integrarea sociala si economica a comunitatilor 

marginalizate si defavorizate prin furnizarea de pachete integrate de servicii 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Crearea, reabilitarea, accesibilizarea, modernizarea, digitalizarea centrelor comunitare 

integrate care acorda servicii medico-sociale integrate (educatie, sanatate, ocupare si 

dezvoltare comunitara)  

− Crearea, reabilitarea, modernizarea, accesibilizarea, extinderea infrastructurii de 

servicii sociale, dotarea cu echipamente de specialitate, echipamente informatice, 
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echipamente care asigura buna functionare a unitatilor (cantine, spalatorii etc.), 

digitalizarea acestora  

− Transformarea, refunctionalizarea cladirilor abandonate/neutilizate in centre de servicii 

multifunctionale 

− Constructia de locuinte sociale, reabilitarea, accesibilizarea, modernizarea celor 

existente (inclusiv racordarea la utilitati) pentru grupurile defavorizate, vulnerabile care 

locuiesc in locuinte informale, in conditii improprii – nu au alimentare cu apa potabila, 

canalizare, posibilitati de incalzire a locuintei pe perioada iernii  

− Identificarea si monitorizarea zonelor cu locuinte informale, dezvoltarea de planuri de 

actiune aferente  

− Dezvoltarea unui program de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parintii 

plecati la munca in strainatate constand in pachete integrate de servicii, asigurare 

consiliere scolara si servicii de educatie parentala, dezvoltarea de parteneriate intre 

scoala-administratia publicacomunitate  

− Derularea de programe pentru promovarea educatiei incluzive prin eliminarea 

segregarii si combaterea discriminarii (programe tip „scoala dupa scoala”, „a doua 

sansa”)  

− Derularea de actiuni pentru implementarea mecanismului de monitorizare, prevenire si 

combatere a fenomenelor de segregare scolara  

− Organizarea si derularea de cursuri de formare pentru mediatorii scolari, mediatorii 

sanitari, cadrele didactice din domeniul educatiei incluzive, educatiei interculturale care 

sustine principiile non-discriminarii  

− Dezvoltarea unui sistem de acordare de vouchere pentru activitatile din timpul liber ale 

copiilor si tinerilor (pana la implinirea varstei de 30 ani) in domeniile: cultura, sport, 

creatie, arta  

− Dezvoltarea unei linii de interventie prin care sa se asigure elevilor care locuiesc in 

comunitati defavorizate sau marginalizate, in special din mediul rural, sprijin material 

sub forma de rechizite, carti, imbracaminte si incaltaminte  

− Dezvoltarea unui program de tip „Masa pe roti” care sa asigure persoanelor varstnice 

singure, fara posibilitati, imobilizate, accesul la o masa calda zilnica, la servicii de 

asistenta sociala, la servicii de monitorizare  

− Sprijinirea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie speciala si a celor 

care au parasit sistemul de protectie speciala prin furnizarea de servicii si interventii 

integrate de consiliere, orientare, consiliere si formare profesionala pentru gasirea unui 

loc de munca, mediere, dezvoltare personala si a abilitatilor de viata independenta, 

monitorizare post interventie, asigurarea unei locuinte sociale  

− Dezvoltarea de solutii telematice de tip social-medical pentru persoanele varstnice si 

cu dizabilitati, inclusiv de alertare, dotare cu echipamente de tehnologie asistiva  

− Dezvoltarea unui program, linii de interventie pentru incurajarea participarii varstnicilor 

la viata sociala, prevenirea si combaterea izolarii  

− Sprijinirea facilitarii accesului persoanelor dezavantajate la servicii de informare, 

consiliere, formare profesionala și  mediere pe piata muncii (inclusiv organizarea de 

campanii de informare, consiliere, orientare profesionala)  

− Sprijinirea initiativelor locale pentru dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a 

persoanelor ce apartin grupurilor dezavantajate  
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− Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de educatie, dotarea cu 

echipamente de specialitate, cu echipamente informatice, cu echipamente ce asigura 

buna functionare a unitatilor (inclusiv constructia de noi gradinite), digitalizarea 

acestora  

− Organizarea de tabere pentru copiii proveniti din grupuri dezavantajate (familii cu 

venituri reduse, monoparentale, risc de separare, romi, etc., pentru a le da posibilitatea 

sa experimenteze invatarea prin activitati culturale, sportive, recreative, sa fie autonomi 

si sa socializeze  

− Construirea, reabilitarea, modernizarea, accesibilizarea si dotarea internatelor si 

cantinelor scolare  

− Sprijinirea tinerilor care urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie speciala si a celor 

care au parasit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: consiliere, orientare in 

cariera, dezvoltare personala si de abilitati de viata independenta, monitorizare post-

interventie in vederea asigurarii sustenabilitatii masurilor, asigurarea unei locuintei 

gratuite  

− Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de sanatate, dotarea cu 

echipamente medicale de specialitate, cu echipamente informatice, cu echipamente ce 

asigura buna functionare a unitatilor (spalatorii, cantine)  

− Derularea de programe pentru cresterea nivelului de educatie privind mentinerea si 

ingrijirea sanatatii, cat si adoptarea unor comportamente sanatoase in scopul prevenirii 

imbolnavirilor  

− Sprijin pentru extinderea si diversificarea serviciilor medicale destinate prevenirii si 

controlului bolilor cu impact major asupra starii de sanatate a populatiei (derularea de 

campanii de evaluare a starii de sanatate)  

− Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu, pe termen lung si de ingrijire comunitara, 

in special pentru persoanele in varsta si cele cu dizabilitati - cu sisteme de telemetrie  

− Dezvoltarea unei scheme de vouchere pentru incurajarea participarii varstnicilor la viata 

sociala si prevenirea izolarii sociale (spectacole de teatru, expozitii, etc.)  

− Crearea de servicii medicale mobile, care sa asigure consultatii la domiciliu  

− Formarea profesioanala a personalului (asistenti sociali, medicali, consilieri sociali, etc) 

implicat in domeniul acordarii de servicii sociale  

− Derularea de scheme de grant care vizeaza crearea, dezvoltarea intreprinderilor 

sociale  

− Promovarea conceptului de economie sociala, derularea de campanii de informare si 

promovare a produselor realizate in intreprinderile sociale  

− Dezvoltarea de scheme de grant care sa stimuleze dezvoltarea de piete de desfacere 

pentru serviciile sociale si de ocupare – externalizarea/cumpararea de servicii sociale 

de la furnizorii privati din cadrul economiei si experimentarea unor noi relatii de tip 

contractual cu acestia sau de vouchere pentru beneficiarii de servicii sociale si de 

ocupare  

− Derularea de activitati culturale de reconstructie si afirmare identitara a romilor, in 

special in randul copiilor si tinerilor, de promovare a culturii si elitelor  

− Amplasarea de sisteme de supraveghere video, cu rol preventiv in punctele si zonele 

cu o infractionalitate ridicata  

− Accesibilizarea spatiilor publice pentru persoanele cu dizabilitati  
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− Infiintarea centrelor de depistare si interventie timpurie pentru copii cu dizabilitati (0-3 

ani), dezvoltarea centrelor de abilitare pentru copii (3-8 ani)  

− Dezvoltarea de servicii de ingrijire de zi destinate copilului cu dizabilitati, in cadrul 

carora sa fie oferite servicii de abilitare, reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate; 

asistenta, formare pentru parintii care au copii cu dizabilitati, creare servicii de respiro  

− Dezvoltarea de pachete de interventii integrate pentru victimele violentei domestice:, 

cazare in centre temporare, locuinte protejate, vouchere de chirie diferentiate in functie 

de nivelul veniturilor, consiliere/evaluare psihologica, profesionala, juridica, suport 

material (imbracaminte, hrana, etc.)  

− Dezvoltarea de pachete de interventii personalizate pentru persoanelor fara adapost: 

asigurarea de asistenta medicala primara, medicamente, consiliere/evaluare 

psihologica, hrana si imbracaminte, cazare, asistenta pentru obtinerea actelor de 

identitate, servicii de consiliere juridica pentru situatii civile sau penale  

 

Prioritatea 3 - Protejarea mediului si optimizarea utilizarii resurselor 

Obiectiv specific 3.1: Sprijinirea si promovarea eficientei energetice  

Masura 3.1.1 - Cresterea eficientei energetice si a utilizarii energiei din resurse regenerabile 

in sectorul rezidential, infrastructura publica si firme  

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Imbunatatirea izolatiei termice si hidro a anvelopei cladirii, acoperisurilor, sarpantelor si 

invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirilor  

− Modernizarea lifturilor, a circuitelor electrice in partile comune (scari de bloc, subsol,etc)  

− Reabilitarea, modernizarea sistemelor, instalatiilor pentru producerea si distributia 

agentului termic, apei calde menajere  

− Reabilitarea, modernizarea sistemelor inteligente de ventilare si climatizare, inclusiv a 

sistemelor de racire pasiva  

− Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie 

termica pentru incalzire si prepararea apei calde menajere (amplasarea de panouri 

solare, sisteme de utilizare a energiei geotermale, biomasei, energiei eoliene etc.)  

− Implementarea sistemelor de management al functionarii consumurilor energetice  

− Realizarea de terase verzi pe blocurile de locuinte, infrastructura publica, firme care 

vizeaza reducerea efectului de sera, imbunatatirea coeficentului termic, bariera 

impotriva intemperiilor climatice si contribuind la imbunatatirea esteticii cladirilor  

− Alte investitii care conduc la cresterea performantei energetice a cladirilor (sisteme de 

monitorizare, sisteme de automatizare etc.)  

− Reabilitarea, modernizarea sistemelor de iluminat public, inlocuirea corpurilor de 

iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica 

ridicata si durata mare de viata  

− Elaborarea si implementarea de strategii pentru cresterea eficientei energetice, a 

reducerii emisiilor de CO²  
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− Derularea de campanii de promovare, informare si constientizare privind efectele 

benefice ale cresterii eficientei energetice 

 

Obiectiv specific 3.2: Promovarea managementului durabil al apei 

Masura 3.2.1: Dezvoltarea integrata a sistemelor de apa si apa uzata  

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea retelelor de transport si distribuire a 

apei potabile si de apa uzata  

− Construirea, retehnologizarea, reabilitarea, modernizarea statiilor de epurare a apelor 

uzate menajere care asigura colectarea si epurarea incarcarii organice biodegradabile  

− Sprijinirea proiectelor de investitii, sistemelor individuale, cu dimensiuni mai mici si care 

adreseaza in proportie mai mare apa uzata  

− Realizarea de investitii in managementul namolurilor provenite de la statiile de epurare 

a apelor uzate  

 

Obiectiv specific 3.3 - Promovarea tranzitiei catre economia circulara 

Masura 3.3.1 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat a deseurilor si 

stimularea economiei circulare 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Investitii in sistemele de management integrat al deseurilor (menajere, industriale, 

periculoase) – constructia, reabilitarea, modernizarea statiilor de sortare, tratare 

achizitionarea de echipamente pentru realizarea colectarii selective a deseurilor, 

constructia de depozite ecologice  

− Investitii in extinderea sistemului de colectare separata a deseurilor reciclabile si 

biodeseurilor  

− Investitii in imbunatatirea sistemele de management integrat al deseurilor care sa 

conduca la cresterea gradului de reutilizare si reciclare a deseurilor, de prevenire a 

generarii deseurilor  

− Dezvoltarea si implementarea planurilor judetene de gestionare a deseurilor  

− Dezvoltarea de campanii de informare si constientizare privind prevenirea deseurilor, 

colectarea separata, economia circulara, etc. 

− Dezvoltarea unei scheme de vouchere pentru intreprinderile care doresc sa isi schimbe 

modelul de afaceri si sa faca tranzitia catre economia circulara, sa implementeze 

principiile economiei circulare – asistenta pentru identificare si dezvoltarea de solutii, 

servicii de mentorat, etc.  

− Dezvoltarea unei scheme de granturi pentru intreprinderile care vizeaza/se angajeaza 

sa aiba rate inalte de reciclare si refolosire in procesele de productie 
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Obiectiv specific 3.4 - Promovarea adaptarii la schimbarile climatice si prevenirea 

riscurilor  

Masura 3.4.1 - Adaptarea la schimbarile climatice, managementul riscurilor legate de 

clima si reducerea poluarii 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare si avertizare a fenomenelor meteorologice 

severe;  

− Investitii in amenajarea cursurilor apa si realizarea unor sisteme de avertizare-alarmare 

sonora a populatiei si a obiectivelor din zonele potential afectate;  

− Managementul inundatiilor si reducerea impactului acestora si ale celorlalte fenomene 

naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbarile climatice asupra 

populatiei, proprietatii si mediului;  

− Reducerea impactului manifestarii secetei si furtunilor asupra populatiei, proprietatii si 

mediului;  

− Realizarea de perdele de protectie atmosferice si fonice de-a lungul arterelor rutiere 

intens circulate, magistralelor feroviare, aeroporturilor;  

− Investitii pentru stabilizarea versantilor din apropierea cailor de acces – infrastructura 

feroviara si rutiera afectata de alunecari de teren;  

− Derularea de programe de impadurire a zonelor desertificate (cu un grad ridicat de 

eroziune), de creare de perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole;  

− Sprijin pentru extinderea, modernizarea si retehnologizarea sistemelor de irigatii care 

au in vedere reducerea incidentei fenomenelor meteorologice extreme (seceta, 

eroziune);  

− Sprijin pentru identificarea riscurilor asociate siturilor potential contaminate sau 

contaminate  

− Sprijin pentru realizarea si implementarea planurilor de actiune privind reabilitarea 

siturilor potential contaminate sau contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor 

naturale si asigurarea calitatii fatorilor de mediu  

− Investitii pentru pregatirea siturilor reabilitate in vederea intrarii in circuitul economic 

si/sau social.  

− Implementarea sistemelor de monitorizare a calitatii factorilor de mediu (aer, apa, sol), 

a poluarii fonice in zonele urbane.  

− Investitii ce urmaresc stoparea poluarii, respectiv depoluarea raurilor si lacurilor, 

inclusiv actiuni de repopularea a acestora.  

− Dezvoltarea de tehnologii și cercetări/metode pentru reducerea riscului la geohazarde 

și implicit a riscului seismic (dezvoltarea sistemelor de blocare a instalațiilor periculoase 

la cutremur, scenarii la cutremur pentru căile ferate, rețelele de transport petrol și gaz, 

managementul la cutremur a clădirii și orașului inteligent, etc.) proceduri de evacuare 

în cazul producerii unui cutremur, dezvoltarea de tehnologii sau pachete de prim ajutor, 

dezvoltarea sistemelor de alarmă la cutremur;  

− Educația și instruirea populației privind comportarea și protecția la cutremur, inundații, 

alunecări de teren, etc., ca o componentă principală a prevenției în vederea reducerii 

numărului de victime la apariția unor evenimente majore (activități și centre pentru 
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educație și instruire, dotări, spații/zone special amenajate pentru simulări seismice, 

realitate virtuală, echipamente, materiale didactice educaționale și de diseminare, 

activități de introducere în curricula școlară a orelor de pregătire la cutremur, etc.) 

 

Obiectiv specific 3.5 - Imbunatatirea protectiei si conservarii biodiversitatii si reducerea 

poluarii 

Masura 3.5.1 - Prezervarea biodiversitatii si dezvoltarea infrastructurii verzi  

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Actiuni de mentinere si de refacere a siturilor Natura 2000 pentru specii si habitate, 

precum si a ecosistemelor degradate  

− Investitii in infrastructura de uz public orientata spre protectia si gestionarea mediului in 

ariile naturale protejate;  

− Organizarea si derularea de campanii de informare si constientizare publica, dedicate 

educatiei si cresterii gradului de constientizare cu privire la conservarea si 

imbunatatirea starii de conservare a ariilor naturale;  

− Reconversia functionala si/sau refunctionalizarea unor terenuri si suprafete 

abandonate si neutilizate din interiorul oraselor si transformarea in spatii verzi;  

− Demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse interventiilor aflate intr-o stare 

avansata de degradare, care nu apartin patrimoniului national cultural.  

− Amenajare spatii verzi (defrisarea vegetatiei existente; modelarea terenului; plantarea 

cu plante perene /gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori si arbusti);  

− Crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate (zone speciale amenajate 

pentru sport, locuri de joaca pentru copii, etc.) 

Prioritatea 4 - Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente si durabile 

Obiectivul specific 4.1 - Cresterea accesibilitatii, conectivitatii si sigurantei prin 

realizarea de investitii in infrastructura de transport 

Masura 4.1.1 - Dezvoltarea infrastructurii de transport feroviara, aeriana si rutiera  

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificarii transportului 

feroviar pe reteaua TEN-T;  

− Amenajarea de parcari;  

− Reabilitarea, modernizarea drumurilor publice judetene, comunale, in special a celor 

care asigura o crestere a accesibilitatii intre zonele rurale, comunitatile izolate si 

centrele urbane limitrofe, intre orasele mici si mijlocii si zonele functionale urbane, a 

conectivitatii si accesibilitatii transnationale cu Republica Moldova si Ucraina;  

− Constructia, modernizarea variantelor ocolitoare, in special pentru zonele urbane 

aglomerate, congestionate care se confrunta cu probleme de poluare atmosferica si 

fonica;  
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− Modernizarea strazilor orasanesti, in special cele care asigura o crestere a accesibilitatii 

si conectivitatii cu variantele ocolitoare existente/viitoare;  

− Reabilitare, modernizare drumuri de acces catre aeroporturi, zonele de interes turistic 

si infrastructurile de sprijin a afacerilor;  

− Consolidari terasamente, refacere si reabilitare a drumurilor de acces afectate de 

calamitati naturale, a trecerilor cale ferata; 

 

Obiectivul specific 4.2 - Imbunatatirea accesului la infrastructura de comunicatii de 

mare viteza 

Masura 4.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii de comunicatii, in special in zonele rurale si 

comunitatile izolate 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

In cadrul acestei masuri actiunile vor viza crearea, modernizarea, extinderea a retelei de 

internet tip broadband, in special in zonele rurale si in comunitatile izolate care nu au in prezent 

retele de internet fix.  

 

Obiectivul specific 4.3 - Reducerea emisiilor de carbon prin realizarea si implementarea 

planurilor de mobilitate urbana 

Masura 4.3.1 - Mobilitate urbana durabila 

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Elaborarea, actualizare, implementarea si montorizarea planurilor de mobilitate urbana, 

strategiilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera;  

− Crearea, modernizarea si extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru 

mijloacele de transport public in comun de calatori, inclusiv prin configurarea si 

reconfigurarea infrastructurii rutiere;  

− Dezvoltarea infrastructurii de ciclism - crearea, extinderea pistelor pentru biciclisti, 

inclusiv de spatii de parcare publice pentru biciclete;  

− Configurarea, reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de 

transportul public de calatori, pentru prioritizarea transportului public de calatori, cu 

bicicleta si pietonal, crearea de spatii tip “share space”;  

− Accesibilizarea infrastructurii de transport in comun pasageri pentru toate categoriile de 

persoane;  

− Crearea, extinderea de trotuare si spatii dedicate transportului nemotorizat si amenajari 

urbane pentru pietoni  

− Realizarea, modernizarea infrastructurii aferente de rulare, inclusiv linii de cale tramvai 

inierbata, a statiilor de transport, spatiilor publice, zonelor pietonale si a celor 

verzi ,amenajarea depouri si halea de garare, spatii de mentenanta, etc.  

− Achizitionarea, modernizarea de material rulant electric;  

− Crearea, modernizarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;  
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− Investitii in realizarea de retele de transport integrate, interoperabile;  

− Dezvoltarea de sisteme inteligente de monitorizare a traficului rutier;  

− Amenajarea de parcari in punctele terminus ale liniilor de transport in comun pentru a 

incuraja continuarea calatoriei spre punctele de interes cu mijloacele de transport in 

comun;  

− Sisteme informationale smart pentru transportul public in comun - furnizarea de 

informatii privind timpii de sosire si de plecare, harti de transport si grafice orare, 

alternativele si legaturile cu alte linii de transport prin afisare digitala si mesaje vocale, 

posibilitati de intermodalitate, aplicatii pentru planificarea calatoriilor;  

− Adaptarea sistemelor informationale la nevoile persoanele cu nevoi speciale, 

varstnicilor, persoanelor cu dizabilitati;  

− Asigurarea accesibilitatii in statiile si mijloacele de transport in comun pentru 

persoanele cu dizabilitati;  

− Introducerea de automate pentru eliberarea electronica a biletelor de calatorie, a 

sistemelor de eliberare de carduri inteligente care sa permita atat accesul la mijloacele 

de transport in comun cat si la obiectivele turistice, dezvoltarea de aplicatii pentru plata 

instant a biletelor de calatorie in mijloacele de transport;  

− Derularea de campanii de informare, promovare si constientizare a beneficiilor si 

avantajelor aduse de mobilitatea urbana durabila. 

 

Obiectiv specific 4.4: Asigurarea conditiilor de dezvoltare in mediul urban, prin 

realizarea de investitii in infrastructura locala  

Masura 4.4.1: Dezvoltarea durabila a zonelor urbane functionale  

Masura 4.4.2: Sprijin pentru revitalizarea si regenerarea oraselor mici si mijlocii cu 

functiuni socio-economice reduse  

Actiuni, operatiuni ce pot fi implementate de autoritatea locală:  

− Reabilitarea, modernizarea, extinderea strazilor orasenesti, amenajarea, modernizarea 

de parcari;  

− Amenajarea, modernizarea spatiilor pietonale, centrelor civice;  

− Modernizarea, extinderea iluminatului public, introducerea solutiilor pentru valorificarea  

energiilor regenerabile;  

− Crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate, zone amenajate pentru 

sport, locuri de joaca pentru copii;  

− Montarea elementelor constructive de tipul scene in aer liber, foisoare, pergole, grilaje, 

grupuri sanitare, etc;  

− Instalare sisteme Wi-Fi in zonele publice;  

− Instalare sisteme de supraveghere video a spatiilor publice;  

− Dotare cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, etc.;  

− Inlocuirea si/sau racordarea la utilitatile publice;  

− Reabilitarea, modernizarea, extinderea caselor de cultura, caminelor culturale, 

bibliotecilor, muzeelor, echiparea acestora (dupa caz);  
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− Constructia si/sau transformarea unor cladiri abandonate in centre comunitare integrate;  

− Reabilitarea, amenajarea lacurilor, cursurilor de apa din (apropierea) mediului urban si 

crearea de spatii de agrement;  

− Crearea de spatii de agrement in apropierea zonelor urbane. 

 

In Portofoliul de proiecte prioritare aferent PDR NE 2021-2027 orașul Dolhasca este inclus cu 

trei proiecte strategice: 

1. Revitalizarea spatiului urban din orasul Dolhasca prin amenajarea unei zone de 

agrement si refunctionalizarea unor terenuri si spatii degradate si neutilizate 

2. Masuri integrate de investitii destinate revitalizarii si regenerarii orasului Dolhasca  

3. Constructia, reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii publice de apa si 

apa uzata in satele aferente orasului Dolhasca, judetul Suceava 

 

Pe lângă cele trei proiecte strategice orașul Dolhasca își va defini un portofoliu de 

proiecte care va armoniza interesele com unității locale cu obiectivele regionale definite 

prin PDR NE 2021-2027 astfel încât să poată valorifica la maxim oportunitățile de 

finanțare prin fonduri europene și naționale. 

 

3.6 Planul regional de actiune pentru turism Nord - Est 2017 - 2023 

Dezvoltarea turistica durabila, cresterea competitivitatii si atractivitatii turistice a Regiunii Nord-

Est prin valorificarea patrimoniului natural si antropic si cresterea calitatii produselor si 

serviciilor turistice. Destinatiile de calatorie concureaza in functie de ciclul turistic 

(notorietate/promovare, motivatii de calatorie, accesibilitatea destinatiei, experiente locale) cu 

scopul de a atrage si de a loializa turistii. In acest sens, evolutia sectorului turismului in 

Regiunea Nord-Est necesita formularea unor directii strategice care vor permite raspunsul atat 

la cererea din ce in ce mai sofisticata, cat si la ofertele concurente.  

Directiile strategice de dezvoltare a turismului in Regiunea Nord-Est pot fi sustinute prin 

punctele tari ale acestei zone si sunt propuse pentru a ameliora punctele slabe ale regiunii in 

vederea cresterii competitivitatii pe piata turismului. 

Direcțiile strategice și măsurile aferente acestora sunt:  

− dezvoltarea si modernizarea infrastructurii turistice  

− dezvoltarea de programe integrate de reabilitare, modernizare si amenajare a 

statiunilor turistice, a centrelor istorice si a altor zone turistice;  

− dezvoltarea si modernizarea zonelor turistice care detin resurse naturale cu potential 

balnear;  

− cresterea accesibilitatii arealelor turistice prin modernizarea/reabilitarea cailor de acces, 

amplasarea de panouri de informare si promovare turistica si introducerea standardelor 

europene de calitate in privinta dotarilor existente in imediata apropiere a obiectivelor 
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(parcari, alimentare cu apa, canalizare, grupuri sanitare, puncte de colectare a 

deseurilor, puncte de prim ajutor etc);  

− modernizarea/ reabilitarea structurilor de primire turistica;  

− dezvoltarea de baze de agrement, parcuri tematice si de aventura;  

− amenajare in scop turistic a lacurilor;  

− amenajare/ reabilitare a zonelor de popas si camping;  

− adaptarea infrastructurii turistice in vederea practicarii si promovarii turismului accesibil.  

Dezvoltarea produselor turistice. 

Regiunea Nord-Est detine elementele necesare – resurse naturale si antropice, care sa 

sustina dezvoltarea si consolidarea unor produse turistice strategice:  

− tururi culturale;  

− city-break;  

− sanatate si wellness;  

− turism activ;  

− ecoturism;  

− evenimente si festivaluri;  

− turism de afaceri si conferinte;  

− turism gastronomic-oenologic.  

Pentru orașul Dolhasca prezinta interes tururile culturale, turismul activ, ecoturismul, 

evenimente și festivaluri, turism gastronomic și oenologic. 

Acțiuni specifice tururilor culturale: 

− crearea/dezvoltarea de rute culturale tematice (de exemplu turul manastirilor, al 

monumentelor din patrimoniul UNESCO, itinerar cultural al patrimoniului evreiesc etc);  

− dezvoltarea de programe integrate de reabilitare, modernizare si amenajare a centrelor 

istorice si a altor zone turistice;  

− reabilitarea/restaurarea/conservarea monumentelor istorice;  

− construirea/reabilitarea/modernizarea muzeelor, caselor memoriale;  

− dezvoltarea si implementarea unui sistem de marcare a atractiilor turistice (panouri, 

harti turistice pe drumurile nationale si judetene, gari, autogari, aerogari);  

− identificarea si amenajarea de zone de popas, a punctelor de belvedere. 

Acțiuni specifice turismului activ: 

− amenajarea unor trasee montane accesibile pentru diverse categorii de turisti – rute 

scurte, rute lungi, cu grade diferite de dificultate;  

− conectarea Regiunii Nord-Est la reteaua europeana de poteci turistice de lunga distanta 

si asigurarea facilitatilor specifice;  

− crearea si amenajarea traseelor pentru cicloturism; 

− amenajarea zonelor montane pentru practicarea sporturilor extreme – trasee mountain-

bike, offroad, skate-park, via ferrata, escalada, iar pentru sezonul de iarna – pista de 

sanie/bob, patinoar;  
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− amenajarea lacurilor/ raurilor pentru practicarea kaiac-canoe, ski–nautic, cu baze 

sportive aferente.  

− sprijinirea dezvoltarii de competitii sportive in regiune;  

− instruirea ghizilor specializati pentru practicarea unor sporturi, precum raftingul si 

escalada.  

Acțiuni specifice ecoturismului: 

− dezvoltarea, incurajarea si promovarea produselor, serviciilor si a pachetelor 

ecoturistice;  

− dezvoltarea ofertei de produse ecoturistice realizate de comunitatile locale din cadrul 

destinatiilor ecoturistice /cu potential ecoturistic;  

− modernizarea infrastructurii de acces catre ariile naturale protejate (drumuri, poteci, 

trasee amenajate);  

− realizarea de rute turistice pedestre si ecvestre pentru observarea florei si faunei;  

− dezvoltarea unei retele de cabane, refugii montane pentru sustinerea ecoturismului;  

− amenajarea locurile de popas si campare;  

− imbunatatirea infrastructurii de vizitare si informare;  

− dezvoltarea de programe de instruire dedicate ghizilor specializati pe ecoturism;  

− derularea de campanii de constientizare de catre turisti a masurilor de conservare a 

habitatelor/ speciilor naturale.  

Acțiuni specifice produsului turistic evenimente- festivaluri: 

− construirea/modernizarea/amenajarea salilor/spatiilor de concerte si spectacole;  

− amenajarea parcarilor in proximitatea zonelor de desfasurare a evenimentelor;  

− identificarea, crearea si dezvoltarea de evenimente anuale in scopul extinderii 

sezonului turistic;  

Acțiuni specifice turismului gastronomic și oenologic: 

− promovarea structurilor de primire turistica si restaurantelor care utilizeaza produse si 

retete traditionale si organizarea unui tur gastronomic;  

− organizarea unor targuri de gastronomie la nivel local si regional; 

− promovarea gastronomiei regionale la diverse evenimente nationale si internationale;  

− organizarea unor ateliere de gatit pentru turistii interesati;  

− organizarea de vizite la producatori locali de produse traditionale in cadrul structurilor 

agroturistice.  

Promovarea turistica. 

In vederea promovarii diversitatii atractiilor turistice de care dispune, este necesara adoptarea 

urmatoarelor masuri:  

− elaborarea unui brand turistic regional si sprijinirea realizarii de branduri locale pentru 

destinatiile turistice;  

− sprijinirea dezvoltarii de campanii de management al destinatiilor turistice;  
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− derularea de campanii de cercetare de piata si de monitorizare a fluxurilor turistice in 

scopul fundamentarii unei strategiei regionale de marketing si promovare turistica si 

implementarii acesteia in functie de segmentarea pietelor (piete strategice, de dezvoltat 

sau de diversificat);  

− crearea si promovoarea unor oferte de produse/programe turistice integrate;  

− promovarea ofertelor turistice prin includerea acestora in cataloagele touroperatorilor 

romani si straini;  

− sustinerea participarii la targurile interne si internationale de turism a actorilor regionali 

si locali implicati in acest domeniu;  

− stimularea dezvoltarii de proiecte de promovare a regiunii in parteneriat local, regional 

si european, inclusiv prin infiintarea unei organizatii regionale de turism;  

− dezvoltarea platformelor on-line de promovare a destinatiilor turistice si utilizarea 

retelelor sociale in promovarea turistica;  

− crearea de aplicatii pentru tehnologiile mobile cu informatii referitoare la destinatiile 

turistice din Regiunea Nord-Est.  

 

Dezvoltarea resurselor umane in sectorul turistic. 

Regiunea Nord-Est se confrunta cu problematica variabilitatii calitatii serviciilor in turism 

datorita fortei de munca insuficient calificata si/sau slab remunerata. In acest context, sunt 

necesare a fi implementate o serie de masuri, dupa cum urmeaza:  

− imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala al personalul implicat in activitatile de 

turism, inclusiv prin sprijinirea infiintarii unei scoli de management in turism;  

− dezvoltarea unui program de certificare a operatorilor care presteaza servicii turistice.  

− dezvoltarea de programe de instruire pentru ghizi turistici si personalul din muzee;  

− calificarea/reconversia profesionala a populatiei din mediul rural in vederea dobandirii 

de competente specifice sectorului turistic;  

− organizarea de cursuri pentru antreprenorii din sectorul hoteluri si restaurante, in 

vederea imbunatatirii si diversificarii activitatii si cresterii valorii adaugate a produselor 

si serviciilor turistice;  

− instruirea resurselor umane din sectorul turistic in domeniul turismului accesibil. 

Sustinerea dezvoltarii turismului durabil  

Tot mai multe destinatii promoveaza componenta lor „verde” pentru a atrage cat mai multi 

turisti si a-si imbunatati imaginea. In acest context, in Regiunea Nord-Est, aplicarea pe scara 

larga a principiilor dezvoltarii sustenabile trebuie sa aiba in vedere mai multe masuri:  

− obtinerea de catre structurile de cazare turistica a „etichetelor verzi” in vederea adoptarii 

de diverse practici „verzi” (mancare locala organica, folosirea surselor de energie 

regenerabile, reciclare etc);  

− implementarea de campanii de ecologizare a arealelor turistice;  

− dezvoltarea activitatilor de educatie ecologica in raport cu efectele distrugerilor mediului 

inconjurator asupra atractivitatii destinatiilor turistice.  
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3.7 Strategia de dezvoltare a județului Suceava 2021 – 2027 

Obiectivul central al strategiei îl reprezinta dezvoltarea socio-economica a județului Suceava 

care se bazează pe cele cinci principii și obiective de politică promovate de Uniunea 

Europeană. Obiectivele specifice de dezvoltare și prioritățile aferente acestora pentru județul 

Suceava sunt: 

Obiectiv strategic 1:  Un județ mai inteligent, prin promovarea transformării economice 

inovatoare și inteligente 

Priorități de dezvoltare: 

− Inovarea potențialului economic județean: județul Suceava mai competitiv 

− Promovarea produselor locale 

− Creșterea accesibilității și atractivității județului Suceava pentru turiști 

 

Direcții de acțiune: 

− Îmbunătățirea ratelor de activitate și de ocupare a forței de muncă și adaptarea la 

nevoile pieței 

− Creșterea competitivității economice județene și locale prin promovarea 

antreprenoriatului, a inovării și a specializării inteligente 

− Creșterea nivelului investițiilor în teritoriu prin atragerea de noi investitori 

− Încurajarea și promovarea dezvoltării biodiversității și standardizării produselor 

autohtone după normele europene 

− Promovarea turistică și integrarea județului în circuite turistice integrate 

− Implementarea de inițiative în domeniul turistic bazate pe parteneriat local 

 

Acțiuni: 

− Sprijinirea formării forței de muncă și reconversia profesională 

− Dezvoltarea infrastructurilor de sprijinire a mediului de afaceri și a celor de cercetare - 

dezvoltare, inovare și transfer tehnologic 

− Sprijinirea dezvoltarii lMM-urilor și a antreprenoriatului autohton, prin pachete de 

investitii/ susținere locală și oferirea de facilitati (ex. scutirea de la plata taxelor și 

impozitetor locale etc.) 

− Promovarea și sprijinirea inovarii cercetarii in activitațile economice, inclusiv prin 

promovarea oportunitatilor de finanțare in  domeniul  inovarii  și  cercetarii  pentru intrepri 

nderi 

− Dezvoltarea structurilor de sprijfnire a afacerilor existente (centre de afaceri, parcuri 

industriale) in directia eficientizării rezultatelor economice ale acestora 

− Sprijinirea creării de noi companii inovative 

− Investiții în infrastructură și echipamente, care să asigure diversificarea și actualizarea 

ofertei de cercetare dezvoltare a regiunii cu evoluțiile actuale 
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− Creșterea investițiilor în tehnologii și echipamente nepoluate și implementarea 

mecanismelor economiei circulare în companii 

− Atragerea investițiilor străine directe în domenii prioritare Smart, corelate cu prioritățile 

de dezvoltare ale județului 

− Măsuri în vederea certificării produselor agricole și non agricole și a calității acestora în 

conformitate cu standardele europene 

− Dezvoltarea / reabilitarea / modernizarea infrastructurii turistice - investiții în facilități noi 

de cazare 

− Dezvoltarea de produse și pachete turistice inovative 

− Organizarea cu regularitate a campaniilor de promovare turistică a județului, prin 

participarea la târguri naționaleși internaționale de turism, desfășurarea de evenimente 

de promovare a zonei prin implicarea actorilor cheie relevanți 

− Susținerea inițiativelor de promovare on-line a județului, în vederea creșterii gradului 

de atractivitate a obiectivelor turistice din județ și pentru a include județul Suceava în 

circuite turistice integrate regionale și naționale 

− Digitalizarea lanțului valoric în turism ( aplicații, marketing, promovare, etc.) 

− Crearea de rețele la nivel județean între mediul public și mediul privat, care au rolul de 

a promova principalele obiective turistice ale județului, inclusiv crearea unor 

parteneriate cu operatorii turistici, în vederea includerii județului Suceava în circuitele 

lor turistice 

− Valorificarea potențialului din toate zonele geografice ale regiunii, prin dezvoltarea de 

produse și pachete turistice inovative 

 

Obiectiv strategic 2 : Un județ mai verde, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea 

tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, 

aeconomiei circulare, a adaptării la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării 

riscurilor. 

Priorități de dezvoltare: 

− Îmbunătățirea condițiilor de mediu 

− Extinderea spațiilor verzi și de agrement 

− Gestionarea deșeurilor – tranziția către o economie circulară 

Direcții de acțiune: 

− Reducerea poluării atmosferice 

− Reducerea poluării apelor de suprafață 

− Reducerea poluării solului și subsolului 

− Dezvoltarea și implementarea de soluții de producere a energiei la locul de consum, 

prin valorificarea potențialului de resurse regenerabile de energie existente în regiune 

− Modernizarea parcurilor existente și crearea de noi spații verzi / zone de agrement 

− Valorificarea / reciclarea deșeurilor 

Acțiuni: 



60 
 

− Elaborarea unor analize pentru determinarea zonelor cu depășiri ale emisiilor 

poluanților atmosferici 

− Identificarea potențialelor zone pentru împădurire 

− Ecologizarea apelor de suprafață și colaborarea cu instituții din domeniul protecției 

mediului pentru reducerea poluării 

− Închiderea depozitelor de deșeuri neconforme cu captarea metanului sau arderea cu 

flacără 

− Sprijinirea investițiilor în proiecte de energie din surse regenerabile de anvergură 

− Elaborarea unei analize specifice pentru determinarea zonelor / cartierelor în care 

spațiul verde / cap de locuitor este sub 50 mp 

− Identificarea potențialelor zone pentru crearea de noi spații verzi / zone de agrement 

− Colaborarea cu instituțiile din domeniul protecției mediului în vederea implementării 

sistemului integrat de colactare a deșeurilor 

− Organizarea de campanii de conștientizare pentru cetățeni, în vederea colectării / 

reciclării selective a deșeurilor 

 

Obiectiv strategic 3: Un județ mai conectat, prin dezvoltarea mobilității, a conectivității 

TIC și a utilităților publice 

Priorități de dezvoltare: 

− Creșterea accesibilității și a mobilității în județul Suceava 

− Dezvoltarea transportului durabil și promovarea formelor nepoluante de transport 

− Creșterea calității infrastructurii tehnico – edilitare 

Direcții de acțiunie: 

− Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport 

− Extinderea și modernizarea traseelor pentru deplasări nemotorizate 

− Modernizarea și dezvoltarea transportului public 

− Modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a apei și canalizare 

− Modernizarea și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazului și termoficare 

− Modernizarea și dezvoltarea rețelelor de electricitate 

− Moderniuzarea și dezvoltarea rețelelor de telecomunicații 

− Modernizarea și dezvoltarea sistemului de gestionare a utilităților 

Acțiuni: 

− Continuarea reabilitării infrastructurii rutiere 

− Creșterea conectivității prin extinderea rețelei stradale în zone greu accesibile și în zone 

nou construite 

− Creșterea capacității de parcare, corelată cu adoptarea de politici de parcare, în sensul 

reducerii atractivității transportului privat 

− Implementarea sistemului integrat de management al traficului 

− Implementarea campaniilor de conștientizare pentru siguranța rutieră 
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− Promovarea utilizării autovehiculelor electrice. Construirea de stații de încărcare și / 

sau schimb de baterii pentru vehicule electrice 

− Amplasarea indicatoarelor rutiere care să semnalizeze zonele cu risc de accident ridicat 

− Promovarea și dezvoltarea infrastructurii pietonale 

− Accesibilizarea spațiului public pentru persoanele cu dizabilități 

− Elaborarea și implementarea unei strategii locale de promovare a utilizării bicicletelor 

− Promovarea și dezvoltarea sistemelor de transport cu bicicleta 

− Implementarea unui sistem de bike sharing 

− Extinderea rețelei de piste de biciclete 

− Modernizarea și extinderea infrastructurii de transport public 

− Creșterea nivelului de utilizare a transportului public prin achiziția de vehicule ecologice 

− Construirea unor terminale de transport intermodal moderne, dimensionate în acord cu 

cererea actuală 

− Dezvoltarea soluțiilor intermodale de transport 

− Extinderea sistemului de autobuze școlare pentru transportul elevilor 

− Continuarea reabilitării modernizării și extinderii rețelei de apă și canalizare 

− Conștientizarea, sensibilizarea și educarea populației în relație cu gestiunea durabilă a 

surselor de apă 

− Reabilitarea , modernizarea și dezvoltarea sistemului de termoficare 

− Extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei de alimentare cu gaz 

− Desfășurarea continuă a programelor de modernizare, extindere și mentenanță a 

rețelelor electrice 

− Extinderea și modernizarea iluminatului public stradal 

− Modernizarea și extinderea rețelelor de telecomunicații 

− Realizarea unei infrastructuri subterane cu rol de asigurare a traseelor subterane de 

cabluri de telecomunicații ale diverșilor operatori sau instituții locale 

− Extinderea spațiului public cu acces la internet 

− Realizarea unui Sistem Informatic Geografic integrat pentru infrastructura tehnico 

edilitară  

Obiectiv strategic 4: Un județ mai social, prin protecție și incluziune socială, condiții de 

muncă echitabile, egalitate de șanse, dezvoltarea sistemului sanitar performant și 

acces pe piața forței de muncă. 

Priorități de dezvoltare: 

− Abordarea / combaterea provocărilor generate de fenomenele de înbătrânire 

demografică și migrație 

− Facilitarea procesului de îmbătrânire activă 

− Creșterea calității serviciilor medicale și a infrastructurii în vederea îmbunătățirii stării 

de sănătate a populației 

− Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin programe de prevenire și promovare 

a unui stil de viață sănătos 

− Creșterea calității serviciilor și infrastructurii sociale 

− Creșterea calității serviciilor și infrastructurii în domeniul educațional 
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− Creșterea nivelului de acces la servicii de educație și instruire 

Direcții de acțiune: 

− Reconcilierea vieții de familie cu cea profesională 

− Îmbunătățirea condițiilor de viață ale familiilor persoanelor emigrate și ale familiilor 

emigrate 

− Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice 

− Creșterea nivelului de participare la viața socială pentru persoanele vârstnice 

− Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii medicale 

− Creșterea calității serviciilor medicale 

− Dezvoltarea serviciilor medicale cu caracter preventiv 

− Promovarea unui stil de viață sănătos, în special în rândul persoanelor vulnerabile 

− Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii sociale 

− Dezvoltarea serviciilor sociale de prevenție 

− Creșterea gradului de implicare a comunității în viața socială 

− Dezvoltarea / modernizarea infrastructurii educaționale și îmbunătățirea condițiilor de 

desfășurare a activităților educaționale 

− Fundamentarea ofertei educaționale pe baza nevoilor de dezvoltare a elevilor și 

armonizarea cu evoluția pieței muncii 

− Parteneriate pentru dezvoltare / actualizare curricula educațională și sincronizarea 

ofertei de pregătire cu nivelul tehnologic actual din domeniile prioritare smart 

− Stimularea cuprinderii într-o formă de școlarizare și îmbunătățirea condițiilor de 

educație a tuturor elevilor, inclusiv a celor care provin din grupuri marginalizate 

− Investiții pentru digitalizarea învățământului 

Acțiuni: 

− Înființarea de structuri necesare creșterii copiilor: creșe / servicii alternative pentru 

mamele tinere 

− Dezvoltarea serviciilor educaționale din învățământul preșcolar, prin programe after 

scool (grădinițe cu program prelungit) 

− Măsuri de sprijin reintegrare pentru familiile emigrate și pentru familiile cu unul sau 

ambii părinți plecați la muncă în străinătate 

− Facilitarea plasării pe piața muncii a lucrătorilor / șomerilor vârstnici aflați în căutarea 

unui loc de muncă 

− Promovarea unui stil de viață sănătos, cu accent pe desfășurarea de activități fizice și 

respectarea principiilor corecte de nutriție 

− Promovarea participării persoanelor vârstnice la activități sociale, culturale și 

recreaționale, inclusiv încurajarea implicării în activități de voluntariat 

− Construcția / reabilitarea / extinderea infrastructurii de sănătate 

− Parteneriate cu instituțiile de învățământ superior din județul Suceava pentru înființarea 

unui Spital Clinic Județean. 

− Creșterea rezilienței instituțiilor și populației în situații de criză în domeniul sănătății 

− Dezvoltarea / îmbunătățirea serviciului de asistență medicală comunitară 

− Înființarea de centre comunitare integrate, care furnizează servicii de bază integrate 
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− Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu 

− Dezvoltarea abilităților profesionale ale personalului din domeniul serviciilor medicale 

− Acordarea de facilități de atragere a tinerilor medici pentru ocuparea posturilor de 

medici de familie 

− Prevenirea bolilor cardiovasculare inclusiv prin campanii de informare/ educare a 

populației privind soluțiile cu caracter preventiv 

− Construcția / reabilitarea / extinderea infrastructurii sociale 

− Dezvoltarea / îmbunătpțirea serviciului de asistență comunitară 

− Consolidarea serviciilor adresate persoanelor cu dizabilități 

− Dezvoltarea abilităților profesionale ale personalului din cadrul serviciilor sociale 

− Dezvoltarea serviciilor sociale de prevenire a separării copilului de familie și a serviciilor 

destinate prevenirii violenței în familie 

− Măsuri de prevenire destinate reducerii izolării și singurătății cu care se confruntă 

persoanele vârstnice 

− Stimularea coluntariatului în rândul populației și consolidarea legăturilor între generații 

− Campanii împotriva discriminării 

− Reabilitarea și extinderea unităților educaționale din sistemul public de învățământ 

(inclusiv clădirile aferente serviciilor conexe) 

− Extinderea dotării claselor din școli / licee cu echipamente IT pentru modernizarea 

procesului educațional și implementarea de soluții Smart Education 

− Dezvoltarea consorțiilor școlare și a învățământului dual. 

− Facilitarea stagiilor de practică în industrie și dezvoltarea activităților extrașcolare 

dedicate creativității și atitudinii inovative 

− Organizarea unor stagii de practică / intership în intreprinderi inovative din sectoarele 

prioritare (prin burse sau alte facilități) ; organizarea de stagii de practică on the job. 

− Creșterea calității activității cadrelor didactice 

− Dezvoltarea aptitudinilor pedagogice în învățământul preuniversitar și universitar și 

familiarizarea cadrelor didactice cu noile trenduri și tehnologii relevante din domeniile 

Smart 

− Îmbunătățirea securității și sigurantei elevilor în școală și în zonele adiacente unităților 

de învățământ 

− Înființarea de centre de excelență 

− Înființarea de centre de educație non-formală inclusiv centre after school 

− Organizarea de activități practice / proiecte, de stimulare a activității elevilor și aplicare 

a cunoștințelor teoretice 

− Asigurarea serviciilor de consiliere și orientare profesională 

− Dezvoltarea parteneriatelor dintre mediul academic /cercetare și mediul privat / 

industrie. 

− Dezvoltarea parteneriatelor ”de curricula” în vederea actualizării ofertei de specializări 

și a tematicii cursurilor predate în licee tehnice profesionale și duale, universități 

relevante pentru domeniile de specializare inteligentă 

− Dezvoltarea de curricule multidisciplinare în universități, orientate spre crearea de 

aptitudini antreprenoriale pentru noi modele de afaceri, managementul inovării și al 

schimbării 
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− Parteneriate între universități și mediul privat pentru dezvoltarea de proiecte pentru toți 

actorii implicați (studenți și societăți comerciale) 

− Sporirea accesului și participării în învățământul ante și preșcolar, primar și secundar, 

inclusiv pentru copii din grupurile dezavantajate 

− Promovarea activităților instructiv – educative ca alternativă pentru canalizarea energiei 

copiilor și implicarea adulților în activitățile extrașcolare 

− Prevenirea și combaterea cazurilor de discriminare a elevilor care provin din medii 

defavorizate 

− Dezvoltarea unor programe de educație tip ”a doua șansă” și de formare profesională 

Obiectiv strategic 5 : Un județ mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării 

urbane integrate, a capacității administrative și a inițiativelor locale 

Priorități de dezvoltare: 

− Îmbunătățirea capacității administrative a administrației publice locale 

− Organizarea și promovarea activităților și evenimentelor culturale 

− Dezvoltarea infrastructurii culturale 

− Definirea unei imagini urbane generale coerente și de calitate la nivelul județului 

Suceava 

− Revitralizarea unor zone urbane specifice inclusiv zona centrală cu activități comerciale 

și culturale 

− Reintegrarea zonelor industriale destructurate (degradate / abandonate) prin 

regenerare urbană 

− Implementarea unui portofoliu de proiecte care să contribuie la o dezvoltare socio-

economică durabilă în condițiile utilizării sustenabile a resurselor și asigurării unui 

mediu propice locuirii și dezvoltării 

− Implementare de soluții de tip smart city 

Direcții de acțiune: 

− Îmbunătățirea capacității instituționale și a eficienței în administrația publică locală 

− Creșterea gradului de cooperare internă și externă 

− Creșterea volumului de investiții publice realizate din fonduri nerambursabile 

− Lărgirea spectrului de activități și evenimente culturale 

− Promovarea activităților și evenimentelor culturale 

− Extinderea / crearea de locuri noi pentru spectacole, expoziții și cinematografe 

− Conservarea resurselor de infrastructură culturală existente, modernizarea celor 

depășite din punct de vedere tehnologic și moral cât și dezvoltarea sau construirea de 

noi elemente de infrastructură 

− Conservarea structurii urbanistice principale cât și a componentelor sale (rețeaua de 

străzi, parcelarul tradițional, omogenitatea fondului construit existent) 

− Restaurarea cu prioritate a clădirilor cu caracter de simbol / referință 

− Întreținerea corespunzătoare a clădirilor și monumentelor istorice și dezvoltarea 

adecvată a fondului construit 

− Asigurarea unui spațiu public de calitate 
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− Implementarea proiectelor de regenerare urbană 

− Asigurarea infrastructurii și a dotărilor adecvate pentru toți locuitorii (inclusiv pentru 

zonele periferice aflate în curs de configurare morfo-spațială și a zonelor de dezvoltare 

/ urbanizare) 

− Asigurarea condițiilor optime de practicare a sportului 

− Soluții smart pentru dezvoltarea comunităților locale. 

Acțiuni: 

− Îmbunătățirea nivelului de pregătire / competențe și evaluarea personalului angajat în 

administrația publică locală  

− Informatizarea / digitalizarea sistemului de servicii publice 

− Creșterea nivelului de transparență a actului administrativ 

− Formarea de structuri parteneriale cu reprezentanți ai mediului de afaceri, societății 

civile, etc. 

− Dezvoltarea continuă a parteneriatelor externe 

− Creșterea numărului de servicii furnizate pentru cetățeni și mediul de afaceri, în 

vederea îmbunătățirii gradului de cooperare între aceștia 

− Dezvoltarea abilităților de bună guvernanță și leadership a funcționarilor publici, în 

vederea creșterii absorbției fondurilor europene nerambursabile 

− Elaborarea de studii / consultări cu actori locali în vederea identificării activităților 

culturale de interes pentru populația județului Suceava 

− Încurajarea și organizarea de activități și evenimente culturale locale 

− Crearea / îmbunătățirea unei platforme / structuri on-line specializate în cultură în 

scopul promovării evenimentelor culturale 

− Colaborarea cu instituțiile de profil în vederea comunicării / coordonării susținute și 

bunei promovări a activităților și evenimentelor culturale 

− Extinderea / dezvoltarea / modernizarea infrastructurii culturale 

− Realizarea unor trasee culturale sau a altor tipuri de trasee turistice 

− Modernizarea infrastructurii culturale existente 

− Defin irea și delimitarea clară a zonelor construite protejate ce necesită elaborarea 

PUZCP pentru autorizarea intervențiilor 

− Crearea unui regulament privind respectarea unui aspect unitar, respectiv 

reglementarea cromaticii urbane cu specificații pentru fiecare cartier sau zonă 

importantă 

− Inițierea unor programe de măsuri de urgență pentru oprirea degradării construcțiilor 

monument sau reperate ca având o valoare ambientală 

− Reglementarea statutului juridic al unor construcții sau ansambluri construite părăsite 

sau aflate în litigiu 

− Reglementarea flexibilă prin regulamentul de urbanism a utilizării comerciale și 

personale a clădirilor și monumentelor istorice pentru reducerea riscului de abandon și 

/ sau degradare 

− Asigurarea unor perspective favorabile, deschise asupra clădirilor istorice clasificate / 

neclasificate valoroase, prin măsuri impuse prin regulamentul local de urbanism și 
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documentații de urbanism zonale și / sau de detaliu inițiate de autoritățile publice locale, 

inclusiv prin măsuri de control al vegetației 

− Iluminare stradală și arhitecturală adecvată, semnalizări clare ale monumentelor 

istorice, reclame discrete, mobilier urban de calitate și la scara spațiilor 

− Construirea de centre mutifuncționale pentru activități educative, culturale, recreative 

și sociale 

− Construirea de spații de agrement tematice 

− Resistematizarea infrastructurii de transport (inclusiv prin configurarea / reconfigurarea 

traseelor) în vederea creșterii atractivității și accesibilității, inclusiv încurajarea 

deplasărilor cu mijloace de transport public, cu bicicleta și / sau pietonale 

− Reabilitarea și modernizarea / extinderea bazelor sportive din județ 

− Construirea a câte unei săli de sport multifuncționale dotată cu tribune, la nivelul 

municipiilor și orașelor  

− Construirea la nivelul comunelor a unor săli de sport ce vor fi utilizate pentru 

desfășurarea orelor de educație fizică în școli precum și pentru practicarea sportului 

recreativ sau de performanță 

− Construirea în mediul rural a unor terenuri de sport amenajate și dotate corespunzător 

din punct de vedere igienico – sanitar, îngrădite și iluminate 

− Finanțarea obiectivă a activităților și programelor sportive în raport cu performanța, 

importanța, impactul acestora în rândul populației  

− Finanțarea proiectelor structurilor sportive pentru dezvoltarea sportului în județul 

Suceava 

− Crearea de trasee tematice care să valorifice noile noile zone de agrement ce vor fi 

create și să promoveze patrimoniul cultural local 

− Implementarea de soluții de smart city / smart village 

− Dezvoltarea de soluții de digitalizare, tehnici de avertizare și monitorizare accesibile 

publicului larg 

− Interoperabilizarea serviciilor publice 

− Dezvoltarea infrastructurii pentru Big Data și securitate cibernetică 

− Digitalizarea instituțiilor medicale 

 

Secțiunea 4: Orașul Dolhasca - Situația existentă. 

 

4.1 Statutul orașului Dolhasca 

Orașul Dolhasca este o localitate urbană nou înființată statutul de oraș fiind dobândit prin legea 

nr 83 din anul 2004. Este format din localitatea Dolhasca și satele aparținătoare Budeni, Gulia, 

Poiana, Poienari, Probota și Siliștea Nouă. Orașul are o suprafaţă de peste 11.035 ha, din 

care peste 5.600 ha teren agricol restul fiind ocupat de vegetaţie forestieră.  

În anul 2020 populația localității se ridica la un număr de 11.432 de persoane. De altfel 

populația localității a fost constantă în ultimii ani. 
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4.2 Așezarea geografică 

Localitatea este situată în sud – estul extrem al județului Suceava, la confluența râului Siret 

cu Șomuzul Mare și este mărginită la nord – vest și nord cu comuna Dolhești și orașul Liteni 

din județul Suceava, la est cu comuna Tudora din județul Botoșani iar sud și sud-vest cu 

comunele Deleni, Sirețel, Lespezi și Tătăruși din județul Iași. Această localizare constituie o 

mare problemă pentru oraș deoarece este înconjurat în cea mai mare parte de comune situate 

în județe învecinate iar pe teritoriul județului Suceava se învecinează cu orașul Liteni care de 

asemenea depune eforturi importante pentru dezvoltare urbanistică.  

Comunele Deleni, Sirețel, Lespezi și Tătăruși sunt la o distanță egală față de orașul Dolhasca 

cât și față de municipul Pașcani. Întrucât municipiul Pașcani este mult mai dezvoltat și ofera 

servicii medicale complexe, servicii educaționale de calitate și locuri de muncă reușește să 

atragă populația rurală din jur îngreunând eforturile de dezvoltare ale altor localități. 

În aceste condiții orașul Dolhasca nu poate fi în acest moment un centru urban regional care 

să ofere servicii și locuri de muncă populației din localitățile rurale învecinate. 

Localitatea este străbătută de trei drumuri judeţene - DJ 208, DJ 208A şi DJ 208S – care 

asigură legătura atât cu minicipiul Suceava și municipiul Fălticeni cât și cu județele Botoșani 

și Iași. 

4.3 Formele de relief 

Relieful Oraşului Dolhasca se încadrează în unitatea fizico-geografică a Podişului Sucevei, la 

confluenţa Şomuzului Mare cu Siretul, cuprinzând versantul vestic al Dealului Mare şi partea 

sudică a Podişului Fălticenilor, despărţite de Valea Siretului. Privit de pe Dealul Mare sau de 

pe Dealul Viei se observă că relieful se prezintă în trepte începând din lunca Siretului şi a 

Şomuzului Mare, cu şesuri şi terenuri cultivabile, urcând uşor pe versanţi şi creşte pe dealuri 

pierzându-se în păduri seculare pe vârfurile celor mai înalte dealuri care domină regiunea în 

studiu: 

Dealul Mare - 595 m 

Dealul Arşiţa - 325 m 

Dealul Poiana Răftivanului - 424 m 

Dealul “La Lingurari” - 443 m 

 

Configuraţia generală a reliefului o formează văile largi ale Siretului şi Şomuzului Mare, însoţite 

de terase între care se intercalează versanţi uşor înclinaţi (10- 20 grade). 

Altitudinea reliefului variază între 450 m în zona deluroasă, cea mai înaltă în nord-vestul 

teritoriului studiat şi 220 m în lunca Siretului, în partea de sud. (vezi harta hipsometrică). 

Din punct de vedere litologic formele de relief existente sunt constituite din depozite 

sedimentare de gresie, argile, marne, nisipuri şi pietrişuri. 

Ca înfăţişare generală, relieful Oraşului Dolhasca îmbracă formele caracteristice Podişului 

Sucevei. Din punct de vedere geomorfologic pe teritoriul Oraşului Dolhasca întâlnim 
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următoarele tipuri de relief: relief structural, relief fluvial, relief fluvio-denuda-ţional şi relief 

biogen şi antropogen (antropic). 

4.4 Rețeaua hidrografică 

Orașul Dolhasca este situat la confluența râurilor Siret și Șomuzul Mare.  

Principalele cursuri de apă ce străbat judeţul sunt: râul Siret (de la N la S) și afluenţii săi, râurile 

Suceava, Șomuzu Mare, Moldova, Bistriţa (curgând de la NV spre SE). Datorită configuraţiei 

generale a reliefului râurile de pe teritoriul judeţului Suceava sunt tributare râului Siret.  

Șomuzul Mare are o lungime de 51 de km și o suprafață bazinală de 489 km². Acesta își are 

obârșia în Podișul Sucevei, la sud de orașul Suceava și se varsă în Siret pe teritoriul localității 

Dolhasca. 

4.5 Arii naturale protejate – NATURA 2000 

Pe teritoriul Orașului Dolhasca există două arii naturale protejate Natura 2000: 

Rezervația Dealul Mare – Hârlău  

 

Codul sitului: ROSCI0076. 

Habitatele de interes comunitar din sit: 

9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

91E0 – Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

91F0 – Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 

angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) 

91Y0 – Păduri dacice de stejar şi carpen 

 

Speciile de interes comunitar din sit: 

Amfibieni și reptile: Buhai de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), Broască ţestoasă 

de apă (Emys orbicularis). 

Mamifere: Popândău, Şuiţă (Spermophilus citellus). 

Nevertebrate: Arytrura musculus. 

Plante: Papucul Doamnei, Blabornic (Cypripedium calceolus) 

 

Descrierea sitului: 

Situl se remarcă prin gradul mare de acoperire cu păduri (97%), aici întâlnindu-se corpuri de 

pădure cu arbori bătrâni, petice de făgete, stejari, goruni, carpeni și frasini seculari. Copacii 

bătrâni favorizează instalarea unei faune bogate. Gradul mare de umbrire are ca efect crearea 

unor nișe ecologice cu multă umezeală unde trăiesc diverse specii de nevertebrate sau larve 

ale acestora care consituie hrana predilectă a numeroase specii de păsări și alte vertebrate. 

Starea generală de conservare a corpurilor de pădure este foarte bună, iar în zonele cu arbori 

bâtrâni impactul antropic este extrem de scăzut.  

 

Rezervația Dorohoi – Șaua Bucecii 
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Codul sitului: ROSPA0116 

 

Specii de interes comunitar din sit: 

C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene – 4 specii acvilă 

țipătoare mică (Aquila pomarina), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), fâsă de câmp 

(Anthus campestris), presură de grădină (Emberiza hortulana). Zonă caracteristică de deal cu 

păduri de foioase în vecintatea cărora întâlnim pășuni și fânațe păstrate în stare semi-naturală. 

Populația de acvilă țipătoare mică este semnificativă pentru această parte a țării, iar pădurile 

adăpostesc și efective bune de ciocănitoare de stejar. În vecinătatea pădurilor, pe pajiștile 

presărate cu tufișuri există populații însemnate de fâsă de câmp și presură de grădină.  

 

Descrierea sitului: 

Situl se află în partea vestică a judeţului Botoşani. Zona se află la contactul Câmpiei Moldovei 

cu podişul înalt al Sucevei fiind încadrată din punct de vedere al regionării geografice în 

subunitatea Podişului Sucevei:Culmea Bour-Dealul Mare. Datorită alcătuirii geologice şi 

acţiunii diferenţiate a factorilor denudaţiei, zona prezintă atât masive înalte precum Dealu 

Mare-Tudora cât şi înşeuări largi: Şeaua Bucecii, care face legătura între Culoarul Siretului şi 

zona joasă a oraşului Botoşani. În zona înşeuării culmile sunt teşite, altitudinile rare depăşesc 

350 m, văile sunt largi şi puţin adânci. 

 

4.6 Clima orașului Dolhasca 

 

Clima orașului este de tip temperat-continental. Temperatura medie anuală atinge 7-8 °C iar 

cantitatea medie anuală a precipitațiilor este de 621 mm. Fenomenul de seceta este rar si de 

scurta durata. În timpul verii ploile au uneori caracter de aversa, producând pe terenurile în 

panta eroziune de suprafața si de versant. Vara se înregistrează accidental fenomenul de 

grindina. Grosimea stratului de zăpadă are o medie multianuala de 7,8 cm. Vânturile 

dominante sunt din sud-est (21,3%) si nord-vest (19,5%). Durata de strălucire a soarelui este 

în medie de 1.925 ore/an. Primul îngheț timpuriu de toamna se înregistrează în luna octombrie, 

iar ultimul îngheț târziu de primăvară în luna aprilie.  

4.7 Istoria orașului Dolhasca 

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

localității este legată inseparabil de istoria Mânăstiri Probota. Primul lăcaș de cult a fost 

construit în anul 1391. Din acesta au mai rămas doar niște ruine care sunt clasificate ca 

monument istoric clasa B. Foarte probabil în această zonă s-a născut Doamna Oltea, mama 

Voievodului Ștefan cel Mare. De altfel Doamna Oltea a fost înmormântată în anul 1465 la 

Mânăstirea Probota. Tot aici este înmormântată în anul 1467 și Doamna Evdochia, prima soție 

a voievodului Ștefan cel Mare. 

Actuala clădire a Mânăstirii Probota a fost ridicata de Petru Rares, pe locul vechii biserici, in 

mai multe etape: biserica in 1530, pictura in 1536. Zidul de incinta a fost ridicat in 1550. Pictura 

apartine unui mester cu serioase cunostinte si notiuni de perspectiva geometrica, apropiate 

de cele ale contemporanilor sai din tarile Renasterii occidentale. Tema "Apocalipsei" 
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reprezinta aici o adevarata manifestare de viziune fantastica moderna. Tabloul votiv il prezinta 

pe Petru Rares impreuna cu familia. In gropnita se afla mormintele lui Petru Rares, al doamnei 

Elena si al fiului lor Stefan. De pe platforma de sus a satului Probota – sat fost centru de 

comunăpână în anul 1968 – localitatea Dolhasca este străjuită de ctitoria domnului Petru 

Rareş – în prezent MONUMENT UNESCO. 

În această mânăstire a fost înmormântat Voievodul Petru Rareș și soția sa Doamna Elena. 

Mănăstirea Probota 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 

Moldovei.La Mănăstirea Probota şi-a făcut ucenicia mitropolitul Dosoftei. 

Al doilea punct turistic pe care il ofera Dolhasca turiştilor ar fi Biserica "Nașterea Maicii 

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

oraşului Dolhasca județul Suceava. Ea a fost construită la mijlocul secolului al XIX-lea de către 

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

mână. Biserica a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 

2004. 

4.8 Populația 

În anul 2020 populația localității se ridica la un număr de 11.432 de persoane. De altfel 

populația localității a fost constantă în ultimii ani. Densitatea populației în orașul Dolhasca este 

de 104 locuitori / km2. 

 

Evoluția populației pe grupe de vârstă în perioada 2016 - 2020: 

Varste si 

grupe de 

varsta 

Ani 

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

UM: Numar persoane 

Nr. pers. Nr. pers. Nr. pers. Nr. pers. Nr. pers. 

TOTAL 11459 11448 11497 11451 11432 

0- 4 ani 674 671 706 699 656 

5- 9 ani 672 667 674 657 651 
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10-14 ani 767 738 724 701 699 

15-19 ani 866 871 856 862 832 

20-24 ani 758 765 792 784 809 

25-29 ani 842 795 764 751 729 

30-34 ani 746 781 805 819 842 

35-39 ani 938 912 863 795 770 

40-44 ani 931 910 924 941 931 

45-49 ani 879 947 912 902 926 

50-54 ani 507 526 643 726 776 

55-59 ani 501 510 480 474 489 

60-64 ani 517 517 516 529 519 

65-69 ani 525 527 540 499 479 

70-74 ani 320 321 327 377 440 

75-79 ani 490 442 394 342 276 

80-84 ani 335 344 365 376 356 

85 + 191 204 212 217 252 

 

Structura pe grupe de vârstă a populației orașului Dolhasca în anul 2020: 

 

NR. 

CRT. 
GRUPE DE VÂRSTĂ NR. PERSOANE 

Ponderea în total 

populație 

1 0-14 ani 2006 17,55 % 

2 15 – 64 ani 7623 66,68 % 

3 Peste 64 ani 1803 15,77 % 

                                                     TOTAL 11.432  

 

Structura etnica a populației a fost identificată cu exactitate în urma recensământului din 2011 

și în acel moment se prezenta astfel: 

Nr 

crt 

Limba maternă declarată Număr de 

persoane 

Ponderea în total 

populație 

1 Limba română 8524 87,05 % 

2 Limba rromani 1257 12,84 % 

3 Limba maternă nedeclarată 11 0,11 % 

 

Structura confesională a populației a fost identificată cu exactitate în urma recensământului 

din 2011 și în acel moment se prezenta astfel: 
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Nr 

crt 

Religia declarată Număr de persoane Ponderea în total 

populație 

1 Ortodoxă 9558 97,61 % 

2 Adventistă de ziua a șaptea 17 0,17 % 

3 Alte religii 205 2,09 % 

4 Religie nedeclarată 12 0,12 % 

 

Analizând evoluția populației din ultimii cinci ani constatăm că aceasta se menține constantă. 

Nu există nici creșteri importante și nici scăderi importante ale numărului total de locuitori. Pe 

grupe de vârstă evoluția nu a fost însă constantă. Astfel la nivelul populației preșcolare (0-4 

ani) există creșteri și scăderi de 5 procente de la an la an dar pe toată perioada s-a înregistrat 

o scădere de 2,67%. Pe segmentul de vârstă 5-19 ani s-a înregistrat o scădere de 5,34 %. Pe 

de altă parte la grupa de vârstă 20-24 de ani în perioada 2016-2020 s-a înregistrat o creștere 

a populației cu 6,72%, pe segmentul de vârstă 30-34 de ani s-a înregistrat o creștere cu 13% 

iar pe segmentul 45-49 de ani o creștere cu 8,7% . De asemenea din statistici rezultă că 

ponderea populației active (15-64 de ani) în total populație este de 66,68%.  Acest lucru 

dovedește că orașul Dolhasca deși este slab dezvoltat economic reușește să stopeze 

fenomenul de migrație către alte localități dar trebuie să adopte o serie de măsuri în sprijinul 

familiilor cu copii pentru a bloca declinul natalității. 

Orașul Dolhasca este format din localitatea cu același nume și 7 sate arondate: Budeni, Gulia, 

Poiana, Poienari, Probota, Siliștea Nouă, Valea Poienei. Acest ansamblu este format din patru 

localități mai mari (Dolhasca, Budeni, Gulia și Probota) și patru localități mici. 

Repartizarea populației pe localități este următoarea: 

Nr crt LOCALITĂȚI NUMĂR 

PERSOANE 

PONDERE 

1 Dolhasca 3.735 32,67% 

2 Budeni 1.301 11,38% 

3 Gulia 2.416 21,13% 

4 Poiana 435 3,81% 

5 Poienari 310 2,71% 

6 Probota 2.060 18,10% 

7 Siliștea Nouă 702 6,14% 

8 Valea Poienei 473 4,13% 
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 TOTAL 11.432 100% 

 

Evoluția numărului de nașteri și decese în ultimii ani. 

Nr. 

Crt. 

An /  

Eveniment demografic 

2017 2018 2019 2020 

1 Număr de nașteri 125 142 133 111 

2 Număr de decese 144 142 147 154 

3 Spor demografic natural -19 0 -14 -43 

 

În ultimii 4 ani, cu excepția anului 2018, numărul de nașteri a fost mai mic decât numărul de 

decese. Se constată un spor natural negativ al populației fapt care pe termen lung va genera 

o scădere a numărului de locuitori în orașul Dolhasca. Dacă în anii 2017 și 2019 diferența 

dintre natalitate și mortalitate nu este semnificativă în anul 2020 numărul persoanelor 

decedate este semnificativ mai mare decât al nou născuților (43 de persoane). 

 

4.9 Zone marginalizate 

Documentul de referință care prezintă situația zonelor marginalizate din localitățile urbane 

precum și a tipologiilor acestor zone este Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din Romania.  

Acest document prezintă o tipologie a zonelor dezavantajate, alături de hărți detaliate cu 

zonele marginalizate din mediul urban din România, pe baza unor date atât cantitative cât și 

calitative. Este un instrument care vine în sprijinul MDRAP, al autorităților locale și al 

organizațiilor neguvernamentale pentru a identifica mai ușor zonele urbane care necesită 

intervenții pentru combaterea fenomenului de marginalizare și pentru abordarea altor 

provocări conexe. Atlasul prezintă și o analiză a principalelor caracteristici și a gradului de 

marginalizare din mediul urban din România, pe baza datelor de la recensământul populației 

derulat în 2011. 

În România, nu există o definiție legală a ”zonelor marginalizate”. Din acest motiv, 

documentarea realizată pentru acest atlas a pornit de la o analiză a studiilor existente cu privire 

la ”comunitățile sărace”, ”comunitățile segregate”, ”comunitățile dezavantajate” și ”comunitățile 

marginalizate” din România. Analiza a avut în vedere definițiile propuse și/sau utilizate de 

Guvern, ONG‐uri, Comunitatea Europeană sau mediul academic din România.  

Tipologia zonelor urbane conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate: 

Tip de zonă Criterii primare 
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Nr. 

crt 

Nivel scăzut de 

capital uman 

Nivel scăzut de 

ocupare 

Locuire 

percară 

1 Zone dezavantajate pe locuire Da/Nu Nu Da 

2 Zone dezavantajate pe 

ocupare 

Nu Da Da/Nu 

3 Zone dezavantajate pe capital 

uman 

Da Da/Nu Nu 

4 Zone marginalizate Da Da Da 

5 Zone nedezavantajate Nu Nu Nu 

6 Alte zone urbane - - - 

 

Notă: Alte zone urbane se referă la sectoarele de recensământ cu sub 50 de locuitori și cele 

cu diverse instituții (de exemplu, pensiuni, aziluri, penitenciare, mănăstiri etc.) fără sau cu un 

număr foarte redus de gospodării. 

Așa cum arată tabelul de mai sus, trei tipuri de zone urbane sunt identificate ca fiind 

dezavantajate pe una sau două dimensiuni, iar un al patrulea tip de zone include ”zonele 

urbane marginalizate” care cumulează deprivări pe toate dimensiunile și care sunt 

recomandate a reprezenta ținta programului DLRC. 

Descrierea zonelor dezavantajate conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate. 

Tipul 1. Zone dezavantajate pe locuire. Primul tip de zonă urbană dezavantajată se referă la 

cartiere în care o parte importantă din locuitori trăiește în locuințe neadecvate și poate 

prezenta sau nu un nivel scăzut de educație, însă majoritatea populației are un loc de muncă 

pe piața formală a muncii. Această categorie include părți ale orașelor cu o infrastructură ce 

lasă de dorit și cartiere vechi de case situate la periferiile orașelor, de asemenea, cu 

infrastructură precară sau deloc. Include totodată zone de blocuri sau case, în principal 

construite în anii ’60‐70, care sunt în stare precară și pe care locuitorii nu au resursele 

necesare pentru îmbunătățiri și renovare. Aceste zone sunt eterogene din punct de vedere al 

populației. Locuințele pot fi deținute de persoane în vârstă, cu probleme cronice de sănătate. 

De asemenea, în această categorie intră și zonele urbane cu mulți chiriași tineri, având un 

bun nivel de educație, care însă nu‐și permit să își cumpere propria locuință (ca de exemplu 

în București și în marile centre universitare). În concluzie, o zonă urbană dezavantajată pe 

dimensiunea locuire este un sector de recensământ în care sunt condiții de locuire precară, 

dar nu are un nivel scăzut de ocupare în sectorul formal și care poate prezenta sau nu un nivel 

scăzut de educație. 

Tipul 2. Zonele dezavantajate pe ocuparea forței de muncă sunt, prin definiție, sectoare de 

recensământ în care locuitorii nu prezintă un deficit educațional, însă nu reușesc să găsească 

un loc de muncă în sectorul formal, indiferent de condițiile lor de locuit (condițiile de locuit 

variază și nu definesc zona). Această categorie se referă în general la zone care au avut în 
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perioada comunistă o concentrare mare de întreprinderi. Majoritatea locuitorilor din aceste 

zone au un nivel de educație mediu și dețin diverse calificări profesionale, în general, în 

domeniul industriei. Însă, după 1990 aceștia s‐au confruntat cu închiderea fostelor 

întreprinderi socialiste. În ciuda existenței unei forțe de muncă profesional calificată, aceste 

zone au avut parte de puține investiții private în ultimii douăzeci de ani și, drept consecință, 

există oportunități reduse de angajare în sectorul formal. 

Tipul 3. Zonele dezavantajate pe capital uman includ persoane cu un nivel scăzut de educație 

formală care pot avea un loc de muncă sau nu, dar ale căror condiții de locuit sunt considerate 

standard pentru zonele urbane din România. Aceste zone urbane sunt locuite de persoane 

necalificate, care lucrează în agricultură, construcții sau alte sectoare, în multe cazuri, 

informal. Nivelul de ocupare în sectorul formal este de regulă scăzut, dar spre deosebire de 

tipul 2, acesta este cauzat de nivelul scăzut de capital uman. Prin urmare, intervențiile în acest 

tip de zone trebuie să se concentreze pe calificarea forței de muncă. 

Tipul 4. Zonele urbane marginalizate sunt zone urbane ce acumulează dezavantaje din 

perspectiva capitalului uman, ocupării forței de muncă și a locuirii. În cele mai multe cazuri, 

acestea sunt zone intraurbane, sărace, izolate din punct de vedere social și care nu sunt 

reflectate în statisticile privind ratele de sărăcie calculate la nivel de localitate sau județ. Zonele 

marginalizate sunt adevărate pungi de excluziune socială care concentrează persoane cu 

nivel scăzut de capital uman (nivel scăzut de educație, stare precară de sănătate, număr 

ridicat de copii), cu nivel scăzut de ocupare în sectorul formal și condiții precare de locuire. 

Așa cum au arătat primele două rapoarte intermediare, zonele marginalizate sunt descrise de 

către populația locală drept „focare de infecție", ignorate de experții în sănătate. În multe 

cazuri, locuitorii acestor zone au școli segregate, la care numai familiile sărace își duc copiii 

și locuiesc în blocuri de proastă calitate sau în mahalale, marcate de teamă și mici infracțiuni. 

Puternica stigmatizare cu care sunt asociate aceste locuri, pe lângă lipsa sau slaba calitate a 

serviciilor (educație, sănătate, infrastructură) reduc drastic șansele populației de a scăpa de 

sărăcie. Aceste zone sunt candidatele cele mai potrivite pentru intervențiile de tipul dezvoltării 

locale plasate sub responsabilitatea comunității realizate în orașele din România, lucru 

confirmat și de cercetarea calitativă. 

Indicatorii de marginalizare ai orașului Dolhasca conform recensământului din anul 2011: 

Pop. 

stabilă 

% în zone 

nedezavant. 

% 

dezavat. 

pe locuire 

% 

dezavant. 

pe 

ocupare 

% 

dezavant. 

pe capital 

uman 

% populație 

în zone 

marginalizate 

% populație în 

zone cu 

instituții și sub 

50 locuitori 

10.298  2,23  0,00  29,86  50,90  16,89 0,12 

 

Constatăm că în momentul realizării Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate 29,86% din 

populația orașul Dolhasca nu reușea să-și găsească un loc de muncă deși nu prezenta 

deficiențe în educație. De asemenea 50,90% din populația acestui oraș avea un nivel scăzut 

de educație formală și lucra ca muncitor necalificat preponderent în domeniul construcțiilor 

sau în agricultură. 
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De asemenea autoritățile locale ale orașului Dolhasca au declarat ca zonă marginalizată satul 

Gulia. Acest sat este locuit de un număr mare de persoane de etnie rromă. 

 4.10 Educație 

Orașul Dolhasca are o structură complexă fiind format din 8 localități dintre care patru sunt 

mai mari și au intre 1301 și 3.735 locuitori iar alte patru au între 310 și 702 locuitori. Pentru 

asigurarea accesului populației la servicii educaționale este nevoie de o structură complexă 

de unități școlare.  

Populația din grupa de vârstă 0-4 ani se ridică la 656 de persoane și a înregistrat în ultimii 

cinci ani fluctuații de 2-3 %. Această statistică demonstrează că în orașul Dolhasca există o 

cerere consistentă de servicii educaționale de nivel antepreșcolar și preșcolar (grădiniță și 

creșă). De asemenea populația din  grupa de vârstă 5-19 ani se ridică la 2182 de persoane și 

a înregistrat în ultimii cinci ani o scădere ușoară de aproximativ 5%. Cu toate acestea cererea 

de servicii educaționale în domeniul învațământului primar, gimnazial și al celui liceal este 

foarte consistentă la nivelul orașului Dolhasca. 

Conform Legii educației nr 1 din 2011, autorităţile administraţiei publice locale asigură, în 

condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea 

îşi exercită autoritatea. Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională, 

autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, 

aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor structuri de învăţământ, fără 

personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică - şi 

subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii. De asemenea 

autorităţile administraţiei publice locale şi inspectoratele şcolare asigură condiţiile pentru 

generalizarea treptată a învăţământului preşcolar. 

Finanţarea de bază a unităților de învățământ de stat se asigură din bugetul de stat, pentru 

următoarele articole de cheltuieli, în funcţie de care se calculează costul standard per 

elev/preşcolar/antepreşcolar, după cum urmează:  

- cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite 

prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, prin bugetul Ministerului Educaţiei 

Naţionale; 

- cheltuieli cu pregătirea profesională, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, 

prin bugetele locale;  

- cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, prin bugetele locale;  

- cheltuieli cu bunuri şi servicii, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin 

bugetele locale. 

 

Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru 

următoarele categorii de cheltuieli:  

- investiţii, reparaţii capitale, consolidări;  

- subvenţii pentru internate şi cantine;  
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- cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor;  

- cheltuieli cu bursele elevilor; 

 

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează 

de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul al inspectoratelor şcolare. Pentru 

învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către 

consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu 

consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului. 

Rețeaua școlară a orașului Dolhasca se prezintă astfel: 

 

 NR. 

crt. 
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

CORPURI 

CLĂDIRE  
NR. ELEVI 

NR. 

PROFESORI 

1 Școala Gimnazială Budeni 1 151 14 

2 Școala Gimnazială “Petru Rareș” 

Probota 
1 204 15 

3 Școala Primară Siliștea Nouă 1 79 5 

4 Școala Primară Poienari 1 26 2 

5 Școala Gimnazială Gulia 1 280 24 

6 G.P.N. Gulia 1 103 4 

7 Liceul Tehnologic “Oltea 

Doamna” Dolhasca (clasele I-IV, 

clasele V-VIII, clasele IX-XII) 

3 760 70 

8 Liceul Tehnologic “Oltea 

Doamna” Dolhasca (GPN 

Dolhasca) 

1 100 4 

TOTAL 9 1.703 138 

 

Patru clădiri în care au funcționat în trecut școli sunt în conservare: Vămeni, Valea Poienii, 

Poiana și Sândeni. 

Constatăm că la nivelul orașului Dolhasca există: 

- 2 grădinițe cu program normal 

- 2 școli primare (clasele I-IV) 

- 3 școli gimnaziale (clasele I-VIII) 

- 1 liceu tehnologic 
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Aceste școli asigură o foarte bună acoperire teritorială astfel încât fiecare aproape fiecare sat 

arondat orașului Dolhasca are câte o școală. Această distribuție judicioasă este foarte 

importantă deoarece între sate sunt de obicei 3-4 km distanță. 

Se remarcă totuși existența unei școli primare cu un număr extrem de redus de elevi și anume 

Școala Primară Poienari (26 de elevi). Un număr atât de mic de elevi generează costuri 

administrative suplimentare întrucât trebuie păstrată în funcțiune o clădire întreagă. În același 

timp în această școală nu sunt respectate cerințele legale privind numărul minim de elevi 

aferent unei clase. 

Mai trebuie menționat că Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” are o filieră tehnologică 

specializarea fiind cea de ”Mecanic utilaje și instalații în industrie”. Existența unui liceu 

tehnologic este utilă în vederea atragerii de investitori și a dezvoltării firmelor locale ce își 

desfășoară activitatea în domenii ce necesită mecanici. În cadrul acestui liceu poate fi 

implementat la nevoie învățământul dual. 

Legea Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011, Legea educaţiei naţionale stipulează la art. 63 

următoarele: 

(1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de 

studiu, după cum urmează:  

a) educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu 

mai mult de 9;  

b) învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 

şi nu mai mult de 20;  

c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai 

mult de 22;  

d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi 

nu mai mult de 26; 

 

La nivelul orașului Dolhasca poate fi remarcată lipsa creșelor a grădinițelor cu program 

prelungit și a serviciilor tip after school. Astfel de unități educaționale ar veni în sprijinul 

populației întrucât foarte multe persoane lucrează în alte localități și ar dori ca în perioada în 

care sunt plecați la muncă să ofere un mediu sigur copiilor. În același timp ar asigura acesul 

larg al copiilor din orașul Dolhasca la servicii educaționale antepreșcolare și preșcolare. 

 

O serie de clădiri aparținând școlilor din Dolhasca au beneficiat de investiții în infrastructură în 

perioada 2015 – 2021. 

 

Lista investițiilor realizate în perioada 2015-2021. 

 

Nr 

crt 

Denumire școală Lista investițiilor 

1 Școala cu clasele I-

VIII Probota 

- Extinderea și reabilitarea clădirii 

- Amenajarea unui spațiu de joacă 

- Construirea unui teren de sport cu gazon artificial 

- Amenajarea trotuarului 
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- Foraj de mare adancime pentru alimentare cu apă 

2 Grădinița cu program 

normal Dolhasca 

- Amenajare spațiu de joacă 

- Reabilitarea aleilor 

3 Liceul Tehnologic 

”Oltea Doamna” 

Dolhasca inclusiv 

școala primară 

- Reabilitarea și modernizarea clădirilor 

- Construirea unui bazin de înot 

- Construirea unui teren de sport 

4 Școala Primară 

Poienari 

- Amenajarea grupurilor sanitare 

5 Școala Gimnazială 

Gulia 

- Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii 

- Instalarea unui sistem de supraveghere video 

6 Școala Gimnazială 

Budeni 

- Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii 

- Amenajarea unui spațiu de joacă 

- Construirea unui gard  

- Amenajarea unui trotuar 

- Construirea unui teren de sport cu gazon artificial 

- Amenajarea curții (trotuare și zid de sprijin) 

- Instalarea unui sistem de supraveghere video 

7 Școala Gimnazială cu 

clasele I-IV Siliștea 

Nouă 

- Reabilitarea și modernizarea clădirii școlii 

- Amenajarea unui spațiu de joacă 

8 Grădinița cu program 

normal Gulia 

- Modernizarea, extinderea și dotarea grădiniței 

 

 

Din lista proiectelor implementate în perioada 2015 – 2021 constatăm că s-au făcut o serie de 

invetiții importante în domeniul educațional. Astfel au fost reabilitate o serie de clădiri care 

găzduiesc școli, au fost construite câteva locuri de joacă în curtea unor școli, au fost construite 

câteva terenuri de sport, au fost instalate siteme de supraveghere video. 

 

Totuși nu toate școlile beneficiază de aceste facilități deci este necesară continuarea acestor 

investiții. De asemenea clădirile școlilor trebuie eficientizate energetic acolo unde este cazul 

și trebuie construite sisteme de incălzire în pardoseală și trebuie instalate pompe de căldură 

aer apă și sisteme de ventilare cu recuperare de căldură. 

 

O mare problemă cu care se confruntă școlile din Dolhasca o constituie autorizarea clădirilor. 

În momentul de față doar Liceul Tehnologic ”Doamna Oltea” – corp A și clădirea GPN 

Dolhasca au autorizații DSP iar  Școala Gimnazială Gulia și GPN Gulia au autorizație ISU. 

Proiectele viitoare trebuie să ia în calcul realizarea tuturor lucrărilor necesare în vederea 

obținerii autorizațiilor care lipsesc. 

 

De asemenea în cadrul școlilor trebuie implementate soluții de smart education (table 

interactive, camere de luat vedere in vederea desfășurării activităților de educație on-line, etc.) 

 

 4.11 Sănătate 
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Protecţia sănătăţii publice constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.  

 

Pe teritoriul orașului Dolhasca funcționează patru cabinete ale medicilor de familie, două 

cabinete stomatologice, un laborator de analize și un laborator de analize. Orașul nu are spital, 

policlinică, ambulatoriu sau centru de permanență. În trecut în orașul Dolhasca a funcționat 

un spital dar acesta nu mai este în funcțiune. 

 

La nivelul populației se resimte foarte mult nevoia îmbunătățirii accesului la servicii medicale. 

Fiind lipsiți de un spital care să asigure servicii medicale cel puțin pentru bolile comune, dar și 

de o policlinică în care să se poată desfășura în condiții optime activitatea medicilor de familie, 

locuitorii orașului Dolhasca sunt nevoiți de multe ori să se deplaseze la Fălticeni sau Suceava 

pentru a se trata. 

 

În Planul de Dezvoltare Regionala Nord-Est 2021-2027, orașul Dolhasca este menționat cu 

următoarele probleme: 

- Deficit de presonal medical calificat 

- Lipsa centrelor de permanență 

 

În aceste condiții sunt necesare investiții în infrastructura sanitară (construire și dotare a unei 

policlinici sau a unui ambulatoriu) precum și investiții complementare menite să atragă medici 

în zonă (construire de locuințe pentru personalul medical, investiții în creșterea calității vieții 

etc.). 

 

În localitatea Dolhasca funcționează un centru SMURD care este foarte util în cazul apariției 

unor urgențe. 

 

 4.12 Infrastructura rutieră și feroviară  

 

4.12.1 Infrastructura rutieră și mobilitatea urbană. 

 

Lungimea totală a drumurilor publice de pe teritoriul orașului Dolhasca este de 158,45 km. În 

acesată rețea de drumuri sunt cuprinse drumuri județene și drumuri locale. Teritoriul acestui 

oraș nu este străbătut de drumuri naționale. 

 

Din punct de vedere al conectivității orașul este situat la 43 km de municipiul Suceava, la 26 

de km de municipiul Fălticeni și la 25 de km de municipiul Pașcani. 

 

Rețeaua de drumuri a orașului Dolhasca: 

 

Nr 

crt 

Tip de drum Lungime 

totală 

Lungime de drum 

modernizat 

Lungime de drum 

nemodernizat 

1 Drumuri județene 37 km 37 km 0 km 
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2 Drumuri locale 121,45 Km 8,11 km 113,34 km pietruite sau 

de pământ 

 Total rețea drumuri 158,45 km 45,11 km 113,34 km 

 

 

Ordonanța Guvernului nr 43 din 1997 privind regimul drumurilor la art 22 prevede că 

administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor de 

interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie 

sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv 

lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, care vor fi în administrarea 

consiliilor locale respective. Localitatea Dolhasca odată cu schimbarea statutului 

administrativ din comună în oraș a preluat conform legii și administrarea sectoarelor de drum 

județean situate în interiorul limitelor administrative. 

 

Pe teritoriul orașului Dolhasca se regăsesc următoarele tronsoane de drum județean: 

- DJ 208 Dolheștii Mici – Buda (15 km) 

- DJ 208 A Centru Dolhasca – Corni (7 km) 

- DJ 208I Intersecția Siliștea Nouă / Budeni – Tudora (4 km ) 

- DJ 208 S Intersecția Profi – Heci / ieșire Probota (11 km) 

 

O parte din drumurile orașului au beneficiat de reabilitări și modernizări în ultimii ani: 

Proiect finanțat prin Programul SAPARD: “Modernizare drumuri comunale în comunale în 

comuna Dolhasca, Judeţul Suceava”: (Dolhasca – Heci, Dolhasca – Poiana, Dolhasca –

Probota, Dolhasca –Săndeni) 

 

Proiecte finanțate prin PNDL și cu fonduri proprii: 

1. „Modernizare drum comunal DC 7A și drumuri vicinale (L=4,215 km) în localitatea 

Valea Poienii” 

2. „Modernizare prin betonare Str. Alexandru Arșinel în orașul Dolhasca, județul Suceava” 

3. „Modernizare prin asfaltare Strada Poliției din oraș Dolhasca, județul Suceava” 

4. „Modernizare stradă înv. Eugen Holban în lungime de 1,060 km din oraș Dolhasca, 

județul Suceava” 

5. „Înființare drumuri balastate în sat Gulia, oraș Dolhasca, județul Suceava” 

6. "Modernizare prin asfaltare drumuri în satul Budeni, orașul Dolhasca, județul Suceava" 

7. "Modernizare prin asfaltare drum în satul Probota, orașului Dolhasca, județul Suceava" 

8. "Construire pod peste paraul Șomuzul Mare, oraș Dolhasca, județul Suceava" 

 

În momentul de față în orașul Dolhasca sunt în derulare două proiecte ce vizează reabilitarea 

și modernizarea de drumuri: 

1. „Reabilitare infrastructură socială și urbană, oraș Dolhasca, județul Suceava” finanțat 

prin POR 2014 – 2020, proiect prin care se vor reabilita următoarele străzi:  

- Strada Ciobănașu – tronson 1 

- Strada Simionescu – tronson 1 

- Drum comunal Gulia 251 – tronson 1, 2, 3 și 4 

- Strada Ungureni – tronson 1 
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- Strada Hapău – tronson 1 

- Strada Școlii – tronson 1 

2. “Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 1: Iași – Suceava”, finanțat prin POR 

2014 – 2020. Lucrările în cadrul proiectului Axa Rutieră Strategica 1 Suceava- Iași se 

vor realiza, în județul Suceava, pe două tronsoane, respectiv Lotul 1: DJ 208A Suceava 

– Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca, continuare cu DJ 208 Dolhasca – 

Budeni – limită județul Iași și Lotul 2: DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni-Moara și 

DJ 209D Liteni – Zaharești – Stroiești – Costâna – Dărmănești. 

Din punct de vedere al infrastructurii rutiere orașul Dolhasca are cele mai mari probleme în 

zona drumurilor locale. Acestea au o lungime foarte mare (158,45 km) dar în momentul de 

fațăsunt modernizate doar pe o distanță de 8,11 km. Aceată distanță va crește după 

implementarea proiectului „Reabilitare infrastructură socială și urbană, oraș Dolhasca, județul 

Suceava” derulat de Primăria Dolhasca.  

La o astfel de lungime totală a drumurilor autoritatea publică locală trebuie să cheltuie sume 

importante pentru întreținerea regulata a acestora. În același timp sumele necesare 

modernizării sunt și ele extrem de mari depășind total posibilitățile bugetului local. Comparativ, 

municipiul Fălticeni are o rețea de drumuri de doar 65,8 km adică doar 41,5% din lungimea 

totală a drumurilor orașului Dolhasca. În același timp veniturile proprii încasate la bugetul local 

de municipiul Fălticeni sunt de 6,5 ori mai mari decât cele încasate de Primăria Dolhasca. 

Din punct de vedere al mobilității urbane orașul Dolhasca se confruntă cu probleme serioase. 

Satele aparținătoare sunt așezate circular la distanțe de 3,5 – 7 km în jurul localității Dolhasca. 

În cazul în care o persoană locuiește într-un sat aparținător și lucrează în alt sat aparținător 

este nevoită să facă naveta chiar și 7 – 10 km. De asemenea populația face naveta și în cazul 

în care trebuie să-și rezolve o serie de probleme ce depind de administrația locală sau în cazul 

în care dorește să se aprovizioneze de la supermarket. 

Lipsa transportului public urban îngreunează foarte mult mobilitatea persoanelor. De 

asemenea lipsa pistelor pentru biciclete împiedică o deplasare ușoară pe teritoriul orașului. 

Numărul mic al parcărilor mai ales în centrul localității Dolhasca îngreunează deplasarea cu 

autovehiculele. Abența trotuarelor în cea mai mare parte a localității îngreunează deplasarea 

pietonală și conferă orașului un aspect rural. 

Pe viitor orașul Dolhasca va avea o poziție strategică din punct de vedere rutier întrucât prin 

această zonă vor trece autostrăzile A7 București – Siret și A8 Iași – Tg. Mureș. 

4.12.2 Rețeaua feroviară. 

Orașul Dolhasca este un important nod feroviar pe traseul Coridorului de conectivitate 

feroviară CCF 2 - "Coridorul Feroviar de Est" : Giurgiu - București - Ploiești - Buzău - Focșani 

- Bacău - Pașcani – Suceava – Vicșani. În cadrul Planului Investițional pentru dezvoltarea 

infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030 este prevăzută reabilitarea tronsonului 

Pașcani – Suceava – Dărmănești care deservește și orașul Dolhasca. 

Dezvoltarea și modernizarea rețelei feroviare nu intră în responsabilitatea autorității locale dar 

constituie un punct tare pentru dezvoltarea viitoare a orașului. 
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4.13 Utilități publice 

4.13.1 Infrastructura de apă și canalizare. 

În orașul Dolhasca lungimea rețelei de apă  este de 53,30 km fiind deservite localitățile 

Dolhasca, Budeni, Siliștea și Poiana iar numărul de locuințe racordate este de 884. Satele 

aparținătoare Poienari, Probota, Gulia și Valea Poienei nu beneficiază de rețea de apă 

curentă. 

Lungimea rețelei de canalizare este de doar 1,8 km existând și două stații de tratare / epurare 

ape uzate. Numărul de locuințe racordate la rețeaua de canalizare este de 43. 

În momentul de față în orașul Dolhasca se implementează proiectul ”Reabilitare stații de 

tratare apă și modernizare rețea existentă, oraș Dolhasca, județul Suceava” finanțat prin PNDL 

II și bugetul local. De asemenea se implementează proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de 

apă și apă uzată din Județul Suceava în perioada 2014 - 2020” care este coordonat de 

operatorul județean de apă și canalizare ACET SA. Proiectul este finanțat de Uniunea 

Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 

2020.  

În orașul Dolhasca se vor desfășura următoarele lucrări: 

 

Alimentarea cu apă: 

− Branșamente noi pe rețeaua de distribuție existentă (335 buc.); 

 

Colectare/tratare ape uzate 

− construire rețea nouă de canalizare cu lungime totală de 24,5 km; 

− construire 9 stații noi de pompare ape uzate; 

− conducte de refulare noi L = 3,4 km; 

− stație de epurare nouă (capacitate 3.543 L.E.). 

 

4.13.2 Infrastructura de furnizare a energiei electrice și iluminatul public 

 

Lungimea rețelei electrice pe raza orașului Dolhasca este de 120 km și acoperă toate 

localitățile componente. Rețeaua de alimentare cu energie electrică nu este gestionată de 

administrația publică locală ci de operatorul privat Delgaz Grid. 

 

Iluminatul public este gestionat însă de autoritatea locală. Acesta este funcțional pe aproape 

toate străzile din oraș. Există însă câteva zone marginale care nu beneficiază încă de iluminat 

public. 

 

În perioada 2017 – 2019, în Dolhasca s-au derulat trei proiecte destinate serviciului de iluminat 

public, care au fost finanțare de la bugetul local: 

 

1. „Reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public din orașul Dolhasca, județul 

Suceava” 

2. „Reabilitare iluminat public străzi vicinale mediu rural și urban din orașul Dolhasca” 
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3. „Modernizare iluminat public cu 560 lămpi în orașul Dolhasca” 

 

Este necesară continuarea investițiilor în domeniul iluminatului public precum și 

implementarea soluțiilor smart în acest domeniu (corpuri de iluminat cu LED, sistem de 

telegestiune, etc.). 

 

4.13.3 Infrastructura de furnizare a gazului metan. 

 

In orașul Dolhasca nu există rețea de furnizare a gazului metan. Aceasta se poate realiza fie 

prin investiții private ale unui furnizor de gaz fie printr-un proiect major finanțat din bugetul de 

stat. 

 

4.14 Servicii sociale 

 

Primăria Dolhasca are în structura sa un birou de asistență socială care în viitorul apropiat se 

va transforma într-o direcție de asistență socială cu personalizate juridică proprie. Printre 

activitățile desfășurate de biroul de asistență socială se numără următoarele (lista cuprinde 

servicii mai importante): 

− Elaborarea de dosare pentru obținerea unor drepturi sociale cum ar fi: 

✓ Alocații de stat 

✓ Alocații de susținere a copilului 

✓ Indemnizații pentru creșterea copilului 

✓ Ajutor social 

✓ Ajutor pentru încălzire 

✓ Anchete sociale pentru obținerea burselor școlare 

✓ Tichete de grădiniță 

✓ Anchete sociale solicitate de către judecătorie (divorțuri) 

✓ Anchete sociale solicitate de către organele de poliție 

✓ Anchete sociale solicitate de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului 

− Întocmirea dosarelor pentru obținerea gradului de dizabilitate; 

− Monitorizarea persoanelor cu nevoi speciale și a familiilor acestora și sprijinirea 

acestora dacă este cazul; 

− Plata asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități (sumele sunt asigurate de 

regulă din bugetul de stat dar sunt plătite de autoritățile locale); 

− Identificarea și monitorizarea copiilor aflați în dificultate și colaborarea cu DJPDC și 

sprijinirea acestora dacă este cazul; 

− Identificarea și monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate pe termen lung și 

sprijinirea acestora dacă este cazul; 

− Identificarea și monitorizarea copiilor care provin din familii paupere și sprijinirea 

acestora dacă este cazul; 

− Identificarea persoanelor vârstnice cu venituri reduse, singure sau în imposibilitate de 

a se îngriji și monitorizarea și sprijinirea acestora; 

− Colaborarea cu alte instituții în domeniul Asistenței Sociale 
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De asemenea în sarcina administrațiilor publice locale se încadrează și construirea de locuințe 

sociale, a centrelor sociale și a centrelor socio-medicale. Orașul are un centru comunitar 

pentru asistență socio-medicală destinat creșterii accesului comunității de romi la acest tip de 

servicii. In momentul de față se se implementează un proiect finanțat prin POR 2014-2020 în 

cadrul căruia se vor construi un centru socia de zi pentru copii în Gulia și locuințe sociale în 

Dolhasca.  

 

Autoritățile locale mai pot construi locuințe pentru tineri sau locuințe pentru specialiști prin 

ANL. 

 

Infrastructura socială existentă are o arie de acoperire mică deoarece o infrastructură realizată 

într-un sat aparținător nu poate deservi alt sat aparținător din cauza distanței. 

 

La nivelul comunității locale lipsesc o serie de servicii sociale cum ar fi: 

- Centru de zi pentru persoane vârstnice. Ideal ar fi ca fiecare localitate componentă a 

orașului să aibă câte un centru de zi tip club care să se adreseze populației vârstnice 

în integralitatea sa. Aici pot fi organizate diverse activități culturale și sociale care vor 

contribui la evitarea marginalizării și vor întări coeziunea în comunitate.  

- Echipa mobilă. Existența echipei mobile ar permite ca un număr mic de angajați să 

acopere toate localitățile componente ale orașului Dolhasca și să asigure sprijinul la 

domiciliu.  

- Centru de zi pentru copii în majoritatea localităților componente ale orașului. Activitățile 

specifice acestor centre se pot desfășura și în cadrul unui after school care să 

funcționeze și sâmbăta. Beneficiari pot fi atât copii care provin din familii paupere sau 

destrămate cât și copii ai căror părinți care fac naveta sau care lucrează în străinătate.  

- Adăpost de noapte. Acesta este util în cazul persoanelor fără adăpost mai ales pe timp 

de iarnă și în cazul persoanelor cărora le-a fost avariată grav sau distrusă locuința ( de 

exemplu în urma unor inundații sau a unor incendii); 

- Case de îngrijire temporară pentru vârstnici. Acestea sunt folosite pentru cazarea 

temporară a persoanelor vârstnice aflate în dificultate (sunt bolnave și necesită pentru 

un timp limitat supraveghere permanentă, au locuința precară și nu pot face față pe 

perioada iernii, etc.). Cazarea în aceste case va permite personalului care lucrează în 

asistența socială sa monitorizeze și să sprijine eficient aceste persoane. 

- Locuințe în regim de urgență. Acestea oferă găzduire și hrană pentru 48 de ore precum 

și consiliere pentru victimele violenței în familie.  

- Locuințe sociale în majoritatea localităților componente ale orașului. Este utilă 

construirea de locuințe sociale în toate satele aparținătoare. Conform Legii locuinței, nr 

114 din 1996, Art. 42 au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau 

persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub 

nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul 

Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează 

cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. De acest tip de 

locuințe pot beneficia toate persoanele inclusiv cele vârstnice. 
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In vederea realizării infrastructurii sociale a orașului Dolhasca nu este necesară realizarea în 

parte a fiecărei componente menționate mai sus. Se poate construi în fiecare sat aparținător 

câte o clădire care să aibă mai multe funcțiuni. Este foarte util însă ca fiecare sat aparținător 

să beneficieze de o astfel de infrastructură. 

 

 4.15 Mediu și protecția civilă în caz de dezastre 

 

Activităţile desfășurate in mediul urban constituie surse de poluare pentru toţi factorii de mediu 

astfel încât trebuie controlate şi dirijate, în vederea reducerii la minim impactul asupra 

mediului. Factorii de mediu aerul, apa, solul, flora, fauna suferă sunt influențate negativ sub 

impactul activităţii umane. 

 

Factorii de risc asociați urbanizării sunt: 

- Poluarea aerului ca urmare a traficului intens și a unor activități productive poluatoare; 

- Poluarea râurilor prin deversare de ape poluate sau depozitarea ilegală a deșeurilor în 

albiile acestora; 

- Poluarea solului prin deversare de ape uzate sau depozitarea ilegală a deșeurilor; 

- Poluarea pădurilor prin depozitarea ilegală a deșeurilor sau prin aruncarea la 

întamplare a deșeurilor produse de vizitatori (pungi din plastic, resturi menajere, etc.); 

- Poluarea arterelor urbane ca urmare a aruncării la întâmplare a deșeurilor produse de 

oameni și a salubrizării insuficiente; 

 

OUG 195 din 2005 privind protecția mediului definește o serie de obligații în acest domeniu. 

Conform acestei ordonanțe protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi 

juridice. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri 

pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din implementarea legislaţiei comunitare din domeniul 

mediului şi pentru programe de protecţie a mediului şi colaborează cu autorităţile publice 

centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului în vederea realizării acestora. 

 

Pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, autorităţile administraţiei publice locale, 

precum şi, după caz, persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii:  

 

- să îmbunătăţească microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor 

şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să 

protejeze peisajul, să menţină curăţenia stradală; 

- să prevadă, la elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, măsuri de 

menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic al fiecărei zone şi 

localităţi, condiţii de refacere peisagistică şi ecologică a zonelor deteriorate, măsuri de 

protecţie sanitară a captărilor de apă potabilă şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor;  

- să respecte prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului privind 

amplasarea obiectivelor industriale, a căilor şi mijloacelor de transport, a reţelelor de 

canalizare, a staţiilor de epurare, a depozitelor de deşeuri menajere, stradale şi 

industriale şi a altor obiective şi activităţi, fără a prejudicia ambientul, spaţiile de odihnă, 

tratament şi recreere, starea de sănătate şi de confort a populaţiei;  
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- să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa 

obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu;  

- să respecte regimul de protecţie specială a localităţilor balneoclimaterice, a zonelor de 

interes turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a 

monumentelor naturii. Sunt interzise amplasarea de obiective şi desfăşurarea unor 

activităţi cu efecte dăunătoare în perimetrul şi în zonele de protecţie a acestora;  

- să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, 

concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a 

aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor 

peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, în conformitate cu planurile de 

urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul 

anumitor tipuri de autovehicule sau desfăşurarea unor activităţi generatoare de 

disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile 

destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi 

agrementului;  

- să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri 

de orice fel;  

- să adopte măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la întreţinerea 

şi înframuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor 

verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi;  

- să iniţieze, pe plan local, proiecte de amenajare, de întreţinere şi dezvoltare a 

canalizării. 

- Autoritățile publice locale au obligația de a asigura o suprafață 26 mp de spațiu verde / 

locuitor; 

 

Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi răspunderi:  

- aplică prevederile din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu respectarea 

principiilor prezentei ordonanţe de urgenţă;  

- urmăresc respectarea legislaţiei de protecţia mediului de către operatorii economici 

care prestează servicii publice de gospodărie comunală;  

- adoptă programe şi proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localităţilor, cu 

respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;  

- să aibă personal specializat pentru protecţia mediului şi să colaboreze în acest scop cu 

autorităţile pentru protecţia mediului;  

- promovează o atitudine corespunzătoare a comunităţilor locale în legătură cu 

importanţa protecţiei mediului;  

- asigură, prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili, luarea măsurilor de 

salubrizare a localităţilor, de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a 

parcurilor publice;  

- conservă şi protejează spaţiile verzi urbane şi/sau rurale, astfel încât să se asigure 

suprafaţa optimă stabilită de reglementările în vigoare, în localităţile în care nu există 

posibilitatea asigurării acesteia, conservarea spaţiilor verzi existente este prioritară;  

- supraveghează operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminării 

accidentale de poluanţi sau depozitării necontrolate de deşeuri şi dezvoltarea 

sistemelor de colectare a deşeurilor refolosibile; 



88 
 

 

4.15.1 Spații verzi (parcuri, păduri, pășuni livezi și arii protejate) 

 

Suprafața totală a spațiilor verzi în orașul Dolhasca este de 6277,41 ha. Cu toate acestea 

orașul are un singur parc cu o suprafață totală de 2200 mp. În schimb are 5026 hectare de 

pădure, 1211,41 hectare de pășune și 40 hectare de livezi.  

 

De asemenea 8% din suprafața ariei protejate Dorohoi – Șaua Bucecii și 15% din suprafața 

ariei protejate Dealul Mare – Hârlău se află pe teritoriul localității Dolhasca. Cele două arii 

protejate au un număr mare de specii protejate. 

 

Principala problemă cu care se confruntă spațiile verzi o constituie depozitarea ilegală a 

deșeurilor în locuri nepermise. 

 

 4.15.2 Râuri 

Orașul Dolhasca este străbătut de râurile Siret și Somuzul Mare fiind situat la confluența 

acestora. Râul Siret are o suprafață considerabilă de luncă cu o vegetație bogată. Pe malul 

acestui râu au fost amenajate exploatări de agregate. 

 

Șomuzul Mare străbate teritoriul orașului Dolhasca prin zona sudica. Este un râu cu debit mic. 

Albia sa este bogată în vegetație. 

 

Principala problemă cu care se confruntă aceste râuri o constituie înființarea de depozite 

ilegale de deșeuri pe malul acestora. 

 

 4.15.3 Terenuri și spații urbane 

 

Orașul Dolhasca are o suprafață totală de 11.053 ha din care 5600 ha sunt teren agricol, 

6277,41 ha sunt spații verzi iar restul reprezintă proprietăți private cu alte utilizări sau spații 

publice. Este de remarcat că rețeaua de drumuri a orașului este extrem de mare (158,45 km) 

ceea ce presupune un efort financiar important în vederea păstrării curățeniei de-a lungul 

acesteia. De asemenea 121 km de drum local sunt nemodernizați. 

 

Primăria Dolhasca depune eforturi permanente în vederea păstrării curățeniei în spațiile 

publice urbane. Colectarea deșeurilor este asigurată de S.C. Fritehnic SRL. 

 

Principalele probleme cu care se confruntă orașul Dolhasca în acest domeniu sunt: 

depozitarea ilegală a deșeurilor în albiile râurilor, salubrizarea insuficientă a străzilor orașului, 

praful care se ridică de pe drumurile nemodernizate și depozitele de gunoi de grajd realizate 

în gospodării fără respectarea normelor legale.  

 

De asemenea orașul Dolhasca se confruntă și cu un număr mare de animale fără stăpân, o 

problemă greu de gestionat întrucât nu există un padoc. Existența acestui padoc ar rezolva 

problema dar ar presupune cheltuieli destul de importante din partea autorității locale (crearea 
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și administrarea unei infrastructuri conforme cu normele legale, asigurarea de hrană și apă 

animalelor cazate în padoc, plata unor salariați, etc.). 

 

4.15.4 Energie regenerabilă, eficiență energetică și reducerea emisiilor de CO2 sau 

neutralizarea acestora. 

 

În momentul de față, în orașul Dolhasca nu există investiții în domeniul energiei regenerabile. 

Acestea pot fi de capacitate mare (parcuri solare, parcuri eoliene, etc.) sau de capacitate mică 

în vederea deservirii unor clădiri (sisteme solare on-grid sau off-grid, pompe de căldură, 

turbine eoline de putere mică, etc.). În momentul de față în orașul Dolhasca nu există astfel 

de infrastructuri / echipamente dar programele viitoare de finanțare constituie o bună 

oportunitate pentru inițierea de investiții de acest tip. 

 

Eficientizarea energetică se realizează prin:  

- termoizolarea clădirilor vechi și dotarea acestora cu sisteme moderne de încălzire și 

ventilare în vederea reducerii consumului de energie utilizată pentru încălzire / răcire; 

- construirea de clădiri noi cu respectarea standardului nZEB (nearly Zero Energy 

Building); 

 

Primăria Dolhasca a derulat o serie de proiecte prin care s-a urmărit reabilitarea termică a 

unor clădiri publice. Totuși nu toate clădirile au beneficiat de acestea. De asemenea nu au 

existat investiții care să vizeze îmbunătățirea sistemelor de încălzire și ventilare (încălzire în 

pardoseală, ventilare cu recuperare de căldură, etc.). 

 

Reducerea emisiilor de CO2 respectiv neutralizarea CO2 se realizează prin: 

- introducerea transportului public electric și încurajarea utilizării acestuia în defavoarea 

automobilelor personale; 

- dezvoltarea rețelelor de trotuare în vederea încurajării mobilității pietonale; 

- dezvoltarea pistelor de biciclete în vederea încurajării mobilității velo; 

- inființarea de noi spații verzi; 

- crearea de perdele de pomi; 

- utilizarea transportului feroviar în defavoarea automobilelor personale; 

- achiziționarea și utilizarea automobilelor electrice de către populație, instituții și agenți 

economici; 

- înființarea de puncte de încărcare pentru automobilele electrice astfel încât să fie 

încurajată folosirea acestora; 

 

Un mare plus al orașului Dolhasca îl constituie faptul că peste 45% din suprafața orașului este 

acoperită cu păduri. Acestea au rolul principal în neutralizarea CO2. Celelalte măsuri sunt 

implementate la un nivel destul de mic sau chiar deloc. 

 

 4.15.5 Protecția civilă în caz de dezastre 
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Conform Legii 481 din 2004 privin protecția civilă autoritățile administrației publice centrale și 

locale asigură stabilirea și integrarea măsurilor de protecție civilă în planurile și programele de 

dezvoltare economico-socială ce se elaborează la nivel național, județean și local și urmăresc 

realizarea acestora. Măsurile și acțiunile de prevenire din planurile de protecție civilă se 

planifică și se execută prioritar de către toate autoritățile administrației publice centrale și 

locale, potrivit competențelor acestora. 

 

Autoritățile administrației publice centrale și locale poartă întreaga răspundere pentru 

asigurarea condițiilor de supraviețuire a populației afectate de urmările calamităților naturale 

și a celorlalte situații de protecție civilă. Asigurarea condițiilor de supraviețuire se realizează 

prin serviciile de urgență, serviciile publice de gospodărie comunală, instituții și operatori 

economici, inclusiv prin utilizarea, în condițiile legii, a bunurilor din rezervele de stat și a 

serviciilor și bunurilor puse la dispoziție de organizații neguvernamentale române sau de 

comunitățile locale și populația din zonele neafectate, de state și organizații străine ori cu 

caracter internațional. 

 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 642 din 29 iunie 2005 Riscurile care se iau în consideraţie 

pentru clasificarea unităţilor administrativteritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor 

economici din punct de vedere al protecţiei civile sunt: 

 

a) riscuri naturale: 

− cutremure; 

− alunecări şi prăbuşiri de teren; 

− inundaţii; 

− fenomene meteorologice periculoase; 

− avalanşe; 

− incendii de pădure; 

b) riscuri tehnologice: 

− accidente chimice; 

− accidente nucleare; 

− incendii în masă; 

− accidente grave pe căi de transport; 

− eşecul utilităţilor publice; 

c) riscuri biologice: 

− epidemii; 

− epizootii/zoonoze. 

 

Elementele expuse riscurilor specifice care se au în vedere sunt: 

1. populaţia; 

2. animalele; 

3. proprietatea; 

4. activităţile social-economice; 

5. mediul înconjurător. 
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In cadrul Planului de Amenajare a Teritoriul Județean Suceava orașul Dolhasca este 

menționat ca fiind o zonă favorabilă producerii unor dezastre naturale sau a unor fenomene 

meteorologice extreme. 

 

În ceea ce privește frecvența inundațiilor la nivel de UAT, Iacobeni este localitatea cu cea mai 

mare frecvență de producere a inundațiilor (10), la polul opus situându-se Poiana Stampei și 

Pârteștii de Jos (0). De asemenea, valori ridicate (7-8) se înregistrează în Breaza, Brodina, 

Broșteni, Câmpulung Moldovenesc, Dolhasca, Dolhești, Frasin, Fundu Moldovei, Gura 

Humorului, Izvoarele Sucevei, Mănăstirea Humorului, Păltinoasa, Solca, Stulpicani, Ulma, 

Vicovu de Jos. Media frecvenței la nivel județean este de 5. 

 

Pe raza județului Suceava există unități administrativ teritoriale care dețin suprafețe de teren 

de dimensiuni apreciabile cu probabilitate medie-mare de producere a alunecărilor de teren și 

anume: municipiile (3) Suceava, Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni, orașele (4) Cajvana, 

Dolhasca, Salcea, Vicovu de Sus. 

 

Ceaţa este mai frecventă noaptea şi dimineaţa, toamna şi iarna. Zonele de producere a ceţii 

urmăresc de obicei văile cursurilor de apă din județ iar localitățile afectate frecvent de acest 

fenoment sunt: Dolhasca, Bogdăneşti, Lisaura, Salcea, Slobozia, Zvoriştea, Gura Solcii, Siret, 

Rădăuţi, Gura Humorului, Coşna, Berchişeşti. 

 

Poleiul afectează în special transporturile rutiere şi prin cablu, pomicultura, viticultura etc. În 

judeţ, fenomenul se produce, de obicei, în areale Dolhasca, Fântâna Mare, Râşca, Gura 

Humorului, Ilişeşti, Suceava, Grăniceşti, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Satu 

Mare, Broşteni, Vatra Dornei, Pojorâta. 

 

 

 4.16 Economie 

 

În acest moment în Dolhasca își desfășoară activitatea 181 de agenți economici. Dintre 

aceștia 69 sunt societați cu răspundere limitată, 40 sunt persoane fizice autorizate, 70 sunt 

intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale și 2 sunt societăți cooperatiste. Cu excepția 

firmei Electroaxa SRLtoate celelalte au o cifră de afaceri mică fiind orientate în principal spre 

deservirea pieței locale. 

 

Din cei 181 de agenți economici în momentul de față 22 au activitatea întreruptă iar 2 se află 

în procedură de insolvență. 

 

Distribuția agenților economici din Dolhasca pe domenii de activitate este următoarea: 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul de activitate Nr. 

firme 

1 Cultivare cereale și legume 5 

2 Creșterea animalelor 3 

3 Ferme mixte 4 
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4 Activități auxiliare pentru producție vegetală 2 

5 Exploatare forestoeră 1 

6 Extracția pietrișului, argilei și caolinului 1 

7 Fabricarea pâinii și a produselor de patiserie 2 

8 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor la fermă 1 

9 Tăiere și rindeluire lemn 3 

10 Fabricarea elementelor de dulgherie și tâmplărie și alte produse din lemn 2 

11 Fabricare alte produse chimice 1 

12 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 1 

13 Fabricarea de articole de feronerie 2 

14 Fabricarea de mobilă 1 

15 Construcții de clădiri 10 

16 Lucrări de instalații electrice  1 

17 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat 1 

18 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 3 

19 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montaj geamuri 2 

20 Alte lucrări speciale de construcții 1 

21 Întreținerea și repararea autovehiculelor 4 

22 Comercializare piese și accesorii pentru autivehicule 1 

23 Intermedieri 1 

24 Comerț cu ridicata legume - fructe 1 

25 Comerț cu ridicata nespecializat 1 

26 Comerț cu amănuntul produse nealimentare 1 

27 Comerț cu amănuntul de produse alimentare, băuturi și tutun 57 

28 Transport de mărfuri și călători 9 

29 Restaurante 1 

30 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 11 

31 Telecomunicații prin rețele cu cablu 1 

32 Prelucrare date și administrare pagini web 1 

33 Închiriere și subînchiriere bunuri imobiliare proprii 1 

34 Activități juridice 1 

35 Activități de inginerie și consultanță tehnică 5 

36 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și vehicule ușoare  2 

37 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de construcții 1 

38 Școli de conducere 1 

39 Activități de creație artistică 1 

40 Activități de jocuri de noroc și pariuri 1 

41 Bâlciuri și parcuri de distracție 1 

42 Alte activități recreative și distractive 1 

43 Coafură și alte activități de înfrumusețare 4 

44 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, din sticlă și pentru vopsit 1 

45 Comerț cu amănuntul al articolelor de îmbrăcăminte 2 

46 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor, semințelor, animalelor de 

companie și hrana pentru acestea 

1 
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47 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturi și tutun în standuri, 

chioșcuri și piețe 

6 

48 Comerț cu amănuntul al produselor de îmbrăcăminte și încălțăminte în 

standuri, chioșcuri și piețe 

7 

49 Comerț cu amănuntul în chioșcuri, standuri și piețe al altor produse 5 

50 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi și al internetului 2 

51 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor 

și piețelor 

2 

 

Din cei 181 agenți economici care își desfășoară activitatea în orașul Dolhasca, 99 se ocupă 

cu diferite tipuri de comerț. Pe lângă comerț sunt bine reporezentate și firmele care prestează 

diverse servicii (inginerie și consultanță tehnică, transport de mărfuri și călători, intreținerea și 

repararea autovehiculelor, coafură și alte activități de înfrumusețare, etc.) precum și firmele 

de construcții. 

 

Din păcate agenții economici din oraș nu au un număr mare de angajați. Numărul total de 

salariați la nivelul orașului Dolhasca este de 485, foarte puțin dacă ținem cont de totalul 

populației active . Nu exită un mare angajator care să ofere peste 50 de locuri de muncă. De 

altfel lipsa locurilor de muncă este una dintre problemele majore ale orașului Dolhasca.  

 

Foarte mulți locuitori ai orașului lucrează în alte localități și sunt nevoiți să facă naveta 25-43 

km. În același timp rata șomajului la sfârșitul anului 2020 era de 6,47% fiind una dintre cele 

mai ridicate din județ. 

 

Mai trebuie menționat că orașul Dolhasca nu are nici o structură de sprijinire a afacerilor gen 

parc industrial și nici nu are identificat un teren care să fie dedicat investițiilor. În condițiile în 

care în următorii 5-6 ani în apropierea localității se vor intersecta două autostrăzi (A7 și A8) 

această zonă va deveni foarte atractivă pentru investitori. Trebuie ținut cont însă că în 

domeniul atragerii de investiții orașul Dolhasca va intra în competiție cu toate localitățile din 

zonă și în special cu municipiile Fălticeni și Pașcani. În aceste condiții trebuie pregătite din 

timp condiții favorabile pentru potențialii investitori. 

 

Din punct de vedere al utilității agricole  orașul Dolhasca are o suprafața totală de 6090,96 ha. 

Din aceasta 4879,55 ha este suprafață de teren cultivată iar 1211,41 ha sunt pășuni. La nivelul 

localității există două exploatații mari (peste 50 ha), 8 ferme vegetale, 4 ferme care produc 

legume și 11 ferme de animale. De asemenea mai există și ............de mici producători. 

Principalele culturi agricole sunt porumbul, grâul și floarea soarelui. 

 

Orașul Dolhasca are și o piață agro-alimentară. Aceasta este utilizată de mici producători din 

zonă pentru desfacerea produselor proprii. 

 

De asemenea orașul Dolhasca face parte din Grupul de Acțiune Locală Belcești Focuri. Din 

acesta mai fac parte comunele Erbiceni, Bălţaţi, Belceşti, Coarnele Caprei Fântânele, Scobinți, 

Focuri și Sirețel. GAL-urile sunt parteneriate între administraţiile publice locale și reprezentanţi 

ai mediului de afaceri, sectorului agricol şi ai Societăţii Civile. Obiectivul principal al GAL-ului 
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este dezvoltarea zonei respectivepe baza unei strategii realizată cuin consultarea actorilor 

locali importanți. Fiecare GAL își stabilește prioritățile de finanțare ale teritoriului și propune 

un număr de 6-7 linii de finanțare prioritare pentru zonă, fie că vorbim de dezvoltarea fermelor, 

investiții în turism, servicii non-agricole, instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea de asociații și 

de cooperative. Aceste strategii sunt apoi finanțate cu fonduri europene iar GAL-urile 

gestionează liniile de finanțare. 

 

 4.17 Cultură, agrement și turism 

4.17.1 Cultură 

 

Din punct de vedere al infrastructurii culturale în orașul Dolhasca există următoarele case de 

cultură: Casa de Cultură Dolhasca „Alexandru Arșinel”, Cămin cultural Budeni, Cămin cultural 

Siliștea.  Din cele 8 localități care formează orașul Dolhasca doar trei au astfel de 

infrastructură. În cadrul acestora sunt organizate regulat activități culturale cum ar fi: piese de 

teatru, concerte, baluri, etc. 

 

Orașul Dolhasca este locul de naștere al actorului Alexandru Arșinel. Acesta are o bogată 

activitate în teatru, film, televiziune si teatru radiofonic. Vedeta a teatrului de revista, alaturi de 

Stela Popescu a format un cuplu artistic celebru atat in tara, cat si peste hotare. Pentru 

întreaga activitate artistică în teatrul de revistă precum și cea managerială a luat numeroase 

premii, medalii, ordine, dintre care amintim: Premiul Special UNITER pentru Teatrul de Revistă 

(2000); Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor - "Arta Spectacolului, în semn de 

apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice 

și a spectacolului” (2004), Premiul pentru spectacolele de musical acordat la Gala Premiilor 

revistei 'Actualitatea Muzicală' a UCMR (2008), Premiul de Excelență la Gala Premiilor 

„Confidențial”pentru Management și pentru întreaga carieră artistică (2009, 2010), Premii de 

Excelență și Premii Speciale la mai multe ediții ale Galelor Superlativelor VIP, Premiul de 

Excelență și Premiul de Popularitate la Categoria „Actori” la Gala Celebrităților Anului 2010, 

Medalia de Onoare a Federației Comunității Evreiești din România “pentru activitatea artistică 

prodigioasă dedicată teatrului românesc, pentru o viață de om exemplară, dăruită înțelegerii 

și apropierii dintre oameni, pentru un mare actor a cărui carieră se revărsă cu strălucire asupra 

scenei și publicului său” (2010), Premiul Special și Diploma de Onoare oferite de Ministerul 

Culturii și Patrimoniului Național cu ocazia aniversării a 50 de ani de carieră (2012), Premiul 

Special „Ambasadorul Teatrului Românesc” la Gala Premiilor VIP pentru management de 

succes și pentru activtatea desfășurată la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” (2013), de 

patru ori pe podium la Categoria „Cel mai bun actor” la Gala „Zece pentru România”. 

 

Personalitatea actorului Alexandru Arșinel poate constitui un important element de atracție 

pentru turiști care ar fi încurajați să viziteze localitatea Dolhasca. 

 

Orașul Dolhasca are și o importantă moștenire istorică. Aici se găsesc următoarele 

monumente: Mănăstirea Probota, Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Poiana Rahtivanilor, 

Ruinele Bisricii „Sf. Nicolae Probota”, Clisiarnița Probota, Ruinele caselor domnești Probota.  
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Cel mai cunoscut monument este Mânăstirea Probota care face parte din patrimoniul 

UNESCO. Această mânăstire a fost construită de voievodul Petru Rareș pe locul unei 

mânăstiri mai vechi construită în jurul anului 1390. În această mânăstire este înmormăntat 

voievodul Petru Rareș și o parte a familiei sale dar și Doamna Oltea, mama voievodului Ștefan 

cel Mare. 

 

Voievodul Petru Rareș a avut o viață zbuciumată marcată de succese importante dar și de 

momente dificile. A fost domn al Moldovei de două ori: ianuarie 1527 – septembrie 1538 și 

februarie 1541 – septembrie 1546. 

 

Atât el cât și descendenții săi au avut un rol istoric important în aceată parte a Europei. Petru 

Rareș a fost căsătorit cu Maria, fiica boierului Cernat, iar după moartea acesteia (1529) s-a 

recăsătorit cu Elena Brancovici, descendentă a despoților sârbi. A avut 12 copii, printre care 

Ana, căsătorită cu Vlad Înecatul (Domn al Țării Românești între 1530-1532), Maria, căsătorită 

cu logofătul Ioan Movilă (mama viitorilor domni Ieremia și Simion Movilă), Chiajna, căsătorită 

cu Mircea Ciobanul (Domn al Țării Românești între 1545 - 1554), Iliaș (care l-a urmat pe tronul 

Moldovei între 1546-1551), Ștefan (domn al Moldovei, mai 1551 - septembrie 1552), Iancu 

Sasul, Constantin și Ruxandra, căsătorită cu Alexandru Lăpușneanu (domn al Moldovei de 

două ori, 1552-1561 și 1564-1568). 

 

În momentul de față Mânăstirea Probota este promovată în principal ca lăcaș de cult înscris 

în patrimoniul UNESCO. Este lăsat în umbră faptul că această mânăstire este necropolă 

domnească precum și importanța istorică a familiei domnitoare care este înmormântată aici. 

O promovare intensă a valorii istorice pe care o are această mânăstire precum și familia 

domnitoare care a construit-o ar contribui foarte mult la dezvoltarea turismului în zonă și nu în 

ultimul rând la creșterea prestigiului localității Dolhasca. 

 

 4.17.2 Agrement 

 

Din punct de vedere al facilităților de agrement și petrecere a timpului liber orașul Dolhasca 

este destul de sărac. Există un stadion și câteva terenuri de sport amenajate pe lângă școli. 

Orașul nu are însă parcuri, zone de agrement amenajate pentru petrecerea timpului liber, 

amenajări pentru practicarea turismului activ (trasee pietonale prin pădure, zone de campare 

dotate cu grătare, teren de sport și locuri de joacă pentru copii, trasee pentru birdwarching, 

locuri amenajate pentru pescuit sportiv, etc.). 

 

Cadrul natural este însă foarte generos. Orașul este străbătut de două râuri, peste jumătate 

din suprafață este acoperită de păduri, pe teritoriul orașului sunt două rezervații naturale 

NATURA 2000. Dezvoltarea unei infrastructuri pentru agrement și turism activ va aduce un 

mare plus de calitate în viața localnicilor și va constitui în același timp un element de atracție 

pentru turiști. 

 

 4.17.3 Tursim 
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Din punct de vedere turistic orașul Dolhasca este mult sub potențialul său. Deși are pe teritoriul 

său o mânăstire înscrisă în patrimoniul UNESCO care este în același timp și necropolă 

domnească, 45% din suprafața orașului este acoperită cu păduri, pe teritoriul orașului sunt 

două arii naturale protejate NATURA 2000 activitățile economice din domeniul turismului sunt 

aproape inexistente.  

 

Astfel în Dolhasca nu există nici o unitate de cazare și doar un singur restaurant. Nu există 

nici măcar puncte gastronomice locale (gospodării în care se poate servi masa) deși acestea 

sunt foarte ușor de înființat.  De asemenea nu există trasee amenajate prin zonele de pădure, 

nu există măcar un camping pentru corturi și rulote, nu există un muzeu de istorie deși 

localitatea are un trecut istoric relevant, nu există facilități de agrement. Un alt minus în acest 

domeniu îl constituie lipsa activităților de promovare turistică. Totuți în oraș există un Centru 

Național de Informare și Promovare Turistică. 

 

În orașul Dolhasca turismul poate deveni motorul principal al dezvoltării economice. De altfel 

acest oraș poate dobândi în următorii ani statutul de stațiune turistică. Cadrul natural precum 

și importanța monumentelor din zonă sunt asemănătoare cu cele întâlnite în stațiuni turistice 

cunoscute din jud. Suceava cum ar fi Sucevița sau Voroneț.  

 

Pentru ca activitățile turistice să se dezvolte semnificativ este necesară modernizarea 

infrastructurii de transport (ceea ce în parte se și realizează), extinderea rețelei de apă canal 

(de asemenea deja se realizează parțial), construirea unor facilități de agrement care să 

constituie elemente de atracție complementare monumentelor, valorificarea potențialului 

istoric al localității, construirea de locuri de cazare și de campare, înființarea unor rute pentru 

turism activ (trasee prin padure pentru mers pe jos sau cu bicicleta, amenajarea de zone 

pentru pescuit sportiv, etc.), organizarea de evenimente culturale și sportive care să atragă 

participanți din toată țara (de exemplu concursuri de cros sau semimaraton, concursuri de 

mountain bike, festivaluri, etc.) și nu în ultimul rând realizarea unor campanii agresive de 

promovare. 

 

O formă potrivită de turism ce ar putea fi dezvoltată în orașul Dolhasca este ecoturismul. 

Conform OUG 195 din 2005 privind protecția mediului prin ecoturism se înțelege o formă de 

turism în care principalul obiectiv este observarea şi conştientizarea valorii naturii şi a tradiţiilor 

locale şi care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

a. să contribuie la conservarea şi protecţia naturii;  

b. să utilizeze resursele umane locale;  

c. să aibă caracter educativ, respect pentru natură - conştientizarea turiştilor şi a 

comunităţilor locale;  

d. să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural şi socio-cultural; 

 

Dezvoltarea turismului va depinde foarte mult și de gradul de implicare al populației în aceste 

activități. Autoritatea publică locală se poate implica doar în realizarea sau modernizarea 

infrastructurii destinate dezvoltării turismului (drumuri, apă canal, zone de agrement, parcări, 

etc.). 

 

 4.18 Capacitate administrativă 
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Codul Administrativ (OUG 57 / 2019) reglementează cadrul general pentru organizarea şi 

funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul 

acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice 

privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. 

 

Administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi 

funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I 

titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei 

europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a 

următoarelor principii specifice:  

a) principiul descentralizării;  

b) principiul autonomiei locale;  

c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit;  

d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;  

e) principiul cooperării;  

f) principiul responsabilităţii;  

g) principiul constrângerii bugetare.  

 

Aplicarea acestor principii nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, suveran şi 

independent, unitar şi indivizibil al României. 

 

Teritoriul României este organizat, sub aspect administrativ, în unităţi administrativteritoriale 

care sunt comunele, oraşele şi judeţele. Comunele şi oraşele sunt unităţi administrativ-

teritoriale de bază. Unele oraşe sunt declarate municipii în condiţiile legii.  

 

Oraşul este unitatea administrativ-teritorială de bază declarată ca atare prin lege, pe baza 

îndeplinirii criteriilor prevăzute de legislaţia privind amenajarea teritoriului naţional. Oraşul este 

alcătuit din zone rezidenţiale, zone industriale şi de afaceri, cu multiple dotări edilitare cu funcţii 

administrative, industriale, comerciale, politice, sociale şi culturale destinate deservirii unei 

populaţii dintr-o zonă geografică mai întinsă decât limitele administrative ale acestuia, de 

regulă situate împrejur. Oraşele sunt unităţi administrativ-teritoriale constituite din cel puţin o 

localitate urbană şi pot avea în componenţa lor şi localităţi rurale, ultimele denumite sate 

aparţinătoare. Satelor aparţinătoare li se aplică reglementările legale în vigoare specifice 

localităţilor rurale. 

 

Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică 

deplină şi patrimoniu propriu și sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de 

înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la 

unităţile bancare. Acestea sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele 

privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt 

parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii.  

 

Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor. Autorităţile administraţiei publice din comune, 

oraşe şi municipii sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi 
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executive. Consiliile locale şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 

exprimat, în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale. Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii. 

 

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul 

dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu 

caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 

centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor 

consiliului judeţean, în condiţiile legii. Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în 

competenţa sa primarul are în subordine un aparat de specialitate. Aparatul de specialitate al 

primarului este structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu funcţionari publici şi 

personal contractual. 

 

Aparatul propriu al Primăriei Dolhasca este format din 88 de persoane dincare 2 sunt 

demnitari, 39 ocupă funcții publice ( 4 de conducere și 35 de execuție) iar 47 sunt angajați 

contractuali (4 posturi de conducere și 43 de execuție). Principalele servicii și compartimente 

din structura aparatului propriu sunt:  

- serviciul buget, prognoze, financiar – contabil, impozite și taxe locale; 

- arhitect șef; 

- birou asistență socială și autoritate tutelară; 

- compartiment achiziții și administrarea domeniului public și privat; 

- compartiment proiecte și programe; 

- compartiment audit intern; 

- compartiment rețea electronică de comunicații locale; 

- compartiment integrare europeană, statistică și informatizare; 

- compartiment juridic și resurse umane; 

- compartiment stare civilă; 

- compartiment informare, relații cu publicul și registratură; 

- compartiment de transport public local; 

- Centrul Național de Informare și Promovare Turistică; 

- Biblioteca Orășenească; 

- case de cultură; 

- sala de sport; 

- compartiment urbanism și disciplina în construcții; 

- compartiment protecția mediului 

- camera agricolă; 

- registrul agricol; 

- Serviciul pentru situații de urgență. 

 

De asemenea din aparatul propriu mai fac parte administratorul public și secretarul general al 

unității administrativ – teritoriale. În cadrul aparatului propriu sunt angajați specialiști cu 

experiență în domeniul în care își desfășoară activitatea. Există și angajați care au experiență 

în implementarea de proiecte europene. 
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Aparatul propriu își desfășoară activitatea într-o clădire veche care nu mai corespunde 

cerințelor actuale privind organizarea activității. Cea mai mare problemă o constituie condițiile 

improprii în care se desfășoară relația cu publicul. De asemenea această clădire nu a 

beneficiat de măsuri de eficientizare energetică. 

 

În afara aparatului propriu al primarului mai există un serviciu de alimentare cu apă și 

canalizare care este subrodonat direct Consiliului Local Dolhasca. 

 

Din punct de vedere financiar orașul Dolhasca are o situație dificilă. Veniturile proprii sunt 

reduse astfel încât orașul este dependent de sumele alocate de la bugetul de stat pentru 

echilibrarea bugetelor locale și finanțările atrase din fonduri europene sau naționale pentru 

diverse proiecte. Pe de altă parte orașul se confruntă cu o serie de mari provocări:  

- rețeaua de drumuri este de 158 de km din care 121 de km sunt drumuri locale. Aceste 

drumuri trebuie întreținute (balastări, deszăpeziri, reparații în urma ploilor, salubrizări, 

etc.) și modernizate iar acest lucru presupune eforturi financiare mari; 

- rețeaua de apă și canal este redusă ca dimensiune iar extinderile sunt costisitoare; 

- există o serie de nevoi legate de dezvoltarea infrastructurii urbane iar valoarea acestora 

depășește cu mult posibilitățile bugetului local; 

 

În aceste condiții orașul Dolhasca este nevoit să-și planifice dezvoltarea în funcție de 

programele europene și naționale și de prioritățile acestor programe. Doar astfel va 

putea atrage sumele foarte mari necesare dezvoltării și urbanizării. 

 

Secțiunea 5:  Cercetarea sociologică 

 

5.1 Sondaj de opinie  

 

În vederea identificării problemelor majore cu care se confruntă administrația publică locală și 

cetățenii au fost realizate un focus grup cu angajați ai Primăriei Dolhasca și un sondaj de 

opinie adresat populației orașului. Întrucât există o serie de restricții legate de prevenirea și 

combaterea pandemiei COVID 19, sondajul de opinie s-a realizat electronic. Primăria 

Dolhasca a promovat intens acest sondaj de opinie și a încurajat cetățenii să răspundă în 

număr mare.  

 

Rezultatele sondajului de opinie.  

Sondajul a fost efectuat online. Au răspuns 119 locuitori ai orașului Dolhasca. 

 

1. Structura repondenților. 

 

a. În ce grupă de vârstă vă încadrați? 

 

Distribuirea repondenților pe grupe de vârstă a fost una echilibrată. 
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b. Sexul repondeților. 

 

 
 

Participarea repondenților de sex feminin a fost ușor mai ridicată. 

 

c. Ce studii aveți? 

 

pînă în 25 ani
31%

26 -40 ani
34%

41 -60 ani
25%

peste 60 de ani
10%

Masculin
45%

Feminin
55%



101 
 

 
 

d. Loc de muncă. 

 

 
 

 

2. Gradul de mulțumire al populației referitor la infrastructura rutieră și mobilitatea 

urbană. 

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de starea drumurilor din Dolhasca? 

 

8 clase
1%

scoala 
profesionala

9%

studii liceale (12 
clase)
35%

studii postliceale
4%

studii superioare
41%

studii 
postuniversitare

10%

casnic / casnică
9%

agricultura 
3%
industrie

3%

servicii (ex. Comerț)
12%

institutii 
pulice(primărie, 
școală, poliție, 

spital, etc.)
28%

întreprinzător privat
9%

alt domeniu
36%
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b. Cât de importantă considerați că este reabilitarea drumurilor de legătură între Dolhasca 

și satele aparținătoare? 

 

 
 

c. Cât de importantă este construirea de trotuare în toate cartierele / satele aparținătoare 

ale orașului Dolhasca? 

 

foarte mulțumit
1%

muțumit
20%

nemulțumit
48%

foarte nemulțumit
31%

foarte importantă
90%

importantă
10%

neimportantă 
0%

nu este necesară
0%
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d. Cât de mulțumiți sunteți de posibilitățile de deplasare între Dolhasca și satele 

aparținătoare? 

 

 
e. Cât de utilă ar fi înființarea transportului public local în Dolhasca? 

 

 
 

 

foarte importantă
68%

importantă
26%

neimportantă 
2%

nu este necesară
4%

foarte mulțumit
4%

muțumit
24%

nemulțumit
54%

foarte nemulțumit
18%

foarte utilă
55%utilă

32%

utilitate redusă
11%

nu este necesară
2%
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Populația orașului Dolhasca este nemulțumită de infrastructura rutieră și pietonală existentă. 

Reabilitarea drumurilor, construcția de trotuare și înființarea transportului public local sunt 

considerate investiții foarte utile. 

 

3. Gradul de mulțumire al populației referitor la existența și calitatea utilităților 

publice. 

 

a. Cât de importantă considerați că este extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de 

canalizare către satele aparținătoare ale orașului Dolhasca? 

 

 
 

b. Cât de importantă considerați că este conectarea localității Dolhasca la rețeaua 

națională de alimentare cu gaze naturale? 

 

  
 

 

foarte importantă
84%

importantă
15%

neimportantă 
1% nu este necesară

0%

foarte importantă
79%

importantă
17%

neimportantă 
3% nu este necesară

1%
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Populația orașului Dolhasca consideră într-o proportție covârșitoare că extinderea rețelei de 

apă canal și conectarea orașului Dolhasca la rețeaua națională de furnizare a gzului metan 

sunt obiective foarte importante. 

 

4. Gradul de mulțumire al populației referitor la calitatea spațiilor verzi și a locurilor 

de joacă pentru copii. 

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de spațiile verzi din orașul Dolhasca? 

 

 
 

b. Cât de utilă este construirea unor zone verzi tip parc în orașul Dolhasca? 

 

 
 

 

c. Cât de mulțumiți sunteți de numărul de locuri de joacă pentru copii existente în orașul 

Dolhasca? 

 

foarte mulțumit
9%

mulțumit
57%

nemulțumit
26%

foarte nemulțumit
8%

foarte utilă
53%

utilă
32%

utilitate redusă
10%

nu este necesară
5%
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d. Cât de utilă este construirea de noi locuri de joacă pentru copii? 

 

 
Populația orașului Dolhasca este mulțumită de numărul și calitatea spațiilor verzi existente dar 

într-o proporție semnificativă (53%) consideră că este utilă construirea de parcuri. 

 

În ceea ce privește locurile de joacă pentru copii există un grad ridicat de mulțumire (67%) 

față de numărul și calitatea acestora. Totuși 77% din repondenți consideră că este foarte utilă 

sau utilă construirea de noi locuri de joacă. 

 

5. Gradul de mulțumire al populației referitor la infrastructura culturală și a 

evenimentelor culturale. 

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de oferta de evenimente culturale a orașului Dolhasca? 

 

foarte mulțumit
5%

mulțumit
67%

nemulțumit
24%

foarte nemulțumit
4%

foarte utilă
41%

utilă
36%

utilitate redusă
20%

nu este necesară
3%
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b. Cât de mulțumiți sunteți de starea infrastructurii culturale (casî de cultură, muzeu, etc.)? 

 

 
 

c. Considerați că oferta de activități culturale poate fi îmbunătățită? Enumerați una sau 

mai multe activități culturale ce ar putea fi organizate în Dolhasca. 

Codul culorilor: 

Activități care prezintă un interes mare pentru populație 

Activități care prezintă un interes mediu pentru populație 

Activități care prezintă un interes punctual pentru populație 

Nr 

crt 
Activitatea menționată 

Nr. 

mențiuni 

% din total 

răspunsuri 

1 Spectacole, concerte 23 19,83 

2 Teatru 21 18,10 

foarte mulțumit
6%

mulțumit
54%

nemulțumit
35%

foarte nemulțumit
5%

foarte mulțumit
13%

mulțumit
67%

nemulțumit
15%

foarte nemulțumit
5%
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3 Spectacole pentru copii 9 7,76 

4 Ateliere de artă pentru copii 6 5,17 

5 Cursuri pentru dezvoltare personală 6 5,17 

6 Film 5 4,31 

7 
Deschiderea bibliotecii orășenești și organizarea de 

activități cultural literare 

5 4,31 

8 
Cursuri la nivel de amatori și profesioniști (dans, muzică, 

pictură, fotografie, șah, limbi străine) 

4 3,45 

9 Înființarea unui club al copiilor 3 2,59 

10 Expozitii 1 0,86 

11 Revigorarea activității grupului artistic ”Doina” 1 0,86 

12 Organizare de evenemente pentru persoane vârstnice 1 0,86 

13 Concerte de muzică religioasă 1 0,86 

 

Populația orașului Dolhasca este preponderent mulțumită de starea infrastructurii culturale și 

de numărul și calitatea evenimentelor culturale organizate. De asemenea s-a primit un număr 

mare de sugestii cu privire la evenimente ce ar putea fi organizate pe viitor. 

6. Gradul de mulțumire al populației referitor la infrastructura de sport și agrement.  

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de facilitățile pentru practicarea sportului și facilitățile de 

agrement din orașul Dolhasca? 

 

 
 

foarte mulțumit
4%

mulțumit
47%

nemulțumit
39%

foarte nemulțumit
10%
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b. Cât de utilă este construirea unei baze sportive în orașul Dolhasca? 

 

 
 

c. Cât de utilă este construirea unei baze de agrement pentru petrecerea timpului liber în 

orașul Dolhasca? 

 

 
 

Poziția repondenților față de numărul și calitatea facilităților pentru practicarea sportului și a 

celor de agrement este foarte echilibrat : 51% mulțumiți și foarte mulțumiți – 49% nemulțumiți 

și foarte nemulțumiți. Totuși 82% din repondenți consideră că este foarte utilă sau utilă 

construirea unei baze sportive iar 87% din repondenți consideră că este foarte utilă sau utilă 

construirea unei baze de agrement pentru petrecerea timpului liber.  

 

7. Gradul de mulțumire al populației referitor la serviciul de iluminatul public. 

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de iluminatul public din orașul Dolhasca? 

 

foarte utilă
43%

utilă
39%

utilitate redusă
14%

nu este necesară
4%

foarte utilă
58%

utilă
29%

utilitate redusă
11%

nu este necesară
2%
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b. Considerați că în localitatea Dolhasca există zone spre care trebuie extins iluminatul 

public? Care sunt acestea? 

− Zonele periferice 

− Strada Ciuchinari 

− Străzi din Siliștea Nouă 

− Strada Școlii – Săndeni 

− Zona podului peste Siret 

− Străzi din Probota 

− Străzi din Gulia 

− Străzile Balastierei și Curăturii 

 

În proporție de 93% repondenții s-au declarat mulțumiți de iluminatul public din oraș. Totuși 

există câteva zone lipsite de acest serviciu. 

 

8. Gradul de mulțumire al populației referitor la activitatea de salubrizare și opinia 

cu privire la  poluarea din oraș. 

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de funcționarea activității de salubritate în orașul Dolhasca? 

 

foarte mulțumit
35%

mulțumit
58%

nemulțumit
7% foarte nemulțumit

0%
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b. Cât de mulțumit sunteți de curățenia din oraș la modul general? 

 

 
 

c. Ce măsuri credeți că ar trebui luate pentru îmbunătățirea salubrizării orașului? 

Codul culorilor: 

Activități care prezintă un interes mare pentru populație 

Activități care prezintă un interes mediu pentru populație 

Activități care prezintă un interes punctual pentru populație 

 

Nr 

crt 
Activitatea menționată 

Nr. 

mențiuni 

% din 

total 

1 Creșterea numărului de coșuri de gunoi pe străzi 16 13,79 

foarte mulțumit
8%

mulțumit
68%

nemulțumit
20%

foarte nemulțumit
4%

foarte mulțumit
9%

mulțumit
60%

nemulțumit
24%

foarte nemulțumit
7%
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2 Implementarea colectării selective 15 12,93 

3 Amendarea persoanelor care aruncă gunoaie în locuri nepermise 12 10,34 

4 
Organizarea de activități de informare publică pe tema salubrității 

și colectării selective 

12 10,34 

5 Distribuirea de pubele către populație 9 7,76 

6 
Înființarea a mai multe puncte de colectat gunoi inclusiv în satele 

arondate 

7 6,03 

7 
Creșterea frecvenței colectării gunoiului și stabilirea unui program 

clar 

4 3,45 

8 
Sancționarea persoanelor care nu se îngrijesc de spațiul verde din 

jurul proprietățiilor pe care le dețin 

3 2,59 

9 
Implicarea persoanelor care beneficiază de ajutor social în 

activități de salubrizare 

3 2,59 

10 
Curățarea frecventă a spațiilor verzi în special în zona gării și pe 

lângă calea ferată 

1 0,86 

11 
Implementarea la nivel de oraș a unui sistem de supraveghere 

video 

1 0,86 

 

 

d. Cât de mulțumiți sunteți de calitatea aerului în orașul Dolhasca? 

 

 
 

 

e. Care credeți că sunt principalele trei surse de poluare în orașul Dolhasca? 

foarte mulțumit
23%

mulțumit
65%

nemulțumit
10%

foarte nemulțumit
2%
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Codul culorilor: 

Surse de poluare cu impact major 

Surse de poluare cu impact mediu 

Surse de poluare cu impact scăzut 

 

Nr 

crt 
Activitatea menționată 

Nr. 

mențiuni 

% din 

total 

1 Depozitarea ilegală a gunoaielor în albiile râurilor și în pădure 17 14,66 

2 Mașinile vechi care elimină o cantitate mare de noxe 14 12,07 

3 Salubrizarea necorespunzătoare a orașului 14 12,07 

4 Arderea deșeurilor 9 7,76 

5 Praful  7 6,03 

6 Dejecțiile animale 7 6,03 

7 Fosele septice 3 2,59 

8 Molozul rezultat din construcții 2 1,72 

9 
Deversarea apelor menajere în râuri (este menționat Șomuzul 

Mare) 

1 0,86 

10 Centralele termice (școală și gară) 1 0,86 

 

Repondenții s-au declarat mulțumiți de activitatea de salubritate, de curățenia din oraș și de 

calitatea aerului. În același timp au transmis un număr mare de propuneri pentru îmbunătățirea 

calității activității de salubrizare. Cele mai frecvente solicitări sunt: creșterea numărului de 

coșuri de gunoi, implementarea colectării selective, amendarea persoanelor care aruncă 

gunoaie în locuri nepermise și organizarea de activități de informare publică pe teme de 

salubritate. 

 

Principalele surse de poluare menționate de populație sunt: depozitarea ilegala a deșeurilor 

în albiile râurilor și în păduri, poluarea generată de mașinile vechi, salubrizarea 

necorespunzătoare a orașului, arderea deșeurilor, praful și platformele necorespunzătoare 

utilizate pentru depozitarea dejecțiilor animale. 

 

9. Gradul de mulțumire al populației referitor la infrastructura educațională. 

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de starea clădirilor în care funcționează școlile și grădinițele 

din Dolhasca? 
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b. Cât de mulțumiți sunteți de dotarea școlilor și grădinițelor din Dolhasca? 

 

 
 

c. Cât de utilă considerați că este înființarea unui after school în orașul Dolhasca? 

 

foarte mulțumit
29%

mulțumit
63%

nemulțumit
7%

foarte nemulțumit
1%

foarte mulțumit
25%

mulțumit
65%

nemulțumit
8%

foarte nemulțumit
2%
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d. Cât de importantă considerați că este construirea unei creșe în orașul Dolhasca? 

 

 
 

e. Ce investiții considerați că ar mai fi necesare în cazul școlilor și grădinițelor din 

Dolhasca? 

Codul culorilor: 

Investiții care prezintă un interes mare pentru populație 

Investiții care prezintă un interes mediu pentru populație 

Investiții care prezintă un interes punctual pentru populație 

 

Nr 

crt 
Activitatea menționată 

Nr. 

mențiuni 

% din 

total 

foarte importantă
54%

importantă
31%

neimportantă
12%

nu este necesară
3%

foarte importantă
50%

importantă
39%

neimportantă
9% nu este necesară

2%
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1 
Achiziționarea de echipamente specifice smart-school (table 

interactive, calculatoare, videoproiectoare, etc.) 

10 8,62 

2 Asigurarea pazei școlilor 6 5,17 

3 Inființarea de laboratoare IT 6 5,17 

4 Amenajarea a câte unui teren sintetic pe lângă fiecare școală 5 4,31 

5 Achiziționarea de mobilier școlar nou 4 3,45 

6 Înființarea și dotarea de ateliere și laboratoare tehnologice 4 3,45 

7 Înființarea unui club al copiilor 3 2,59 

8 Construirea / reabilitarea gardurilor 3 2,59 

9 Construirea de locuri de joacă acolo unde lipsesc 3 2,59 

10 Amenajarea de spații de recreere pentru elevi 3 2,59 

11 Înființarea unei grădinițe cu program prelungit 2 1,72 

12 Construirea unei cantine 2 1,72 

13 Înființarea unui after school 2 1,72 

14 Eficientizarea energetică a clădirilor în care funcționează școlile 2 1,72 

15 Construirea unei creșe 1 0,86 

16 
Înființarea unei școli profesionale cu următoarele calificări: 

mecanic / electromecanic auto, tâmplărie, lăcătușărie, etc. 

1 0,86 

17 Amenajarea de săli de lectură 1 0,86 

18 Asigurarea de apă curentă și canalizare acolo unde este cazul 1 0,86 

19 Locuri de parcare pentru mașinile cadrelor didactice 1 0,86 

20 Construirea / reabilitarea sălilor de sport 1 0,86 

21 Înființarea de cabinete medicale școlare 1 0,86 

22 Asigurarea supravegherii video 1 0,86 

 

Repondenții, într-o proporție foarte mare s-au declarat foarte mulțumiți sau muțumiți de 

calitatea infrastructurii școlare precum și de dotarile școlilor și grădinițelor. 85% dintre 

repondenți consideră necesară înființarea unui after school iar 89% consideră necesară 

înființarea unei creșe. 

 



117 
 

De asemenea repondenții au sugerat și o serie de investiții viitoare. Între acestea se remarcă 

dotarea școlilor cu echipamente specifice smart-school, asigurarea pazei în școli și înființarea 

de laboratoare IT. 

 

10. Gradul de mulțumire al populației referitor la infrastructura medicală. 

 

a. Cât de mulțimiți sunteți de infrastructura medicală din Dolhasca? 

 

 
 

 

b. Cât de utilă este construirea în Dolhasca a unei policlinici în care să-și desfășoare 

activitatea medicii de familie și medicii specialiști? 

 

 
 

Un număr covârșitor de repondenți (76%) nu sunt mulțumiți de infrastructura medicală din 

orașul Dolhasca. De asemenea 86% dintre repondenți consideră foarte utilă construirea unei 

policlinici. Din total repondenți 99% consideră necesară construirea unei policlinici și doar 1% 

consideră că o astfel de investiție nu-și găsește utilitatea. 

foarte mulțumit
1% mulțumit

23%

nemulțumit
56%

foarte nemulțumit
20%

foarte utilă
86%

utilă
13%

utilitate redusă
1%

nu este necesară
0%
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11. Siguranța cetățeanului. 

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de măsurile privind siguranța cetățeanului aplicate în orașul 

Dolhasca? 

 

 

 

 
 

b. Cât de util este un sistem de supraveghere video la nivel de oraș? 

 

 
 

Poziția repondenților față de eficiciența măsurilor pentru siguranța cetățeanului este foarte 

echilibrată: 52% sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți iar 48% sunt nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți. Aproape toți repondenții (97%) consideră utilă existența unui sistem de 

supraveghere video. 

 

12.  Gradul de mulțumire al populației referitor la serviciile sociale. 

foarte mulțumit
3%

mulțumit
49%nemulțumit

37%

foarte nemulțumit
11%

foarte utilă
66%

utilă
31%

utilitate redusă
3% nu este necesară

0%



119 
 

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de serviciile sociale oferite de Primăria Dolhasca? 

 

 
 

b. Cât de utilă este înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice în orașul 

Dolhasca? 

 

 
 

c. Cât de utilă este înființarea unei echipe mobile de asistență socială? 

 

foarte mulțumit
16%

mulțumit
59%

nemulțumit
20%

foarte nemulțumit
5%

foarte utilă
54%utilă

34%

utilitate redusă
8%

nu este necesară
4%
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d. Cât de utilă este construirea de locuințe ANL pentru tineri? 

 

 
 

e. Cât de utilă este construirea de locuințe pentru specialiști din învățământ și sănătate? 

 

foarte utilă
61%

utilă
32%

utilitate redusă
5%

nu este necesară
2%

foarte utilă
57%

utilă
29%

utilitate redusă
11%

nu este necesară
3%
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f. Cât de utilă este construirea de locuințe sociale? 

 

 
 

 

g. Cât de utilă este înființarea unei infrastructuri care să găzduiască activități ale tinerilor 

(gen centru educațional pentru învățare permanentă)? 

 

foarte utilă
46%

utilă
35%

utilitate redusă
14%

nu este necesară
5%

foarte utilă
46%

utilă
35%

utilitate redusă
12%

nu este necesară
7%
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Repondenții s-au declarat mulțumiți în proporție de 75% în ceea ce privește calitatea serviciilor 

sociale oferite de Primăria Dolhasca. In același timp toate tipurile de infrastructură socială 

incluse în chestionar ( centre de zi pentru persoane vârstnice, echipă mobilă, locuințe ANL 

pentru tineri și specialiști, locuințe sociale, centre educaționale) au fost considerate într-o 

proporție covârșitoare necesare (81% - 93%). 

 

13. Problemele majore ale comunității în viziunea populației. 

 

Care credeți că sunt primele 3 probleme majore cu care se confruntă orașul Dolhasca 

(pot fi din domeniul economic, social, mediu, etc.)? 

Codul culorilor: 

Probleme cu impact major în comunitate 

Probleme cu impact mediu în comunitate 

Probleme cu impact redus în comunitate 

 

Probleme identificate 

Nr 

crt 
Problema menționată 

Nr. 

mențiuni 

% din 

total 

1 Lipsa infrastructurii de apă și canalizare 45 38,79 

2 Infrastructura rutieră nemodernizată 25 21,55 

3 Lipsa gazului metan 22 18,97 

4 Lipsa locurilor de muncă 21 18,10 

5 Lipsa unei infrastructuri sanitare (policlinică, ambulatoriu, 

etc.) 

9 7,76 

foarte utilă
65%

utilă
27%

utilitate redusă
6%

nu este necesară
2%
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6 Infrastructură pietonală insuficientă 8 6,90 

7 Lipsa activităților extrașcolare pentru tineri și a 

evenimentelor culturale 

7 6,03 

8 Comunicarea deficitară primărie – cetățean 5 4,31 

9 Lipsa transportului public local 5 4,31 

10 Lipsa unei infrastructuri pentru practicarea sportului și a unei 

zone de agrement 

4 3,45 

11 Lipsa unităților de învățământ cu program prelungit (creșă. 

GPP). 

3 2,59 

12 Salubrizarea deficitară și existența gropilor de gunoi 

clandestine 

3 2,59 

13 Lipsa unui program de dezvoltare a turismului 3 2,59 

14 Gestionarea deficitară a persoanelor care beneficiază de 

ajutor social 

2 1,72 

15 Lipsa iluminatului public 2 1,72 

16 Lipsa zonelor free wifi în spațiile publice 1 0,86 

17 Lipsa locurilor de joacă pentru copii 1 0,86 

18 Abandonul școlar 1 0,86 

19 Numărul insuficient de unități turistice și pentru organizarea 

de evenimente: restaurante, pensiuni, săli de nunți, etc. 

1 0,86 

20 Necesitatea creșterii numărului de filiale bancare 1 0,86 

21 Lipsa unei piețe agro-alimentare bine amenajate 1 0,86 

22 Lipsa unui adăpost pentru câinii comunitari 1 0,86 

 

Probleme cele mai des invocate de repondenți sunt lipsa rețelelor de apă canal, drumurile 

nemodernizate, lipsa rețelei de gaz metan și lipsa locurilor de muncă. 

 

14. Percepția populației referitor la situația economică a orașului Dolhasca. 

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de oferta de locuri de muncă a orașului Dolhasca? 
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b. Sunteți nevoit să faceți naveta pentru a lucra în altă localitate? Dacă da menționași câți 

km. 

 

Din numarul total de repondenți 36 au menționat că fac naveta. Dinstanța de navetă este de 

10 – 54 km. Principalele localități către care se face naveta sunt Fălticeni, Suceava și Pașcani. 

Există însă și o navetă de aproximativ 8-10 km în interiorul localității Dolhasca. O persoană a 

menționat că face naveta 300 de km până în Sighișoara iar alte două persoane au menționat 

că lucrează în străinătate dar au deplasări regulate între Dolhasca și locul de muncă. 

c. În ce domenii de activitate considerați că se pot dezvolta firme în orașul Dolhasca? 

Menționați 3-4 domenii de activitate. 

 

Codul culorilor: 

Domenii care prezintă un interes mare pentru populație 

Domenii care prezintă un interes mediu pentru populație 

Domenii care prezintă un interes punctual pentru populație 

 

Domeniile de activitate identificate: 

Nr 

crt 
Domeniul menționat 

Nr. 

mențiuni 

% 

din 

total 

1 Agricultură, pomicultură și zootehnie (inclusiv sere și apicultură) 23 19,83 

2 Turism (pensiuni, hoteluri, restaurante, pizzerii, etc.)  20 17,24 

3 Servicii medicale 12 10,34 

4 Croitorie, textile 11 9,48 

5 Construcții 10 8,62 

6 Comerț 10 8,62 

7 Industrie alimentară, prelucrare produse agricole 7 6,03 

8 Locuri de joacă și zone de agrement 6 5,17 

9 Service auto 5 4,31 

foarte mulțumit
0% mulțumit

18%

nemulțumit
57%

foarte nemulțumit
25%
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10 Transport persoane și mărfuri 3 2,59 

11 Confecții metalice 3 2,59 

12 Energie verde  3 2,59 

13 IT 2 1,72 

14 Producerea de încălțăminte 2 1,72 

15 Panificație 2 1,72 

16 Abator, măcelărie 2 1,72 

17 Tamplarie termoizolantă 2 1,72 

18 Prelucrarea lemnului 1 0,86 

19 Fabricarea mobilei 1 0,86 

20 Consultanță juridică și contabilă 1 0,86 

21 Domeniul electric 1 0,86 

22 Centru de colectare a ciupercilor și a fructelor de pădure 1 0,86 

23 Servicii de curățenie 1 0,86 

24 Închiriere spații 1 0,86 

25 Servicii bancare 1 0,86 

 

 

d. Cât de mare considerați că este potențialul orașului Dolhasca în domeniul turismului. 

 

 
 

e. Care considerați că sunt principalele trei atracții turistice care pot contribui la 

dezvoltarea turismului în localitatea Dolhasca? 

 

Atracții turistice considerate de importanță majoră 

Atracții turistice considerate ca avand o importanță limitată 

 

foarte mare
16%

mare
33%

mic
44%

foarte mic
7%
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Nr 

crt 
Domeniul menționat 

Nr. 

mențiuni 

% 

din 

total 

1 Mânăstirea Probota 53 45,69 

2 Biserica Răftivanilor 21 18,10 

3 Ariile protejate NATURA 2000 (relieful, pădurile, etc.) 14 12,07 

4 Casa actorului Alexandru Arșinel 6 5,17 

5 Râul Siret 5 4,31 

6 Tradițiile locale 1 0,86 

 

Pe lângă nominalizarea obiectivelor turistice din orașul Dolhasca repondenții au mai semnalat 

uneori și posibile activități economice care ar putea conduce la creșterea atractivității turistice. 

Lista acestor activități cuprinde: 

- Înființarea unui camping 

- Înființarea de zone de agrement: 

✓ Aquapark 

✓ Ștranduri cu apă dulce și apă sărată 

✓ Zone de agrement amenajate lângă pădure 

✓ Tiroliană 

✓ Echitație  

- Înființarea de pensiuni turistice 

- Înființarea de stâne turistice 

 

f. V-ar interesa să deschideți propria afacere în domeniul turismului? 

 

 

sigur da
22%

probabil da
36%

probabil nu
26%

sigur nu
16%
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Din totalul repondenților 82% sunt nemulțumii sau foarte nemulțumiți de oferta de locuri de 

muncă existentă la nivelul orașului Dolhasca. De asemenea multe persoane sunt nevoite sa 

facă naveta întrucât s-au angajat în localitățile învecinate. 

 

Printre domeniile menționate ca având un bun potențial pentru dezvoltarea de noi afaceri se 

detașează două: agricultura și zootehnia respectiv turismul. 

 

Percepția repondenților cu privire la potențialul orașului Dolhasca în domeniul turismului este 

împărțită. Pe de o parte 49% din repondenți consideră că există un potențial foarte mare sau 

mare iar 51% consideră că există un potențial mic sau foarte mic. Dintre atracțiile turistice 

menționate de repondenți se detașează Mânăstirea Probota urmată la mare distanță de 

Biserica Răftivanilor și ariile naturale protejate NATURA 2000. 

 

Întrebați fiind dacă ar fi interesați să-și deschidă o afacere în domeniul turismului, 58% dintre 

repondenți au răspuns cu sigur da (22%) și probabil da (36%). Ținând cont că turismul are un 

potențial mare în zonă este îmbucurătoare deschiderea cetățenilor de a-și deshide afaceri în 

acest domeniu. 

 

15. Energie verde. 

 

a. Considerați util ca orașul Dolhasca să implementeze proiecte privind producerea de 

energie regenerabilă? 

 

 
 

16. Percepția populației cu privire la activitatea administrației publice locale. 

 

a. Cât de mulțumiți sunteți de activitatea angajaților Primăriei Dolhasca? 

 

foarte utilă
70%

utilă
22%

utilitate redusă
6%

nu este necesară
2%
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b. Puteți sugera măsuri care să aducă îmbunătățiri în activitatea Primăriei Dolhasca? Vă 

rugăm să le menționați pe scurt. 

Nr 

crt 
Măsura sugerată 

Nr. 

mențiuni 

% 

din 

total 

1 Mai multă disponibilitate și o atitudine pozitivă față de cetățeni 12 10,34 

2 
Necesitatea ca angajații să aibă o atitudine responsabilă în 

îndeplinirea sarcinilor 

6 5,17 

3 Digitalizarea primăriei 6 5,17 

4 
Crearea unui ghișeu unic în vederea îmbunătățirii comunicării 

cu cetățenii 

4 3,45 

5 
Sancționarea angajaților care nu-și îndeplinesc corespunzător 

sarcinile de serviciu 

3 2,59 

6 Imbunătățirea transparenței decizionale 2 1,72 

7 
Creșterea numărului de servicii oferite pentru a se evita 

deplasările cetățenilor la Fălticeni, Pașcani sau Suceava 

2 1,72 

8 Continuarea cadastrării 1 0,86 

9 Refacerea PUG - PUZ 1 0,86 

10 
Construirea unei clădiri noi a primăriei care să ofere condiții 

bune pentru comunicarea cu cetățenii 

1 0,86 

 

 

foarte mulțumit
22%

mulțumit
57%

nemulțumit
13%

foarte nemulțumit
8%
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17. Vă rugăm să menționați pe scurt alte aspecte pe care le considerați importante 

dar nu le-ați regăsit in chestionar? 

La acestă întrebare foarte mulți repondenți au reluat o serie de idei menționate deja la alte 

capitole (infrastructură, mediu, etc.). Totuși au fost menționate și cateva aspecte noi: 

− Desființarea transportului neautorizat; 

− Supravegherea persoanelor dubioase care realizează venituri fără sa plătească taxe și 

impozite; 

− Alocarea de fonduri pentru sportul din orașul Dolhasca, în special pentru echipa de 

fotbal. Înființarea unei echipe de juniori corecta unde se pot forma tinerii contra cost. 

Sprijinirea echipei de seniori in promovarea in liga a 3 a; 

− Posibilități de angajare part-time pentru tineri; 

− Reducerea numărului asistaților sociali; 

− Realizarea unor infrastructuri medicale sau socio-medicale în satele aparținătoare care 

să se adreseze persoanelor vârstnice; 

− Restaurarea gării Dolhasca; 

 

Concluzii. 

Numărul de repondenți care au completat chestionarul este relevant iar răspunsurile oferite 

putem spune că reliefează cu claritate opinia cetățenilor din orașul Dolhasca. Aceste 

răspunsuri vor fi luate în considerare în elaborarea strategiei integrate pentru dezvoltare 

urbană a orașului Dolhasca. 

Din chestionar rezultă că o serie de investiții sunt extrem de importante pentru comunitate. În 

astfel de cazuri procentul de răspunsuri ”foarte important / foarte util / foarte necesar” 

depășește 50% din total repondenți. Aceste investiții vor constitui nucleul portofoliului de 

proiecte pentru perioada 2021 – 2027. 

Cele mai solicitate investiții sunt următoarele: 

- Reabilitarea drumurilor – 90% 

- Construirea de policlinici – 86% 

- Extinderea rețelei de apă și canalizare – 84% 

- Conectarea la rețeaua națională de alimentare cu gaze naturale – 79% 

- Implementarea de proiecte ce vizează producerea de energie verde – 70% 

- Construire trotuare - 68% 

- Instalarea unui sistem de supraveghere video la nivel de oraș – 66% 

- Construirea de centre educaționale – 65% 

- Inființarea unei echipe mobile de asistență socială – 61% 

- Construirea de baze de agrement – 58% 

- Construirea de blocuri ANL pentru tineri – 57% 

- Înființarea transportului public local – 55% 

- Înființarea  unor servicii tip  after school – 54% 

- Inființarea de centre de zi pentru persoane vârstnice – 54% 

- Construirea de parcuri – 53% 
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- Construirea de creșe – 50% 

 

5.2 Focus grup organizat cu reprezentanți ai Primăriei Dolhasca 

Focus grupul este o metoda calitativă de culege a datelor care prsupune o discuție a unui 

moderator cu un grup de 5 – 15 persoane focalizată pe o temă dată. Este o tehnică des 

utilizată pentru identificarea nevoilor comunității. 

 

La acest focus grup au participat: 

Din partea Haiua Viorel II :  

1. Haiura Viorel – administrator 

Din partea Primariei Dolhasca: 

1. Isachi Decebal – primar 

2. Adina Vrabie- consilier la cabinetul primarului 

3. Jugan Lacramioara – șef serviciu contabil 

4. Pavăl Maricica – secretar 

5. Calinciuc Mihaela – inspector 

6. Chisăliță Ana - inspector 

In urma dezbaterilor din cadrul focus grupului au fost identificate o serie de direcții de acțiune 

urmând ca pe baza acestora în cadrul procesului de elaborare a strategiei să fie definit un 

portofoliu de proiecte ce vor fi propuse spre finanțare. 

Direcții de acțiune: 

1. Turism si agrement.  

a) Valorificarea potențialului turistic al Mânăstirii Probota prin: 

− Promovarea Mânăstirii Probota sub denumirea Probota Dolhasca pentru a 

promova și orașul Dolhasca pe teritoriul căruia se află acest obiectiv; 

− Căutarea de vechi legende care sa crească gradul de atractivitate al mânăstirii; 

− Identificarea de personalități de care poate fi legată istoria Mânăstirii Probota 

precum și istorii reale legate de aceste personalități (in completarea legendelor) 

– Petru Rareș, Dosoftei, Ștefan cel Mare, etc. Chiar Mânăstirea Probota poate fi 

o sursă de informații în acest sens; 

− Măsuri complementare menite să asigure condiții bune în vederea valorificării 

turistice a acestui obiectiv – amenajare de parcuri, construirea de obiective 

turistice complementare (muzeu), etc. 
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− Valorificarea zonei de deal din vecinătatea Mânăstirii Probota prin amenajarea 

unui parking de autorulote sau prin atragerea de investitori în vederea amenajării 

unei zone de căsuțe model ”A frame” dedicate cazării turiștilor; 

− Amenajarea unui traseu de biciclete – cicloturism (zona de pădure Probota / 

Valea Poienei); 

− Organizarea de competitii sportive pe traseele ce pot fi amenajate în zona de 

pădure situată în proximitatea Mânăstirii Probota (cros, semimaraton, ciclism, 

etc.)  

− Realizarea de evenimente care sa atragă regulat publicul la Mânăstirea Probota 

(exceptând hramul mânăstirii). Turiștii vin la o mânăstire o dată apoi caută o 

destinație nouă. Dacă se creează un set de evenimente regulate (3-4 pe an) 

turiștii vor reveni la acele evenimente. Un exemplu în acest sens este festivalul 

de muzica pascala realizat la Fundul Moldovei.  

− Organizarea de ateliere meșteșugărești / “șezători”, divizate in funcție de specific 

/ obiceiuri / îndeletniciri – de 3-4 ori pe an, corelate cu alte evenimente / sărbători. 

Aceste șezători pot fi însoțite de momente culturale în care pot fi prezentate 

povești / istorii / legende ale locurilor. 

− Turism rural / agroturism – corelat cu încurajarea  / promovarea producătorilor 

locali, prin organizarea de târguri specifice care vor avea ca obiectiv expunerea 

și vânzarea produselor locale.  

b) Muzeul teatrului – gândit in jurul personalității artistului Alexandru Arșinel: 

− Prezentarea carierei teatrale a  artistului Alexandru Arșinel; 

− Prezentarea teatrelor unde a evoluat sau pe care le-a condus – istoria teatrelor 

respective, pisele jucate de Alexandru Arșinel, etc. 

− Prezentarea colaborarării artistice foarte prolifice cu Stela Popescu; 

− Amenajarea în cadrul muzeului a uneoi săli tip cinema cu 65 de locuri 

(corespunzător numărului de locuri ale unui un autocar) în care turiștilor să le fie 

prezentate la final 20 - 30 de minute de film cu diferite momente umoristice 

interpretate de Alexandru Arsinel și Stela Popescu. Colecția de filme ar trebui să 

aibă un numar mare de scenete care să fie prezentate prin rotație. Astfel dacă 

cineva revine la muzeu peste câteva luni va vedea la final alte scenete. Eventual 

vizitatorii ar putea selecta singuri ce doresc sa vada; 

− Organizarea unor evenimente culturale care să implice și muzeul teatrului și care 

să atragă turiști. Se poate organiza chiar un festival de teatru care să poarte 

numele actorului Alexandru Arșinel. Poate părea cam greu de realizat dar în 

România avem ca exemplu de succes festivalul de jazz organizat în satul 

Gărâna. 

2. Parcuri si spatii verzi  
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− modernizarea si reabilitarea etapizata a spatiilor publice comunitare (scuaruri, locuri de 

joaca, spatii verzi etc) 

− Amenajarea unui parc pe str Parcului 

− Amenajarea unui parc/zona de agrement / parc de aventura dotat cu infrastructura 

specifica - in proximitatea Manastirii Probota 

− Amenajarea de facilitati de agrement in preajma raului Siret / amenajare unui ponton 

pentru practicarea pescuitului sportiv pe raul Siret. 

− Amenajarea de mici zone verzi in fiecare sat apartinator 

 

3. Infrastructura de transport și mobilitate urbană. 

− Reabilitarea drumurilor locale; 

− Necesitatea introducerii transportului public urban pentru a lega satele apartinatoare de 

orasul Dolhasca – autobuze electrice + statii de incarcare / statii asteptare.-> 

Reducerea poluarii si cresterea calitatii factorilor de mediu; 

− Este necesara definirea de coridoare de transport care sa fie incluse in strategie 

(cerinta ADR). Acestea sunt de fapt traseele pe care va circula autobuzul; 

− Este necesara identificarea unui teren pe care sa fie construita autogara; 

− Reabilitarea cailor de acces catre zonele de exploatare agricola / zone propice 

dezvoltarii industriale – atragerea de noi investitori; 

− Infiintarea si cartarea locurilor de parcare atat in zona centrala a orasului Dolhasca, cat 

si in zonele de interes (scoli) din satele apartinatoare; 

− Actualizare PUZ-uri (in functie de zona de interes); 

 

4. Mobilitate velo si pietonală 

− Realizarea de piste de bicicleta 

− Realizarea de trotuare in Dolhasca si in zonele cu case din satele apartinatoare  

 

5. Utilități 

− Master Planul Apă Canal va fi implementat doar în Dolhasca. Este necesară extinderea 

rețelelor către satele aparținătoare; 

− Extinderea iluminatului public către zonele neacoperite; 

 

6. Servicii publice – sănătate 

− Este necesară construirea unei policlinici sau a unui ambulatoriu independent cu un 

număr mai mare de cabinete medicale care să ofere spații optime pentru activitatea 

medicilor de familie și să pună la dispoziție spații pentru medicii specialiști pe care 

orașul este interesat să-i atragă în comunitate; 

− Construirea de locuințe de serviciu pentru cadre medicale și profesori; 
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− Ar fi utilă construirea unui centru de recuperare BFT bazat pe apă sărată. Acest centru 

ar putea avea și un bazin cu apă sărată și camere saline care să fie utilizate în sistem 

mixt: pentru proceduri medicale între anumite ore iar în rest să fie deschise publicului. 

O astfel de infrastructură poate constitui un important punct de atracție pentru turiști 

dovadă în acest sens fiind succesul bazinului din comuna Cacica; 

 

7. Educație  

− Construirea unei creșe dedicată unui numar de aprox. 40-50 copii; 

− Reabilitarea uneia dintre școlile in care cursurile au fost sistate din cauza diminuarii 

numarului de copii / reabilitarea altei cladiri publice / constructie cladire noua, in vederea 

constituirii unui centru de activitati aplicate extra- curiculare (limbi straine, canto, trupa 

de teatru / creatie literara / ateliere matematica); 

− Reabilitarea unei cladiri publice / constructie cladire noua, in vederea constituirii unor 

ateliere pe meserii – parteneriat cu Liceul Oltea Doamna in vederea obtinerii 

aprobarii(de catre ARACIP) infiintarii cel putin a inca unui profil de studiu – unul aplicat 

/ meserii;  

− Dotarea școlilor cu echipamente utilizate pentru școala online; 

− Înființarea de unități after school; 

 

8. Administratie Publica 

− Construirea și dotarea unui sediu nou pentru Primăria Dolhasca; 

− Digitalizarea serviciilor publice în vederea îmbunătățirii accesului cetățenilor la serviciile 

publice furnizate de Primăria Dolhasca. Instruirea funcționarilor publici în vederea 

perfecționării capacității de utilizare a device-urilor / platformelor digitale; 

− Crearea unui ghid și a unei platforme pentru mediul de afaceri existent și potențial cu 

toate informațiile necesare în vederea obținerii de avize și autorizații pentru realizarea 

de investiții  și înființarea unui birou destinat relației cu mediul de afaceri; 

 

9. Locuinte sociale si de serviciu 

− Este necesară continuarea activităților de construire de locuințe sociale; 

− Este necesară construirea de locuințe de serviciu pentru tineri specialiști, cadre 

medicale și profesori; 

 

10. Energie verde 

− Eficientizarea energetica a cladirilor publice prin termoizolare si inlocuirea corpurilor de 

iluminat clasice cu corpuri de iluminat cu LED. 

− Dotarea cladirilor publice cu sisteme de incalzire pe baza de energie regenerabila (de 

ex. Incalzire in pardoseala bazata pe pompe de caldura aer-apa) si sisteme de ventilatie 

cu recuperare de caldura. 
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− Dotarea cladirilor publice cu sisteme de producere de energie regenerabila (de ex kit-

uri fotovoltaice, turbine eoliene, etc.) 

− Eficientizarea iluminatului public stradal prin inlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu 

corpuri de iluminat cu LED / cu sursa de energie alternative – panouri fotovoltaice.  

Problemele identificate în cadrul acestui focus grup sunt similare celor identificate cu ajutorul 

sondajului de opinie adresat populației. Ideile desprinse în cadrul focus grupului se vor regăsi 

în strategia integrată pentru dezvoltare urbană a orașului Dolhasca. 

 

Secțiunea 6: Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT este o tehnică de planificare strategică. Pe de o parte, evaluează factorii interni 

și externi, potențialul actual și viitor. Pe de altă parte, idenifică punctele forte, punctele slabe, 

oportunitățile și amenințările (acronimul SWOT înseamnă strengths, weaknesses, 

opportunities, threats). 

Prin definiție, punctele tari (S) și punctele slabe (W) sunt considerate factori interni, asupra 

cărora autoritatea locală are o anumită doză de control. Oportunitățile (O) și Amenințările (T) 

sunt considerate factori externi, pe care autoritatea locală nu are cum să-i controleze. Analiza 

SWOT cuprinde două părți: 

Analiza internă (Puncte tari și puncte slabe). În această fază se face o radiografie a situației 

existente, luând în considerare punctele forte și minusurile identificate; 

Analiză externă (amenințări și oportunități). Atât amenințările, cât și oportunitățile aparțin 

mediului din afara organizației, dar trebuie să fie luate în considerare și trebuie identificate 

modalitățile optime pentru valorificarea oportunităților precum și soluții viabile pentru 

depășirea amenințărilor identificate.  

 

Analiza SWOT – UAT Dolhasca 

Puncte tari Puncte slabe 

- Orașul ocupă o suprafață mare de teren 

(11.053 ha); 

- 45,54% din suprafață este ocupată de 

vegetație forestieră; 

- Relieful este variat. Pe valea Siretului este 

o zonă de șes cultivată agricol urmată de o 

zonă de dealuri acoperite cu păduri; 

- Existența pe teritoriul orașului a două arii 

protejate Natura 2000 pe teritoriul cărora 

se găsesc păduri bătrâne cu faună 

diversificată și păsări rare; 

- Orașul Dolhasca a dobândit recent acest 

statut astfel încât nu are o moștenire 

urbanistică bogată (un număr mare de 

străzi modernizate, rețele de apă și 

canalizare, trotuare pe distanțe lungi, un 

centru de oraș bine definit, o zona 

industrială, etc.); 

- Orașul Dolhasca are o structură foarte 

complexă fiind format din localitatea 

Dolhasca și alte 7 sate arondate situate la 

3-6 km ceea ce creează o problemă de 

coeziune urbană; 
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- Pe teritoriul orașului Dolhasca se află 

Mânăstirea Probota care este necropolă 

domnească și care a fost declarată 

monument UNESCO pentru frumusețea 

picturii interioare; 

- Teritoriul pe care se află în momentul de 

față orașul Dolhasca are o istorie bogată 

legată de dinastia Mușatinilor dar în special 

de voievozii Ștefan cel Mare și Petru Rareș; 

- Populația orașului Dolhasca s-a menținut 

constantă în ultimii 5 ani ceea ce înseamnă 

că fenomenul de migrație este extrem de 

redus; 

- Ponderea populației active (15-64 de ani) 

la nivel de oraș este de 66,68%; 

- În trei din ultimii patru ani la nivelul orașului 

s-a înregistrat un spor natural negativ al 

populației (decese mai multe decât 

nașteri); 

- La nivelul localității nu există populație 

dezavantajată pe condiții de locuire; 

- La nivelul orașului Dolhasca există o cerere 

consistentă pentru servicii de educație 

antepreșcolară și preșcolară; 

- La nivelul orașului Dolhasca există o cerere 

consistentă pentru servicii de educație 

primară, gimnazială și liceală;  

- Rețeaua de școli acoperă bine teritorial 

orașul astfel încât toți copii au acces la 

educație; 

- Toate școlile au beneficiat de o serie de 

investiții în infrastructură (reabilitări ale 

clădirilor, construire de locuri de joacă, 

construire de terenuri de sport, etc.) ; 

- Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” are o 

filieră tehnologică domeniul abordat fiind 

cel de ”Mecanic utilaje și instalații în 

industrie” ; 

- Corpul A al Liceului Tehnologic ”Doamna 

Oltea” și GPN Dolhasca au autorizație 

DSP ; 

- Școala Gimnazială Gulia și GPN Gulia au 

autorizație ISU ; 

- Există 4 cabinete ale medicilor de familie ; 

- Există 2 cabinete stomatologice; 

- Situarea într-o zonă marginală a județului, 

orașul fiind înconjurat din trei părți de 

localități rurale situate în alte județe; 

- Invecinarea cu orașul Liteni (județul 

Suceava), localitate cu care orașul 

Dolhasca concurează direct pentru 

dezvoltare urbanistică și pentru influență 

în zona rurală înconjurătoare; 

- Situarea în apropierea municipiului 

Fălticeni care devine astfel un concurent 

pentru diversele tipuri de servicii publice 

care pot fi furnizate populației (educație, 

sănptate, etc.) dar și un important 

concurent în domeniul atragerii de 

investitori ;  

- Comunele ieșene limitrofe sunt situate la 

aceeași distanță față de orașul Dolhasca 

ca și față de municipiul Pașcani ceea ce 

afectează semnificativ influența orașului 

Dolhasca în zona rurală înconjurătoare; 

- În ultimii 5 ani populația tânără a scăzut 

constant iar dacă acest trend se va 

menține va duce în timp la scăderea 

populației și la creșterea procentului de 

persoane vârstnice; 

- În 3 din ultimii 4 ani mortalitatea la nivelul 

orașului a fost mai ridicată decât 

natalitatea rezultând un spor demografic 

natural negativ; 

- 29,86% din populație este dezavantajată 

pe ocupare (nu poate găsi un loc de 

muncă adecvat pregătirii școlare și 

profesionale); 

- 50,90% din populație este dezavantajată 

pe capital uman (nivel scăzut de educație 

școlară); 

- 16,89% din populație locuiește în zone 

marginalizate; 

- Doar 2,23% din populație locuiește în 

zone nedezavantajate; 

- Două sate arondate (Poiana și Valea 

Poienii) nu au școală. Acestea au însă o 

populație foarte mică; 

- Școala primară Poienari are un număr 

extrem de mic de elevi și nu se 
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- Există un laborator de analize medicale; 

- Există un centru SMURD; 

-  

- Rețeaua de drumuri a orașului Dolhasca 

are 158,45 km și asigură o foarte bună 

conectivitate atât între satele arondate și 

Dolhasca cât și cu municipiile din apropiere 

(Fălticeni, Suceava, Pașcani); 

- Drumurile județene sunt modernizate în 

totalitate (37 km) iar două tronsoane sunt 

în prezent în reabilitare; 

- În prezent este în derulare un proiect major 

al Primăriei Dolhasca prin care vor fi 

reabilitate și câteva tronsoane de drum 

local;  

- Orașul Dolhasca este nod feroviar pe CCF 

2 – București – Bacău – Suceava – Vicșani; 

- Orașul Dolhasca are legături feroviare 

directe cu municipiile din jur: Suceava, 

Fălticeni, Pașcani; 

- Localitățile Dolhasca, Budeni, Siliștea și 

Poiana beneficiază de rețea de alimentare 

cu apă; 

- Există o rețea de canalizare cu o lungime 

extrem de redusă precum și două stații de 

epurare; 

- Sunt în derulare două proiecte (unul 

finanțat prin PNDL iar cel de-al doilea prin 

POR 2014 – 2020) care au ca obiectiv 

conectarea de noi consumatori la rețeaua 

de apă și construirea a 24,5 km de reța de 

canalizare, stații de pompare și stații de 

epurare; 

- Rețeaua de furnizare a energiei electrice 

acoperă atât orașul Dolhasca cât și satele 

aparținătoare; 

- Aproape toate străzile beneficiază de 

iluminat public; 

- Primăria Dolhasca are în structura sa un 

birou de asistență socială; 

- Există un centru socio-medical în 

comunitatea de rromi Gulia; 

- Se construiește un centru social de zi 

pentru copii în comunitatea de rromi Gulia; 

încadrează în prevederile Legii 

învățământului nr 1 din 2011; 

- Investițiile realizate nu sunt suficiente 

pentru a acoperi toate nevoile școlilor din 

Dolhasca; 

- Nu s-au realizat investiții în domeniul 

utilizării surselor regenerabile de energie 

pentru încălzirea școlilor, iluminat și în 

utilizarea metodelor modrene de încălzire 

și ventilație (încălzire în pardoseală, 

ventilație cu recuperare de căldură, etc.); 

- Localitatea nu are creșă; 

- Localitatea nu are grădiniță cu program 

prelungit; 

- Localitatea nu are after school; 

- Există multe clădiri educaționale care nu 

posedă autorizație de funcționare; 

- Numărul de microbuze utilizate pentru 

transportul elevilor este insuficient; 

- Nu există în toate școlile dotările 

necesare desfășurării educației on line; 

- Numărul de medici precum și numărul de 

specializări este insuficient; 

- Nu există spital orășenesc; 

- Nu există o policlinică; 

- Nu există un ambulatoriu; 

- Nu există un centru de permanență; 

- Pentru a se trata populația se deplasează 

la Fălticeni sau Suceava (26-43 km); 

- Drumurile locale au o lungime foarte mare 

(121,45 km) ceea ce necesită cheltuieli 

mai pentru întreținere și pentru 

modernizare; 

- Doar 8,11 km de drumuri locale sunt în 

prezent modernizate; 

- În prezent la nivelul orașului doar 28,47% 

din lungimea totală a drumurilor este 

modernizată; 

- Lipsa transportului public urban; 

- Distanțe foarte mari între satele 

aparținătoare și între acestea și 

Dolhasca ; 

- Lipsa pistelor pentru biciclete; 

- Numărul mic al parcărilor mai ales în 

centrul localității Dolhasca; 
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- Se construiesc locuințe sociale în orașul 

Dolhasca; 

- 57,76% din suprafața orașului este zonă 

verde fiind acoperită cu păduri, pășuni, 

livezi. 

- Orașul Dolhasca este străbătut de două 

râuri: Siret și Șomuzul Mare; 

- În orașul Dolhasca își desfășoara 

activitatea o firmă de salubritate;  

- Orașul Dolhasca dispune de un serviciu 

pentru situații de urgență și un serviciu 

administrativ gospodăresc; 

- În oraș își desfășoară activitatea 181 de 

firme; 

- Există o suprafață agricolă mare; 

- Există 2 exploatări agricole mari (peste 50 

ha), 12 ferme vegetale și 11 ferme de 

animale; 

- Există o piață agro-alimentară; 

- Orașul Dolhasca face parte dintr-un grup 

de acțiune locală (GAL); 

- În oraș există 3 case de cultură; 

- Dolhasca este locul de naștere al actorului 

Alexandru Arșinel; 

- Orașul are o bogată moștenire culturală și 

istorică cel mai valoros monument fiind 

Mânăstirea Probota – monument 

UNESCO; 

- Mânăstirea Probota este valorificată din 

punct de vedere al turismului cultural și 

religios; 

- Cadrul natural are un potențial foarte mare 

pentru dezvoltarea activităților de agrement 

(păduri, rezervații, râuri); 

- Există un stadion; 

- Există câteva terenuri de sport; 

- Cadrul natural precum și importanța 

monumentelor din zonă sunt 

asemănătoare cu cele întâlnite în stațiuni 

turistice cunoscute din jud. Suceava cum ar 

fi Sucevița sau Voroneț; 

- În oraș există un Centru Național de 

Informare și Promovare turistică; 

- Absența trotuarelor în cea mai mare parte 

a localității; 

- Satele aparținătoare Poienari, Probota, 

Gulia și Valea Poienei nu dispun de rețea 

de apă potabilă; 

- În locurile unde exită rețea de apă 

potabilă există încă populație 

neconectată; 

- Rețeaua de canalizare are o lungime 

insignifiantă iar extinderea ce se 

realizează prin POIM nu va acoperi 

necesarul la nivel de oraș și satele 

aparținătoare; 

- În câteva zone nu există iluminat public; 

- Nu există rețea de furnizare a gazului 

metan; 

- Infrastructura socială existentă acoperă 

punctual nevoile a două localități din cele 

șapte care formează orașul Dolhasca; 

- Nu există centre de zi pentru persoane 

vârstnice; 

- Nu există o echipa mobilă; 

- Nu există centru de zi pentru copii în 

majoritatea localităților componente ale 

orașului; 

- Nu există adăpost de noapte; 

- Nu există case de îngrijire temporară 

pentru vârstnici; 

- Nu există locuințe în regim de urgență; 

- Nu există locuințe sociale în majoritatea 

localităților componente ale orașului; 

- Nu există locuințe ANL pentru tineri și 

pentru specialiști; 

- Orașul Dolhasca are un singur parc și 

acesta fiind amenajat pe o suprafață mică 

(2200 mp); 

- În zonele verzi și pe malurile râurilor s-au 

aruncat ilegal deșeuri; 

- Salubrizarea insuficientă a orașului; 

- Din cauza drumurilor nemodernizate se 

produce mult praf în urma circulației 

automobilelor; 

- Există platforme de gunoi de grajd 

amenajate necorespunzător care 

afectează mediul înconjurător; 
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- Aparatul propriu al primarului este bine 

dimensionat și acoperă toate posturile 

cheie; 

- Există un compartiment proiecte și 

programe și un compartiment integrare 

europeană; 

- Există un număr mare de animale fără 

stăpân ; 

- Nu există un padoc ; 

- Nu există investiții în producerea de 

energie regenerabilă; 

- Numărul clădirilor publice care au fost 

eficientizate din punct de vedere 

energetic este mic ; 

- Orașul Dolhasca este afectat frecvent de 

inundații ( clasificare 7-8 pe o scară de la 

0 la 10); 

- Orașul Dolhasca este predipus apariției 

de alunecări de teren și a unor fenomene 

meteorologice extreme (ceață și polei); 

- Toți agenții economici se incadrează în 

categoria firmelor mici (sub 50 de 

angajați); 

- Foarte multe persoane sunt angajate în 

alte localități fiind obligate să facă naveta; 

- Șomajul este unul dintre cele mai ridicate 

din județ ( 6,47% ); 

- Nu există nici o structură de sprijinire a 

afacerilor (parc industrial, zona 

industrială, etc.); 

- 5 sate aparținătoare nu au casă de cultură 

și nici un alt spațiu adecvat activităților 

culturale; 

- Personalitatea actorului Alexandru 

Arșinel nu este valorificată din punct de 

vedere cultural și turistic; 

- Potențialul istoric al orașului Dolhasca nu 

este valorificat din punct de vedere 

cultural și istoric; 

- Nu există infrastructuri de agrement 

amenajate; 

- Unele sate aparținătoare nu au teren de 

sport și nici alte facilități de acest tip; 

- Nu există infrastructuri de agrement; 

- Activitățile economice în domeniul 

turismului sunt inexistente; 

- Nu există activități de promovare a 

orașului Dolhasca din punct de vedere 

turistic; 

- Nu există trasee amenajate pentru turiști 

în păduri și rezervații; 
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- Nu există amenajări pentru practicarea 

pescuitului sportiv; 

- Nu există facilități de cazare (nici măcar 

campinguri pentru corturi sau rulote); 

- În oraș un singur agent economic este 

autorizat ca restaurant; 

- Nu există puncte gastronomice locale; 

- Nu există un muzeu de istorie; 

- Veniturile proprii ale Primăriei Dolhasca 

sunt mici și nu pot susține proiectele de 

dezvoltare de care are nevoie orașul; 

Oportunități Amenințări 

- Programele de finanțare cu fonduri 

europene constituie o foarte bună 

oportunitate pentru atragerea de resurse 

financiare în vederea dezvoltării locale; 

- În perioada 2021- 2026 România va 

beneficia de resurse suplimentare de 

finanțare prin programul PNRR, în cadrul 

acestuia existând linii de finanțare 

destinate orașelor; 

- Guvernul României derulează o serie de 

programe naționale prin care sunt finanțate 

obiectivele autorităților locale (PNDL, ANL, 

programele Administrației Fondului de 

Mediu, etc.). 

- România nu și-a îndeplinit 

angajamenteleeuropene privind extinderea 

rețelelor de apă canal și din acest motiv 

lansează permanent programe naționale 

cu acest obiectiv; 

- Grupurile de Acțiune Locală derulează 

programe prin care finanțează dezvoltarea 

locală; 

- Există posibilități de implicare a Consiliului 

Județean Suceava în calitate de partener 

în diverse proiecte; 

- Construirea autostrăzii A7, București – 

Bacău – Suceava – Siret care va trece pe 

lângă orașul Dolhasca; 

- Construirea autostrăzii A8, Iași – Tg Mureș 

care va trece prin Pașcani, la aproximativ 

25 de km de orașul Dolhasca; 

- Economia locală slab dezvoltată nu 

generează suficiente locuri de muncă și 

nici resurse suficiente pentru susținerea 

dezvoltării locale; 

- Politicile naționale nu prevăd programe 

speciale pentru sprijinirea localităților care 

au venituri extrem de reduse și cheltuieli 

foarte mari; 

- Regiunea Nord – Est este a doua cea mai 

săracă regiune din Europa iar acest lucru 

afectează negativ interesul firmelor de a 

investi în zonă; 

- Programele europene care se vor derula în 

perioada 2021 – 2027 nu alocă resurse 

importante pentru reabilitarea drumurilor; 

- Politicile actuale ale UE vizează înlocuirea 

combustibililor fosili (gen gaz metan) cu 

surse de energie regenerabilă iar acest 

fapt afectează negativ investițiile de 

extindere a rețelelor de gaz; 

- Nu există programe de finanțare pentru 

înființarea de parcuri industriale și 

construirea utilităților (drum, apa canal, 

curent electric, etc.) în cadrul acestor 

parcuri; 

- Investitorii evită Regiunea Nord Est din 

lipsă de informații și din lipsa unei 

comunicări consistente cu autoritățile 

locale din zonă; 

- Sporul natural al populației din orașul 

Dolhasca este negativ fapt ce va duce pe 

termen lung la scăderea populației; 
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- Posibilitatea de a construi locuințe sociale 

prin ANL; 

- Posibilitatea de a construi locuințe pentru 

specialiști prin ANL; 

- Programele europene ce se vor derula în 

perioada 2021-2027 alocă resurse 

importante digitalizării aceasta fiind o 

importantă șansă pentru implementarea 

tehnologiilor noi în administrație publică, 

educație, sănătate, etc. 

- Programele europene ce se vor derula în 

perioada 2021-2027 alocă resurse 

importante pentru eficientizarea energetică 

a clădirilor publice aceasta fiind o 

importantă șansă pentru reabilitarea 

acestora și pentru reducerea costurilor de 

exploatare; 

- Existența asociațiilor de turism care pot 

deveni un important instrument pentru 

promovare; 

- Migrația populației spre alte țări poate duce 

la o depopulare rapidă a localității; 

- Situarea geografică a orașului Dolhasca 

într-o zonă marginală a județului și în 

vecinătatea a două municipii: Fălticeni și 

Pașcani; 

 

Tipurile de strategii bazate pe analiza SWOT 

 

Odată finalizată analiza SWOT, poate fi definită o strategie de dezvoltare. Există patru tipuri 

de strategii: 

  

Strategii ofensive 

Strategiile ofensive se formulează pornind de la punctele tari și oportunități. Sunt strategii de 

creștere, care caută să pună în relație puncte tari interne și oportunitățile pentru a dezvolta în 

ritm rapid localitatea.  

 

Strategii defensive 

Strategiile defensive iau în calcul punctele tari și amenințările identificate. Aceste strategii 

folosesc punctele tari interne pentru a contracara amenințările externe. Nu sunt axate în mod 

clar pe dezvoltare ci urmăresc mai mult securizarea față de amenințările externe. 

  

Strategii adaptative 

Strategiile adaptative iau în calcul punctele slabe și oportunitățile. Sunt strategii de reorientare: 

schimbi un element din punctele slabe ca să poți profita de oportunități. Nu sunt axate în mod 

clar pe dezvoltare ci urmăresc mai mult neutralizarea problemelor identificate. 

 

Strategii de supraviețuire 

Strategiile de supraviețuire iau în calcul punctele slabe și amenințările. Mai exact, acest tip de 

strategie constă în identificarea unei soluții prin care să inversezi situația de dezavantaj în care 

te afli. Nu sunt axate în mod clar pe dezvoltare. 
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Tipul de strategie adoptat de orașul Dolhasca. 

 

In cazul orașului Dolhasca cea mai potrivită strategie este cea ofensivă bazată pe oportunități 

și pe punctele tari identificate. Un rol important îl vor juca oportunitățile existente, în special 

programele de finanțare cu fonduri europene și programele de finanțare naționale care vor fi 

utilizate pentru rezolvarea problemelor identificate la capitolul puncte slabe. Dezvoltarea 

viitoare a orașului va fi afectată de amenințările identificate dar acestea vor fi depășite prin 

implicare și identificarea de soluții alternative sau soluții inovative. In vederea unei bune 

valorificări a oportunităților un rol foarte important îl vor avea angajații administrației publice 

locale ce vor fi implicați în atragerea de fonduri. 

 

Cei trei piloni principale pe care se va baza dezvoltarea viitoare a orașului sunt:  

1. Programele europene, programele naționale de finanțare;  

2. Programele naționale de finanțare; 

3. Personalul angajat al Primăriei Dolhasca cu atribuțiuni în atragerea de fonduri care își 

va folosi eficient capacitatea de muncă și experiența pentru implementarea unui număr 

mare de proiecte. 

 

Întrucât dezvoltarea orașului Dolhasca este axată în special pe fonduri atrase obiectivele ce 

se doresc a fi atinse trebuie să fie în strânsă concordanță cu obiectivele strategiilor naționale, 

regionale și județene deoarece programele de finanțare sunt elaborate pe baza acestor 

strategii. 
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Secțiunea 7 : Viziune, obiectiv general, priorități și direcții de acțiune 

7.1 Viziune și obiectiv general 

Viziune: 

 

 

 

 

Obiectivul general: 

 

 

 

Orașul Dolhasca a dobândit acest statut în anul 2004 fără a avea însă o dotare urbanistică 

corespunzătoare. Aceeași situație se regăsește și în momentul de față. Drumurile locale sunt 

într-o proporție foarte mare nemodernizate, trotuarele există doar în zona centrală a orașului 

Dolhasca, rețelele de apă și canalizare desrvesc doar o mică parte din localitate, orașul nu 

dispune de o policlinică, un ambulatoriu sau un spital, nivelul de dezvoltare economică este 

foarte scăzut.  

De asemenea orașul are o problemă de coeziune teritorială fiind format din orașul Dolhasca 

și alte șapte sate aparținătoare aflate la 3,5 – 7 km de Dolhasca.  

În viziunea Comisiei Europene obiectivul coeziunii teritoriale este acela de a garanta că 

cetățenii sunt în măsură să valorifice la maximum specificul zonelor în care locuiesc. Niciun 

cetățean european nu ar trebui să fie privat de acces la servicii publice, la locuință sau pe 

piața muncii doar pentru motivul că locuiește într-o regiune și nu în alta. Coeziunea teritorială 

promovează o dezvoltare mai armonioasă și mai durabilă iar pentru îndeplinirea acestui 

obiectiv este nevoie de o abordare integrată. Aceasta implică o mai bună coordonare a 

politicilor sectoriale, la nivel local, regional, național și european. De asemenea, presupune o 

cooperare mai strânsă și legături mai bune.  

Orașul Dolhasca va deveni o localitate unitară, urbanizată care va 

asigura condiții bune de viață și de muncă locuitorilor săi și va 

constitui o atracție importantă pentru turiști. 

Dezvoltarea accelerată a orașului Dolhasca din punct de vedere economico-

social prin realizarea de investiții publice în toate domeniile de interes pentru 

populație și pentru mediul de afaceri. 
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Aceste principii trebuie aplicate la nivel local și în cazul orașului Dolhasca. Dezvoltarea locală 

trebuie gândită integrat în așa fel încât niciuna dintre localitățile componente să nu fie 

marginalizată. Acest lucru presupune realizarea investițiilor necesare asigurării unei bune 

calități a vieții în fiecare localitate în parte. Doar instituțiile cu foarte largă adresabilitate 

(primărie, poliție, policlinică, etc.) trebuie să-și desfășoare activitatea în localitatea Dolhasca. 

De asemenea trebuie asigurată o foarte bună interconectare teritorială între localitățile 

componente ale orașului Dolhasca. Este necesară modernizarea principalelor artere rutiere 

locale, înființarea transportului public local, construirea de piste pestru biciclete care să lege 

localitățile componente ale orașului Dolhasca între ele și construirea de trotuare. Acestea 

împreună cu utilitățile publice trebuie construite inclusiv în zonele nelocuite aflate aflate pe 

traseul drumurilor ce leagă satele aparținătoare de Dolhasca sau între ele.  

Existența zonelor nelocuite de-a lungul drumurilor ce leagă între ele localitățile componente 

ale orașului Dolhasca constituie acum un punct slab dar odată ce vor fi echipate cu utilități și 

cu piste pentru biciclete / trotuare vor deveni un punct tare. Aceste artere de mobilitate vor 

deveni în mod natural axe de dezvoltare urbanistică pe traseul lor urmând să se construiască 

case, magazine sau unități de producție. Toate acestea vor contribui la creșterea bunăstării 

populației precum și la creșterea sumelor încasate la bugetul local sub formă de taxe și 

impozite, bani ce vor fi utilizați apoi pentru diverse proiecte locale. 

Nu în ultimul rând orașul Dolhasca are nevoie de o infrastructură medicală deoarece în 

momentul de față nu există în localitate nici spital orășenesc, nici policlinică. Prin construirea  

și dotarea unei policlinici vor putea fi atrași medici specialiști din alte localități. Un alt avantaj 

important în atragerea de personal medical îl poate constitui construirea de locuințe de serviciu 

pentru această categorie profesională. 

Un avataj foarte important mai ales din punct de vedere economic îl constituie faptul că orașul 

Dolhasca este pe ruta autostrăzii A7 și la 25 de km de ruta autostrăzii A8. Odată finalizate 

aceste infrastructuri rutiere (probabil în perioada 2027 – 2030) orașul Dolhasca va deveni 

foarte atractiv pentru investitori. În același timp se va scurta foarte mult timpul de navetă spre 

Suceava, spre Pașcani și chiar se va putea face ușor naveta la Iași sau Bacău. În condițiile în 

care vor apărea primele investiții în oraș, naveta poate fi făcută și de persoane ce locuiesc în 

afara localității dar care se vor angaja aici, nu doar de localnici care lucrează în alte zone. De 

asemenea, ținând cont că viața în marile orașe devine din ce în ce mai scumpă, orașul 

Dolhasca va deveni un loc potrivit în care să trăiești chiar dacă locul de muncă va fi în altă 

localitate. 

În plus în cazul în care investițiile în infrastructura de mobilitate și infrastructura de utilități se 

vor realiza doar în zonele care acum sunt locuite pe viitor este posibil să apară necesitatea 

extinderii lor ceea ce înseamnă noi proiecte, sume cheltuite de la bugetul local, efort depus de 

angajații responsabili cu inițierea și derularea proiectelor europene și mai ales timp de 

așteptare până când apare o linie de finanțare potrivită. Orașul Dolhasca nu poate susține din 

bugetul local finanțarea unor proiecte majore și nici nu-și poate permite creșterea costurilor 

pentru atingerea unui obiectiv prin ”spargerea” unui proiect mare în mai multe proiecte mici. O 

abordare integrată care să trateze orașul ca un tot unitar și nu ca o sumă de localități despărțite 
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de terenuri agricole va permite inițierea unor proiecte de calitate care vor duce în final la 

construirea unui oraș unitar. 

Abordarea unei dezvoltări cu două viteze – în localitatea Dolhasca investiții majore și 

urbanizare, în satele aparținătoare investiții punctuale și păstrarea unui caracter rural – nu 

este fezabilă și va genera discriminare. Într-un astfel de caz ar rezulta o localitate cu 

discrepanțe interne foarte mari din punct de vedere economic și social și foarte probabil vor 

exista și sentimente de frustrare în rândul locuitorilor din satele aparținătoare. 

Prin implementarea unei strategii de dezvoltare urbană integrate care să trateze orașul ca un 

tot și nu ca o sumă de localități, Dolhasca nu va mai fi un oraș eterogen format din opt localități 

separate și având un caracter apropiat de cel rural ci va fi un oraș unitar și urbanizat cu opt 

cartiere strâns interconectate între ele, care vor asigurate condiții bune de muncă și de viață 

populației locale, condiții prielnice pentru investitori și atracții tentante pentru turiști. 

Din punct de vedere economic orașul Dolhasca este slab dezvoltat. Nu are un mediu de afaceri 

puternic și nici nu are structuri de sprijinire a afacerilor (parc industrial, centru de afaceri, etc.). 

Este dezavantajat și de poziționarea geografică deoarece este situat într-o zonă marginală a 

județului, la o distanță de 25 de km de drumul european E85 și încorsetat din două părți de 

municipiile Pașcani și Fălticeni, două localități mari care sunt mult mai atractive pentru 

investitori. 

Domeniul în care orașul Dolhasca poate concura cu succes în competiția cu municipiile 

Fălticeni și Pașcani este turismul. Pe teritoriul orașului există un monument UNESCO ce este 

deja valorificat turistic dar există și două arii protejate NATURA 2000 care pot atrage numeroși 

iubitori de natură. Această combinație de atracții turistice este unică în zonă. Un potențial 

asemănător mai au doar localitățile Sucevița sau Gura Humorului. 

În aceste condiții turismul este domeniul prioritar care poate asigura o dezvoltare 

economică rapidă a orașului Dolhasca.  

Elementul central pe care se bazează activitățile turistice și anume atracțiile turistice deja 

există. Mânăstirea Probota este chiar foarte cunoscută. Se poate spune că există o bază de 

pornire foarte bună și în același timp unică în zonă. Este necesară însă implicarea autorității 

publice locale care trebuie să deruleze proiecte privind îmbunătățirea infrastructurii de 

mobilitate urbană și extinderea rețelelor de utilități precum și proiecte prin care să costruiască 

atracții turistice complementare cum ar fi de exemplu centre de agrement, parcuri, muzee, etc. 

Nu în ultimul rând este necesară o promovare agresivă a atracțiilor turistice ale orașului. 

De asemenea este necesară implicarea populației și a mediului de afaceri care trebuie să 

investească în obiective economice din domeniul HORECA: pensiuni, hoteluri, cabane, 

cafenele, etc. Investiții în astfel de obiective pot fi realizate și de persoane sau firme din afara 

localității. Este important însă că se va folosi forța de muncă locală și se vor plăti taxe și 

impozite la bugetul local al orașului Dolhasca. 

Dezvoltarea turistică a orașului Dolhasca nu va începe doar în momentul în care se va finaliza 

infrastructura de mobilitate și cea de turism. Și în prezent există turism în Dolhasca, chiar dacă 

numărul de turiști este relativ mic. Odată ce orașul va fi promovat din punct de vedere turistic 

și se vor organiza mai multe evenimente culturale numărul de turiști va crește de la an la an. 
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În aceste condiții este important ca populația și mediul de afaceri să aibă curajul să 

investească în activități economice specifice turismului pe măsură ce numărul de vizitatori va 

crește. 

În ceea ce privește atragerea de investitori orașul Dolhasca trebuie să facă o serie de investiții 

care să-i ofere șanse în competiția cu municipiile Fălticeni și Pașcani. În primul rând este 

necesară înființarea unui parc industrial greenfield și promovarea acestuia. Prin parc industrial 

greenfield se înțelege un parc industrial care un are încă realizată infrastructura și aducerea 

utilităților. Este important însă că pe terenul unui parc tip greenfield se pot acorda conform 

legii scutiri de impozite și taxe pentru investitori. În nici o altă locație un se pot acorda aceste 

facilități decât cu avizul special al Consiliului Concurenței.  

Parcul industrial poate realizat în mai multe etape. În prima fază poate fi identificat terenul, se 

va face documentația de autorizare și se obține ordinul de ministru privind înființarea parcului 

industrial tip greenfield. Odată obținut acest ordin parcul este funcțional, poate primi investitori 

și poate acorda facilități. Problema infrastructurii rutiere și a utilităților nu ar trebui să fie o 

problemă foarte mare pentru primii investitori deoarece conform legii parcul industrial trebuie 

construit lângă un drum județean sau național pe marginea căruia ar trebui să existe sau să 

fie în curs de realizare rețelele de utilități. În aceste condiții primele firme își pot face pe cont 

propriu o intrare din drumul județean spre parcela cumpărată și își pot aduce pe cheltuiala 

proprie și utilitățile întrucât vor fi în imediata apropiere. Trebuie însă ca autoritatea publică 

locală să aleagă cu atenție terenul pentru care va cere titlul de parc industrial astfel încât să 

nu fie la distanță mare de un drum județean și de rețeaua de utilități. 

În a doua etapă se poate realiza infrastructura rutieră și aducerea utilităților în parc. Aceste 

investiții se vor realiza din fonduri proprii, din fonduri guvernamentale sau în cadrul unui proiect 

finanțat cu fonduri europene dacă va apărea o astfel de linie de finanțare. Trebuie de menționat 

însă că pe fonduri europene finanțarea pentru o astfel de investiție va fi de 50% întrucât intră 

sub incidența ajutorului de stat. 

Chiar dacă se va realiza doar prima etapă aceasta va constitui un mare avantaj deoarece va 

permite acordarea de facilități investitorilor. Trebuie de menționat că nici în Fălticeni nici în 

Pașcani nu există o astfel de infrastructură deci orașul Dolhasca va avea un avantaj competitiv 

în fața acestora. 

Deși ataregerea de investiții pare o perspectivă foarte îndepărtată orașul trebuie să se 

pregătească în acest sens. În perioada 2026 – 2030 foarte probabil se vor finaliza autostrăzile 

A7 Siret – București și A8 Iași – Tg. Mureș iar orașul Dolhasca este situat exact la intersecția 

acestora, poziția fiind extrem de favorabilă pentru investitori. Foarte probabil cu 2-3 ani înainte 

de finalizarea autostrăzilor firmele care doresc să se extindă vor începe să prospecteze și 

zona Moldovei. În acel moment orașul Dolhasca trebuie să fie pregătit măcar cu o 

infrastructură minimală pentru sprijinirea afacerilor. 

Nu trebuie uitat fapătul că dezvoltarea locală se bazează și pe micii antreprenori locali. Pentru 

a sprijini firmele locale și pentru a încuraja apariția de noi firme trebuie create o serie de 

infrastructuri mici de sprijinire a afacerilor. Poate fi construit un centru de afaceri în care 

antreprenorii locali să poată închiria birouri și să aiba la dispoziție 2-3 mici săli de ședință, 
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poate fi construit un incubator de afaceri care să aibă spre închiriere câteva birouri și câteva 

mici hale de producție ( 200 – 300 mp / hală) și care să găzduiască firme nou înființate. 

7.2 Priorități tematice ale strategiei integrate de dezvoltare urbană Dolhasca și obiective 

specifice.  

Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de mobilitate urbană și a rețelelor de utilități. 

Dezvoltarea infrastructurii de mobilitate și a rețelelor de utilități intră în atribuțiunile autorităților 

locale. În momentul de față orașul Dolhasca nu îndeplinește indicatorii minimali stabiliți pentru 

orașe prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național 

(50% din drumuri să fie asfaltate, 50% din locuințe să fie conectate la rețeaua de canalizare, 

70% din locuințe să fie conectate la rețeaua de alimentare cu apă, etc.). 

Sunt necesare intervenții în vederea reabilitării drumurilor locale, îmbunătățirea mobilității 

urbane și extinderea rețelelor de utilități. 

Obiective specifice: 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea obiectivului specific Indicator de realizare 

1.1 Reabilitarea drumurilor locale și construirea de 

parcări. 

- Kilometri de drum 

modernizat; 

- Număr de parcări construite; 

1.2 Înființarea transportului public local. - Serviciu de transport public 

înființat; 

1.3 Modernizarea și extinderea rețelelelor de mobilitate 

nemotorizată (trotuare, piste pentru biciclete). 

- Km de trotuare modernizate; 

- Km de trotuare construite; 

- Km de pistă pentru biciclete 

construite; 

1.4 Extinderea rețelei de alimentare cu apă și de 

canalizare. 

- Km de extindere rețea de 

apă;  

- Km de extindere rețea de 

canalizare; 

- Nr de gospodării racordate la 

rțeaua de alimentare cu apă; 

- Nr de gospodării racordate la 

rețeaua de canalizare; 

1.5 Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat 

public. 

- Km de rețea de iluminat 

extinsă; 

- Km de rețea de iluminat 

modernizată; 

1.6 Conectarea orașului Dolhasca la rețeaua națională 

de alimentare cu gaz metan. 

- Număr de gospodării 

conectate; 
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1.7 Instalarea unui sistem de supraveghere video la 

nivel de oraș. 

- Sistem supraveghere video 

instalat; 

- Număr de locații / obiective 

monitorizate; 

1.8 Implementarea de soluții de e-parking și e-tiketing. - Număr de soluții de e-parking 

/ e-tiketing implementate. 

 

 

Prioritatea 2: Sprijinirea dezvoltarii economice a orașului Dolhasca. 

Unitățile administrativ teritoriale nu pot sprijini direct firmele dar pot crea condiții favorabile 

pentru investiții și pentru crearea de noi firme. Acest lucru se realizează prin crearea unor 

structuri de sprijinire a afacerilor și prin informare și consiliere. 

Obiective specifice: 

Nr. 

Crt 

Denumirea obiectivului specific Indicator de realizare 

2.1 Înființarea unor structuri de sprijinire a afacerilor. - Nr de structuri de 

sprijinire a afacerilor 

înființate; 

2.2 Înființarea în cadrul Primăriei Dolhasca a unui ghișeu 

online pentru relația cu mediul de afaceri local și 

potențialii investitori. 

- Ghișeu online înființat; 

2.3 Informarea cetățenilor cu privire la oportunitățile de 

finanțare existente în vederea înființării / dezvoltării 

afacerilor sau a activităților agricole. 

- Număr de persoane 

consiliate; 

- Număr de afaceri 

înființate / extinse; 

2.4  Sprijinirea promovării la nivel de comunitate a firmelor 

locale. 

- Număr de firme 

promovate; 

 

Orașul Dolhasca este slab dezvoltat economic dar populația este interesată să dezvolte 

activități lucrative. Existența finanțărilor europene care susțin mediul de afaceri constituie o 

mare oportunitate pentru antreprenorii care doresc să înceapă sau să dezvolte propria 

afacere. Infrastructurile de sprijinire a afacerilor (parc industrial, centru de afaceri, incubator 

de afaceri, etc.) pot oferi acestor întreprinzători un spațiu în care să-și amenajeze biroul sau 

un mic spațiu de producție. Oragnizarea de acțiuni informative cu privire la finanțările europene 

existente precum și de acțiuni de consiliere în afaceri a antreprenorilor vor îmbunătăți accesul 

la informație și vor contribui la consolidarea firmelor. 
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Prioritatea 3: Asistență socială de calitate și sprijin pentru grupurile vulnerabile și 

dezavatajate. 

Asigurarea serviciilor de asistență socială intră în atribuțiunile autorității publice locale. Grupul 

vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de 

satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, 

dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate 

economică și socială (Legea asistenței sociale nr 292 din 2011). Grupul dezavantajat este un 

grup de persoane expuse unui risc mai mare de sărăcie, excluziune socială, discriminare și 

violență decât populația generală, care cuprinde, dar nu exclusiv, minorități etnice, migranți, 

persoane cu handicap, persoane vârstnice izolate și copii (Institutul European pentru 

Egalitatea de Șanse). 

Obiective specifice: 

Nr. 

Crt 

Denumirea obiectivului specific Indicator de realizare 

3.1 Realizarea unei infrastructuri sociale destinată 

persoanelor vârstnice. 

- Număr de infractructuri 

create; 

- Număr de beneficiari; 

3.2 Asigurarea unor condiții bune de locuire pentru 

grupurile vulnerabile și dezavantajate în locuințe 

sociale și locuințe protejate. 

- Număr de locuințe 

construite; 

- Număr de beneficiari; 

3.3 Asigurarea de locuințe pentru tineri. - Număr de locuințe 

construite; 

- Număr de beneficiari; 

3.4 Înființarea unei infrastructuri care să sprijine 

dezvoltarea socială și personală a tinerilor. 

- Număr de infrastructuri 

create; 

- Număr de beneficiari; 

3.5 Perfecționarea personalului din domeniul asistenței 

sociale.  

- Număr de persoane 

perfecționate; 

 

La nivelul orașului Dolhasca se resimte lipsa unei echipe mobile. Satele aparținătoare sunt la 

distanțe mari fapt care îngreunează activitatea departamentului de asistență socială. De 

asemenea infrastructura socială este slab dezvoltată. 

Prioritatea 4: Îmbunătățirea accesului la educație și a calității infrastructurii 

educaționale. 

Construirea și întretinerea infrastructurii școlare precum și dotarea școlilor intră în atribuțiunile 

autorității publice locale. Orașul Dolhasca are un număr mare de școli care necesită o serie 

de investiții în domeniul modernizării infrastructurii și al dotărilor. De asemenea este necesară 
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înființarea unor infrastructuri educaționale care să găzduiască servicii noi (after-school, 

grădiniță cu program prelungit, creșă, etc.). 

Nr. 

Crt 

Denumirea obiectivului specific Indicator de realizare 

4.1 Reabilitarea școlilor în vederea obținerii autorizațiilor 

de funcționare. 

- Număr de clădiri care au 

obținut autorizația de 

funcționare; 

4.2 Dotarea școlilor cu mobilier, aparatură de laborator și 

echipamente utilizate în e-learning (educația la 

distanță); 

- Număr de școli dotate cu 

mobilier / aparatură de 

laborator; 

4.3 Înființarea de servicii educaționale noi și construirea 

infrastructurii aferente. 

- Număr de servicii 

educaționale nou 

înființate; 

- Număr de clădiri 

construite; 

4.4 Construirea de facilități sportive și locuri de joacă în 

cadrul școlilor. 

- Număr de facilități 

sportive construite; 

- Număr de locuri de joacă 

construite; 

4.5 Dotarea școlilor cu microbuz școlar. - Număr de școli dotate cu 

microbuz școlar; 

4.6 Construirea de locuințe pentru specialiști din 

învățământ. 

- Număr de locuințe 

construite; 

 

O problemă foarte mare a orașului Dolhasca o constituie lipsa serviciilor tip after-school, a 

grădinițelor cu program prelungit și a unei creșe. În condițiile în care foarte multe persoane 

sunt ocupate toată ziua aceste servicii ar constitui un real sprijin pentru asigurarea unei 

educații corespunzătoare copiilor.  

Construirea de locuințe pentru specialiști în învățământ ar permite atragerea de profesori în 

localitate. Orașul Dolhasca fiind destul de marginalizat nu este atractiv mai ales pentru 

profesorii tineri iar în aceste condiții oferirea unei locuințe poate constitui un bun argument 

pentru a-i atrage în localitate. 

Prioritatea 5: Servicii medicale de calitate. 

Construirea și întretinerea infrastructurii sanitare intră în atribuțiunile autorității publice locale. 

Orașul Dolhasca nu are în momentul de față un spital deși în trecut a avut unul. De asemenea 

nu dispune de o policlinică sau de un ambulatoriu. Serviciile de medicină primară sunt 

asigurate prin cabinetele medicilor de familie. 
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Nr. 

Crt 

Denumirea obiectivului specific Indicator de realizare 

5.1 Îmbunătățirea condițiilor de asigurare a serviciilor 

medicale prin construirea de infrastructuri specifice; 

- Număr de infrastructuri 

construite; 

- Număr de cabinete 

medicale deservite; 

- Număr de persoane 

deservite; 

5.2 Construirea de locuințe pentru medici specialiști - Număr de locuințe 

construite; 

 

Prioritatea 6: Turism, cultură și petrecerea timpului liber. 

Potențialul turistic al orașului Dolhasca este foarte mare acesta fiind și domeniul economic 

care se poate dezvolta foarte rapid. Chiar dacă în momentul de față infratsructura de turism și 

agrement este foarte săracă în următorii 5-6 ani această situație se poate schimba radical.  

Nr. 

Crt 

Denumirea obiectivului specific Indicator de realizare 

6.1 Adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural la uzul 

public și turistic 

- Număr de intervenții; 

6.2 Construirea unei infrastructuri de agrement și 

practicare a sportului. 

- Număr de obiective 

construite; 

6.3 Reabilitarea parcurilor existente și creșterea 

numărului acestora inclusiv prin reabilitarea 

terenurilor degradate 

- Număr de parcuri 

reabilitate / construite; 

6.4 Creșterea atractivității orașului Dolhasca pentru turiști 

prin construirea de muzee (Muzeul Teatrului, Muzeul 

Ștefanian). 

- Număr de muzee 

construite; 

6.5 Crearea unei agende culturale anuale care să 

cuprindă evenimente cu caracter repetitiv și 

implementarea acesteia. 

- Număr de evenimente 

culturale / festivaluri 

organizate; 

6.6 Digitalizarea monumentelor și a traseelor turistice 

înființate. 

- Număr de monumente / 

trasee turistice digitalizate; 

6.7 Informarea cetățenilor și a mediului de afaceri cu 

privire la oportunitățile de finanțare existente în 

domeniul turismului, 

- Număr de persoane / firme 

consiliate; 
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6.8 Organizarea de campanii de promovare turistică a 

orașului Dolhasca și integrarea în circuite turistice; 

- Număr de campanii 

organizate; 

6.9 Construirea unei infrastructuri de campare și 

caravaning; 

- Număr de campinguri 

construite; 

 

Investițiile ce se vor realiza în domeniul cultural și al petrecerii timpului liber vor contribui la 

atragerea de turiști și implicit la impulsionarea dezvoltării locale dar vor contribui și la 

îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului Dolhasca.  

Prioritatea 7: Eficiență energetică și energie verde 

Green Deal este un set de inițiative și politici prin care Comisia Europeană și-a propus să 

transforme Europa în primul continent neutru din punct de vedere al climei și poluării, până în 

2050. În mod oficial, Green Deal are definiția ca fiind ” foaia de parcurs a UE pentru a ajunge 

la o economie durabilă”. Printre domeniile de acțiune ale acestui program se numără 

producerea energiei electrice din surse regenerabile și renovarea clădirilor publice astfel încât 

să utilizeze mai multă energie din surse regenerabile și să fie mai eficiente din punct de vedere 

energetic. 

 

Nr. 

Crt 

Denumirea obiectivului specific Indicator de realizare 

7.1 Eficientizarea energetică a clădirilor publice și dotarea 

cu sisteme de producere a energiei din surse 

regenerabile. 

- Număr de clădiri 

eficientizate energetic; 

- Număr de clădiri dotate cu 

sisteme de producere a 

energiei din surse 

regenerabile; 

7.2 Construirea de parcuri de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile. 

- Număr de parcuri 

înființate; 

7.3 Conștientizarea populației privind consumul energetic 

responsabil. 

- Număr de campanii 

realizate; 

- Număr de cetățeni 

informați; 

 

Prioritatea 8: Protecția mediului și apărarea împotriva dezastrelor. 

Conform Ordonanței nr 195 din 2005, protecția mediului constituie obligația și 

responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor 

persoanelor fizice și juridice. Autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd în 

bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligațiilor rezultate din implementarea legislației 
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comunitare din domeniul mediului și pentru programe de protecție a mediului și colaborează 

cu autoritățile publice centrale și teritoriale pentru protecția mediului în vederea realizării 

acestora. 

Conform Ordonanței 47 / 1994 responsabilitatea privind organizarea apararii impotriva 

dezastrelor revine autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si organismelor 

special constituite. Prin dezastre se intelege: 

a) fenomene naturale distructive de origine geologica sau meteorologica, ori imbolnavirea 

unui numar mare de persoane sau animale, produse in mod brusc, ca fenomene de 

masa. In aceasta categorie sint cuprinse: cutremurele, alunecarile si prabusirile de 

teren, inundatiile si fenomenele meteorologice periculoase, epidemiile si epizootiile; 

b) evenimentele cu urmari deosebit de grave asupra mediului inconjurator, provocate de 

accidente. In aceasta categorie sint cuprinse: accidentele chimice, biologice, nucleare, 

in subteran, avariile la construtii hidrotehnice sau conducte magistrale, incendiile de 

masa si exploziile, accidentele majore pe caile de comunicatii, accidentele majore la 

utilaje si instalatii tehnologice periculoase, caderile de obiecte cosmice, accidentele 

majore si avariile mari la retelele de instalatii si telecomunicatii. 

Nr. 

Crt 

Denumirea obiectivului specific Indicator de realizare 

8.1 Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin 

activități de ecologizare și achiziționarea de dotări 

specifice salubrizării și implementarea colectării 

selective; 

- Număr de activități de 

ecologizare realizate; 

- Număr de dotaări 

achiziționate; 

8.2 Întărirea capacității de răspuns a administrației 

publice locale în caz de dezastre; 

- Număr de dotări 

achiziționate; 

- Număr de infrastructuri 

construite; 

8.3 Derularea de activități menite să asigure  

gestionarea animalelor fără stăpân; 

- Număr de infrastructuri 

construite; 

- Număr de animale cazate; 

8.4 Conștientizarea cetățenilor cu privire la 

responsabilitățile ce le revin în domeniul protecției 

mediului; 

- Număr de acțiuni de 

conștientizare realizate; 

8.5 Conștientizarea cetățenilor cu privire la 

responsabilitățile ce le revin în domeniul protecției 

animalelor; 

- Număr de acțiuni de 

conștientizare realizate; 

 

Prioritatea 9: Dezvoltarea capacității administrative a Primăriei Dolhasca. 
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Administrația publică locală trebuie să desfășoare permanent o serie de acțiuni care contribuie 

la creșterea eficienței activității: 

- Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației; 

- Reducerea timpului de rezolvare a solicitărilor; 

- Creșterea nivelului de securitate a doxumentelor publice; 

- Introducerea soluțiilor de eguvernare; 

Nr. 

Crt 

Denumirea obiectivului specific Indicator de realizare 

9.1 Îmbunătățirea comunicării administrației publice cu 

cetățenii. 

- Număr de infrastructuri 

create; 

9.2 Îmbunătățirea condițiilor de muncă în cadrul 

Primăriei Dolhasca. 

- Număr de infrastructuri 

create; 

- Număr de dotări 

achiziționate; 

9.3 Perfecționarea continuă a angajaților Primăriei 

Dolhasca. 

- Număr de angajați instruiți; 

 

În cadrul priorităților de acțiune identificate nu se regăsește menționat independent capitolul 

Smart City. Intervențiile de tip smart city sunt menționate la fiecare prioritate în parte conform 

specificului acesteia. O menționare separată ar fi creat impresia falsă că există intervenții 

smart și nonsmart. 

Secținea 8: Protofoliul de proiecte. 

Portofoliul de proiecte acoperă toate direcțiile de acține și obiectivele specifice identificate în 

urma analizei nevoilor. Pentru fiecare obiectiv specific în parte este propus unul sau mai multe 

proiecte. În momentul în care vor fi elaborate cererile de finanțare, în funcție de prevederile 

din ghidul solicitantului, vor putea fi elaborate și proiecte integrate care să însumeze două sau 

mai multe proiecte de bază existente în acest protofoliu. De exemplu, dacă ghidul solicitantului 

va permite, un proiect ar putea cuprinde de exemplu și reabilitarea de străzi dar și construcția 

de trotuare chiar dacă acestea sunt prezentate ca proiecte diferite în acest portofoliu. 

Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de mobilitate urbană și a rețelelor de utilități. 

OS 1.1 - Reabilitarea drumurilor locale și construirea de parcări. 

Titlul proiectului Reabilitarea drumurilor locale și construirea de parcări. 

Descriere În cadrul proiectului se va urmări reabilitarea unui segment important 

de drumuri locale și construirea de parcări. În total se vor moderniza 

30 de km de drumuri locale. Acest proiect fiind foarte mare poate fi 

realizat și etapizat. 
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Buget estimativ 7.500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 1.2 - Înființarea transportului public local. 

Titlul proiectului Realizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

Descriere Planul de mobilitate urbană durabilă este documentul strategic pe 

baza căruia se va înființa transportul public local. 

Buget estimativ 50.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Înființarea transportului public urban. 

Descriere Prin acest proiect se va înființa transportul public local. Va fi construită 

o autogară, vor fi achiziționate autobuze electrice, vor fi instalate stații 

de autobuz pe traseu. 

Buget estimativ 5.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 1.3 - Modernizarea și extinderea rețelelelor de mobilitate nemotorizată (trotuare, piste 

pentru biciclete). 

Titlul proiectului Extinderea și modernizarea rețelei de trotuare.. 

Descriere Prin acest proiect va fi modernizată rețeaua existentă de trotuare și se 

vor construi trotuare noi. De asemenea pe traseul pe care se vor 

construi trotuare va fi rezolvată problema colectării apei pluviale. 

Rețeaua de trotuare va fi extinsă cu minim 20 de km. 

Buget estimativ 3.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Construirea de piste pentru biciclete. 

Descriere Prin acest proiect se vor construi piste pentru biciclete. Acestea pot fi 

realizate în interiorul localităților acolo unde terenul permite precum și 
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ca elemente de legătură între satele aparținătoare. Se vor construi 

minim 30 de km de piste pentru biciclete. 

Buget estimativ 3.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 1.4 - Extinderea rețelei de alimentare cu apă și de canalizare. 

Titlul proiectului Extinderea rețelei de alimentare cu apă și de canalizare. 

Descriere Prin acest proiect se va extinde rețeaua de alimentare cu apă și 

rețeaua de canalizare spre satele aparținătoare. Atăt rețeaua de 

alimentare cu apă cât și rețeaua de canalizare se vor extinde cu minim 

20 de km. Fiind un proiect foarte mare se va putea realiza și etapizat. 

Buget estimativ 20.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Sprijinirea proiectelor de instalare a sistemelor individuale de 

canalizare. 

Descriere Uneori extinderea rețelei de canalizare este extrem de costisitoare. În 

aceste cazuri este recomandată instalarea de sisteme individuale de 

canalizare și epurare a apei. Prin acest proiect se propune sprijinirea 

a 500 de gospodării să-și instaleze sisteme individuale de epurare a 

apei uzate. 

Buget estimativ 1.500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 1.5 - Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public. 

Titlul proiectului Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public. 

Descriere Prin acest proiect se va extinde rețeaua de iluminat public și va fi 

modernizată. 

Buget estimativ 1.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 1.6 – Conectarea orașului Dolhasca la rețeaua națională de alimentare cu gaz metan. 
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Titlul proiectului Conectarea orașului Dolhasca la rețeaua națională de alimentare cu 

gaz metan. 

Descriere Prin acest proiect orașul Dolhasca va fi conectat la rețeaua națională 

de alimentare cu gaz metan. Fiind un proiect foarte costisitor va putea 

fi realizat doar cu fonduri guvernamentale sau fonduri europene. 

Buget estimativ 20.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 1.7 - Instalarea unui sistem de supraveghere video la nivel de oraș. 

Titlul proiectului Instalarea unui sistem de supraveghere video la nivel de oraș. 

Descriere Prin acest proiect în orașul Dolhasca va fi realizat un sistem de 

supraveghere video. Acesta va acoperi atât localitatea Dolhasca cât și 

satele aparținătoare. Sistemul va avea minim 60 de camere. 

Buget estimativ 500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 1.8 - Implementarea de soluții de e-parking și e-tiketing. 

Titlul proiectului Implementarea de soluții de e-parking 

Descriere Prin acest proiect se va realiza o aplicație pentru telefonul mobil cu 

ajutorul cărora conducătorii auto vor putea vedea în timp real câte 

locuri sunt în parcări. Aplicația va oferi informații atât cu privire la 

parcările din oraș cât și cele situate în proximitatea monumentelor 

istorice sau a zonelor de agrement ce vor fi realizate. 

Buget estimativ 200.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Implementarea de soluții de e-tiketing 

Descriere Prin acest proiect se va realiza o aplicație pentru telefonul mobil cu 

ajutorul cărorase vor putea achiziționa bilete de autobuz pentru 

transportul public local. Aplicația va putea fi utilizată în momentul în 

care transportul public local va deveni funcțional. 

Buget estimativ 100.000 euro 



158 
 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Prioritatea 2: Sprijinirea dezvoltarii economice a orașului Dolhasca. 

OS 2.1 - Înființarea unor structuri de sprijinire a afacerilor. 

Titlul proiectului Înființarea unui parc industrial 

Descriere Prin acest proiect se va înființa un parc industrial cu o suprafață de 

minim 30 de hectare și va fi conectat la utilități. De asemenea vor fi 

realizate drumurile interioare. 

Buget estimativ Realizarea documentației și obținerea titlului de parc industrial - 

50.000 euro 

Conectarea la utilități și realizarea drumurilor interioare – 3.000.000 

euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Realizarea unui incubator de afaceri. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza un incubator de afaceri care va găzdui 

firmele aflate la început de drum. Incubatorul de afaceri va oferi 

clienților birouri, mici spații de producție și mici săli de ședință.  

Buget estimativ 4.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Realizarea unui centru de afaceri. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza un centru de afaceri care va găzdui 

firmele locale cu peste 5 ani de activitate. Centrul de afaceri va oferi 

clienților birouri, mici spații de producție și mici săli de ședință.  

Buget estimativ 4.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Reabilitarea și modernizarea pieței agro-alimentare a orașului. 

Descriere Prin acest proiect se va reabilita și moderniza piața agro-alimentară a 

orașului. Se va construi o clădire în care care vor fi instalate standurile 



159 
 

de vânzare. De asemenea vor exista mici spații de depozitare. Va fi 

amenajată o parcare în fața pieței. 

Buget estimativ 5.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 2.2 - Înființarea în cadrul Primăriei Dolhasca a unui ghișeu online pentru relația cu mediul 

de afaceri local și potențialii investitori. 

Titlul proiectului Înființarea în cadrul Primăriei Dolhasca a unui ghișeu online pentru 

relația cu mediul de afaceri local și potențialii investitori. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza un ghișeu online destinat îmbunătățirii 

calității serviciilor publice oferite de Primăria Dolhasca mediului de 

afaceri. Ghișeul va funcționa în cadrul clădirii Primăriei Dolhasca. 

Buget estimativ 50.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 2.3 - Informarea cetățenilor cu privire la oportunitățile de finanțare existente în vederea 

înființării / dezvoltării afacerilor sau a activităților agricole. 

Titlul proiectului Organizarea în fiecare an a câte 2 sesiuni de informare pe tema 

oportunităților de finanțare destinate mediului de afaceri și agriculturii. 

Descriere Prin acest proiect se vor realiza în fiecare an câte două sesiuni de 

informare pe tema surselor de finanțare destinate mediului de afaceri 

și agriculturii.  

Buget estimativ 30.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 2.4 - Sprijinirea promovării la nivel de comunitate a firmelor locale. 

Titlul proiectului Realizarea catalogului electronic al firmelor din Dolhasca. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza un catalor electronic al firmelor din 

Dolhasca. Fiecare firmă va avea secțiunea proprie în care va prezenta 

informații despre produsele furnizate sau serviciile oferite. Acest 

catalog va contribui la o mai bună informare a cetățenilor cu privire la 

oferta firmelor locale. 
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Buget estimativ 100.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Prioritatea 3: Asistență socială de calitate și sprijin pentru grupurile vulnerabile și 

dezavatajate. 

OS 3.1 - Realizarea unei infrastructuri sociale destinată persoanelor vârstnice. 

Titlul proiectului Construirea unui azil de bătrâni. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza un azil de bătrâni care va veni în 

sprijinul persoanelor vârstnice care nu se pot întreține. În acest azil vor 

fi cazate atât persoane fără venituri cât și persoane care dispun de 

venituri suficiente dar din cauza stării de sănătate nu-și pot rezolva 

singure nevoile zilnice. 

Buget estimativ 3.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Construirea de centre de zi tip club pentru persoane vârstnice. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza în fiecare localitate componentă a 

orașului Dolhasca câte un centru de zi pentru persoane vârstnice. 

Această rețea de centre de zi va fi coordonată de Direcția de Asistență 

Socială a orașului Dolhasca și va contribui la îmbunătățirea accesului 

persoanelor vârstnice la servicii sociale. Centrul de zi va deservi toată 

populația de vârsta a 3-a și va oferi atât servicii de consiliere și sociale 

cât și activități culturale și de socializare. În cadrul centrelor de zi va fi 

amenajat și un cabinet medical care va fi la dispoziția echipei mobile 

sau a medicilor din comunitate în vederea oferirii de asistență 

medicală persoanelor vârstnice. 

Buget estimativ 4.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Construirea de locuințe sociale pentru persoanele vârstnice. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza în fiecare localitate componentă a 

orașului Dolhasca câte 5-10 locuințe sociale care vor fi destinate 

persoanelor vârstnice. Aceste locuințe vor fi ocupate atunci când este 

nevoie de persoane vârstnice capabile să se îngrijească singure dar 

lipsite de venituri sau care au nevoie de supraveghere temporară. De 
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exemplu în aceste locuințe pot fi cazate persoane vârstnice paupere 

pe perioada de iarnă. Locuințele pot fi realizate într-un complex care 

să cuprindă și centrele de zi. 

Buget estimativ 6.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Înființarea și dotarea unei echipe mobile. 

Descriere Prin acest proiect se va înființa și va fi dotată o echipă mobilă care va 

oferi asistență socială la domiciliu. Echipa mobilă nu are nevoie 

numaidecât de un sediu propriu ci poate avea sediul într-un centru de 

zi pentru persoane vârstnice. Ca dotare este necesar în mod special 

o autoutilitară care să poată transporta și persoane și mărfuri. În cadrul 

echipei va exista și personal calificat pentru asigurarea asistenței 

medicale comunitare. 

Buget estimativ 500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 3.2 - Asigurarea unor condiții bune de locuire pentru grupurile vulnerabile și dezavantajate 

în locuințe sociale și locuințe protejate. 

Titlul proiectului Construirea de locuințe sociale pentru populație. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza în fiecare localitate componentă a 

orașului Dolhasca câte 10-20 locuințe sociale care vor fi destinate 

populației locale. Au acces la locuinta sociala, in vederea inchirierii, 

familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoana, 

realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul castigului salarial mediu net 

lunar pe total economie, comunicat de Institutul National de Statistica 

in ultimul Buletin statistic anterior lunii in care se analizeaza cererea, 

precum si anterior lunii in care se repartizeaza locuinta. Repartizarea 

acestora se realizează pe baza unui regulament elaborat conform 

prevederilor legale. 

Buget estimativ 6.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Construirea de locuințe de necesitate și locuințe protejate. 
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Descriere Locuințele de necesitate sunt destinate cazării temporare a 

persoanelor sau familiilor care și-au pierdut locuința în urma unor 

accidente sau catastrofe naturale iar locuințele de necesitate sunt 

destinate cazării temporare a victimelor violenței în familie și altor 

grupuri vulnerabile. Prin acest proiect se propune realizarea a 10 

locuințe care să poată fi utilizate după nevoi pentru sprijinirea 

persoanelor sau a familiilor cu probleme. Aceste locuințe ar trebui 

realizate cât mai aproape de sediul Direcției de Asistență Socială 

Dolhasca. 

Buget estimativ 700.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 3.3 - Asigurarea de locuințe pentru tineri. 

Titlul proiectului Construirea de locuințe pentru tineri. 

Descriere Prin acest proiect se vor construi locuințe care se adresează tinerilor 

cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani la data depunerii cererii pentru 

repartizarea unei locuințe construite prin ANL și destinate 

închirierii, persoane care nu își permit să cumpere sau să închirieze o 

locuință de pe piața liberă. Primăria Dolhasca trebuie să întocmească 

documentația tehnică iar lucrările sunt finanțate prin ANL. Proiectul își 

propune construirea a 36 de locuințe. 

Buget estimativ 100.000 euro 

Surse de finanțare Agenția Națională pentru Locuințe 

 

OS 3.4 - Înființarea unei infrastructuri care să sprijine dezvoltarea socială și personală a 

tinerilor. 

Titlul proiectului Construirea a cinci centre comunitare de învățare permanentă.  

Descriere Centrul comunitar de învățare permanentă este entitate publică în 

subordinea autorităților administrației publice locale care 

implementează la nivelul comunității, politicile și strategiile în domeniul 

învățării pe tot parcursul vieții pentru dezvoltarea comunității și 

îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Pentru a îndeplini atribuțiile 

stabilite prin lege în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, oferta de 

cursuri a Centrelor acoperă trei paliere majore: a) alfabetizare, 

educație remedială și sprijin educațional adecvat; b) formarea și 

dezvoltarea competențelor profesionale; c) dezvoltare personală și 

comunitară și petrecerea timpului liber. 
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În aceeași clădire cu aceste centre se pot organiza și activități after-

school dacă programele de finanțare vor permite acest lucru. 

Proiectul prevede realizarea a 5 centre, câte unul de fiecare localitate 

ce are peste 700 de locuitori. 

Buget estimativ 5.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 3.5 – Perfecționarea personalului din domeniul asistenței sociale. 

Titlul proiectului Perfecționarea personalului din domeniul asistenței sociale. 

Descriere Prin acest proiect se propune organizarea de cursuri de perfecționare 

pentru persoanele care lucrează în cadrul asistenței sociale. În 

principal aceste cursuri vor viza personalul echipei mobile și 

personalul care se va ocupa de centrele de zi pentru persoane 

vârstnice.  

Buget estimativ 100.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Prioritatea 4: Îmbunătățirea accesului la educație și a calității infrastructurii 

educaționale. 

OS 4.1 - Reabilitarea școlilor în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare. 

Titlul proiectului Reabilitarea școlilor în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare. 

Descriere Clădirile școlilor care nu au autorizație de funcționare vor fi reabilitate 

astfel încât să devină conforme.  

Buget estimativ 5.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Dotarea școlilor cu sistem de supraveghere video. 

Descriere Prin acest proiect toate școlile vor fi dotate cu sistem de supraveghere 

video interior și exterior. 

Buget estimativ 500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 
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OS 4.2 - Dotarea școlilor cu mobilier, aparatură de laborator și echipamente utilizate în e-

learning (educația la distanță); 

Titlul proiectului Dotarea școlilor cu mobilier, aparatură de laborator și echipamente 

utilizate în e-learning (educația la distanță); 

Descriere Prin acest proiect toate școlile și grădinițele din orașul Dolhasca și din 

satele aparținătoare vor fi dotate cu mobilier nou, aparatură de 

laborator și echipamente utilizate în educașia la distanță. Acest lucru 

va duce la creșterea semnificativă a calității serviciilor educaționale. 

Buget estimativ 5.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 4.3 - Înființarea de servicii educaționale noi și construirea infrastructurii aferente. 

Titlul proiectului Înființarea a 4 grădinițe cu program prelungit. 

Descriere Prin acest proiect vor fi înființate grădinițe cu program prelungit în toate 

localitățile care au o populație de peste 1000 de locuitori. Vor fi 

construite clădiri în care vor funcționa aceste grădinițe și vor fi 

achiziționate dotări inclusiv locuri de joacă pentru copii. 

Buget estimativ 4.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Înființarea unei creșe. 

Descriere Prin acest proiect va fi înființată o creșă care va deservi populația 

orașului Dolhasca și a satelor aparținătoare. Va fi construită și dotată 

o clădire care va găzdui această creșă. 

Buget estimativ 1.500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Înființarea a 5 centre after school. 

Descriere Prin acest proiect va fi înființat câte un centru after school în fiecare 

localitate ce are populația mai mare de 700 de locuitori. Vor fi 

construite și dotate clădiri care vor servi acestui scop. 
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Buget estimativ 5.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 4.4 - Construirea de facilități sportive și locuri de joacă în cadrul școlilor. 

Titlul proiectului Construirea de facilități sportive și locuri de joacă în cadrul școlilor. 

Descriere Prin acest proiect vor fi construite opt terenuri de sport dotate cu 

vestiare și șapte locuri de joacă. Acestea vor deservi școlile din 

Dolhasca și satele aparținătoare. 

Buget estimativ 3.800.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 4.5 - Dotarea școlilor cu microbuz școlar. 

Titlul proiectului Dotarea școlilor cu microbuz școlar 

Descriere Prin acest proiect toate școlile vor fi dotate cu microbuze școlare. În 

total vor fi achiziționate opt microbuze școlare și vor fi amenajate opt 

garaje. 

Buget estimativ 480.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 4.6 - Construirea de locuințe pentru specialiști din învățământ. 

Titlul proiectului Construirea de locuințe pentru specialiști din învățământ. 

Descriere Prin acest proiect vor fi construite 12 locuințe pentru specialiștii din 

învățământ. Acestea vor contribui la atragerea de specialiști tineri și la 

convingerea tinerilor localnici care lucrează în învățământ să rămână 

în Dolhasca. 

Buget estimativ 750.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Prioritatea 5: Servicii medicale de calitate. 

OS 5.1 - Îmbunătățirea condițiilor de asigurare a serviciilor medicale prin construirea de 

infrastructuri specifice; 
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Titlul proiectului Construirea și dotare unei policlinici / ambulatoriu independent. 

Descriere Prin acest proiect va fi construită și dotată o policlinică / ambulatoriu 

independent care va găzdui cabinetele medicilor de familie și ale 

medicilor stomatologi. Clădirea va fi prevăzută și cu cabinete 

suplimentare care vor putea fi ocupate de alți medici specialiști care 

vor dori să ofere servicii medicale pe teritoriul orașului Dolhasca. 

Buget estimativ 4.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Înființarea și dotarea a nouă cabinete medicale școlare. 

Descriere Prin acest proiect vor fi înființate și dotate șase cabinete medicale 

școlare. Activităţie de medicină şcolară au rolu de a asigura o 

dezvoltare psihosomatică armonioasă a preşcolarilor și prin aplicarea 

metodelor de prevenţie adecvate. În localitatea Dolhasca va fi înființat 

și un cabinet școlar stomatologic. 

Buget estimativ 2.700.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Înființarea unui centru de permanență. 

Descriere Asigurarea continuității asistenței medicale primare în regim de gardă 

a colectivităților locale arondate, în afara programului normal de lucru 

al cabinetelor de medicină de familie, se realizează prin intermediul 

centrelor de permanență. Centrele de permanență se înființează prin 

voința liber exprimată a minimum 2 medici de familie, titulari de 

cabinete de medicină de familie. Specificul localității Dolhasca impune 

organizarea unui centru de permanență mobil. Sediul centrului de 

permanență poate fi amenajat în cadrul policlinicii sau al ambulatoriului 

în momentul în care se vor construi aceste infrastructuri. Ca dotare 

este necesară o autospecială de consultații. 

Buget estimativ 150.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 5.2 - Construirea de locuințe pentru medici specialiști 

Titlul proiectului Construirea de locuințe pentru specialiști din sănătate. 
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Descriere Prin acest proiect vor fi construite 12 locuințe pentru specialiștii din 

sănătate. Acestea vor contribui la atragerea de specialiști tineri și la 

convingerea tinerilor localnici care lucrează în sănătate să rămână în 

Dolhasca. 

Buget estimativ 750.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Prioritatea 6: Turism, cultură și petrecerea timpului liber. 

OS 6.1 - Adaptarea obiectivelor turistice la uzul public și turistic. 

Titlul proiectului Adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural la uzul public și turistic. 

Descriere Prin acest proiect se vor realiza investiții care să faciliteze vizitarea 

monumentelor din oraș. Se vor construi parcări în preajma obiectivelor 

turistice, alei care să permită vizitarea acestora, se vor amenaja 

spațiile verzi din preajma monumentelor, se vor construi toalete pentru 

public, etc.  

Buget estimativ 1.500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Adaptarea obiectivelor NATURA 2000 la uzul public și turistic. 

Descriere Prin acest proiect se vor realiza investiții în amenajarea de trasee 

pietonale și velo prin pădurile declarate arii naturale protejate. 

Traseele vor urma în principal drumurile existente și vor fi de tip drum 

pietruit (fara asfalt). Nu se va permite accesul cu autombile pe aceste 

trasee. De asemenea se vor amenaja puncte de observare pentru 

vizitatorii interesați de fauna acestor păduri. Pe lângă traseele 

amenajate se vor amenaja la intervale regulate zone de oprire dotate 

cu băncuțe și coșuri de gunoi. La capetele traseelor, la o distanță 

rezonabilă vor fi amenajate parcări care vor avea și o zonă de grătare. 

Pe aceste trasee se vor putea organiza competiții sportive gen cros, 

mountain bike, etc.  

Buget estimativ 2.500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Înființarea unei rute turistice la nivel de oraș. 
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Descriere Prin acest proiect va fi gândită o rută turistică la nivel de oraș. Această 

rută va trebui să poată fi străbătută atât cu mașina cât și cu bicicleta. 

Ruta va reuni atât monumente culturale cât și situri NATURA 2000 și 

zone de agrement oferind vizitatorilor o experiență turistică complexă. 

De aceast traseu autoritatea publică locală va ține cont în momentul 

în care va demara proiecte destinate îmbunătățirii mobilității urbane 

(reabilitare drumuri, construire de piste pentru bicicletă, construire de 

parcări, etc.). 

Buget estimativ 20.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 6.2 - Construirea unei infrastructuri de agrement și practicare a sportului. 

Titlul proiectului Construirea unei baze de agrement pe malul râului Siret. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza o baza de agrement pe malul râului 

Siret. Aceasta va cuprinde printre altele: zona verde amenajată, alei 

pietonale și spații verzi, locuri de joacă pentru copii, pontoane pentru 

pescuit, teren de minifotbal (20x40), teren de tenis, zonă cu grătare, 

parcări, etc. 

Buget estimativ 2.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Construirea unei baze de agrement în localitatea Dolhasca. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza o baza de agrement în orașul 

Dolhasca. Aceasta va cuprinde printre altele: zonă verde amenajată, 

bazin cu apă sărată, alei pietonale și spații verzi, locuri de joacă pentru 

copii, teren de minifotbal (20x40) cu nocturnă și cu vestiare, teren de 

tenis, zonă cu grătare, parcări, etc. 

Buget estimativ 4.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Construirea unei baze sportive în localitatea Dolhasca. 

Descriere Prin acest proiect se va realiza o baza sportivă în orașul Dolhasca. 

Aceasta va fi amenajată pe locul actualului stadion și va cuprinde: un 

stadion modern cu tribune, vestiare și nocturnă, un teren de 
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antrenament, două terenuri de minifotbal (20 x 40) acoperite și dotate 

cu nocturnă, parcare, sală de sport, etc. 

Buget estimativ 4.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Construirea de terenuri de sport publice în satele aparținătoare. 

Descriere Prin acest proiect se vor construi șapte terenuri de minifotbal în satele 

aparținătoare și vestiare, mici tribune și parcări pentru acestea. Aceste 

terenuri trebuie integrate într-o zonă verde tip parc existentă sau care 

va fi înființată pentru a se crea câte o mică oază de recreere pentru 

populația din fiecare sat aparținător. 

Buget estimativ 2.500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Achiziționare de dotări pentru organizarea de evenimente culturale în 

aer liber. 

Descriere Prin acest proiect se vor achiziționa dotări care vor permite 

organizarea de evenimente culturale în aer liber. Se vor achiziționa o 

scena mobilă mare (dimensiune orientativa 10x9) și două scene 

mobile mici tip remorcă (dimensiune orientativa 6x4) și 3 sisteme de 

sonorizare și lumini. Cele două scene mici vor permite organizarea de 

evenimente culturale pe terenuri de minifotbal. De asemenea se vor 

achiziționa 6 containere tip vestiar (câte 2 de fiecare scenă – vor fi 

utilizate de artiști pentru echipare / dezechipare, 1 la intrare pe scenă 

și 1 la ieșire), 3 containere toaletă (câte 1 de fiecare scenă) și 3 corturi 

profesionale (vor fi utilizate de artiști).  

Buget estimativ 1.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 6.3 – Reabilitarea parcurilor existente și creșterea numărului acestora inclusiv prin 

reabilitarea terenurilor degradate. 

Titlul proiectului Creșterea numărului de parcuri inclusiv prin reabilitarea terenurilor 

degradate. 

Descriere Prin acest proiect vor fi reabilitate parcurile existente și se va construi 

câte un parc în fiecare localitate componentă a orașului Dolhasca. În 
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satele aparținătoare este indicat ca aceste parcuri să fie realizate în 

proximitatea zonelor unde se vor construi terenuri de sport pentru a se 

crea câte o mică oază de recreere pentru populația din zonă.  

Buget estimativ 2.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 6.4 - Creșterea atractivității orașului Dolhasca pentru turiști prin construirea de muzee. 

Titlul proiectului Construirea unui muzeu de istorie (Muzeul Ștefanian). 

Descriere Prin acest proiect va fi construit un muzeu de istorie dedicat orașului 

Dolhasca și axat pe voievozii Ștefan cel Mare și Petru Rareș. Acest 

muzeu va prezenta informatii referitoare la cei doi mari domnitori și 

importanța acestora în istoria națională. Vor fi prezentate în principal 

evenimente istorice dar și legende legate de cele două personalități 

istorice. În clădirea muzeului va fi amenajată și o mică sală de 

conferințe ce va putea fi utilizată pentru organizarea de evenimente.  

Muzeul poate fi construit în preajma Mânăstirii Probota creându-se 

astfel un cluster cultural. De asemenea în preajma muzeului poate fi 

amenajată o zonă care să permită instalarea unei scene în aer liber.  

Buget estimativ 4.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

Titlul proiectului Construirea unui muzeu al teatrului. 

Descriere Prin acest proiect va fi construit un muzeu al teatrului care va pune in 

valoare personalitatea actorului Alexamdru Arsinel. În cadrul muzeului 

poate fi realizată și o sală de aproximativ 100 de locuri ce poate fi 

utilizată pentru a prezenta vizitatorilor mici momente artistice dar și 

pentru a organiza evenimente culturale. De asemenea în preajma 

muzeului poate fi amenajată o zonă care să permită instalarea unei 

scene în aer liber. 

Buget estimativ 4.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 6.5 - Crearea unei agende culturale anuale care să cuprindă evenimente cu caracter 

repetitiv și implementarea acesteia. 
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Titlul proiectului Crearea unei agende culturale anuale care să cuprindă evenimente cu 

caracter repetitiv și implementarea acesteia. 

Descriere Pentru atragerea de turiști orașul Dolhasca trebuie să elaboreze o 

agendă de evenimente care să se repete an de an și care să atragă 

persoane din afara orașului. Această agendă poate cuprinde 

evenimente culturale gen festival de teatru, concert de muzică 

religioasă, festival medieval cu reconstituirea încoronării voievodului 

Petru Rareș, etc. De asemenea poate cuprinde evenimente sportive 

care se vor putea desfășura pe bazele sportive nou create sau pe 

traseele amenajate prin pădure (concursuri de cros, mountain bike, 

etc.). 

Buget estimativ 500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 6.6 - Digitalizarea monumentelor și a traseelor turistice înființate și repunerea în funcțiune 

a CNIPT. 

Titlul proiectului Digitalizarea monumentelor și a traseelor turistice înființate și 

repunerea în funcțiune a CNIPT Dolhasca. 

Descriere Prin acest proiect se vor realiza o serie de instrumente online care vor 

sprijini turistitii ce doresc să viziteze. De asemenea va fi repus în 

funcțiune CNIPT Dolhasca care va putea oferi turiștilor informații on-

line. 

Buget estimativ 250.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene. 

 

OS 6.7 - Informarea cetățenilor și a mediului de afaceri cu privire la oportunitățile de finanțare 

existente în domeniul turismului 

Titlul proiectului Informarea cetățenilor și a mediului de afaceri cu privire la 

oportunitățile de finanțare existente în domeniul turismului 

Descriere Prin acest proiect se vor realiza în fiecare an câte două sesiuni de 

informare pe tema surselor de finanțare destinate turismului. Acestea 

se vor adresa populației și agenților economici interesați să 

investească în activități HORECA: pensiuni, hoteluri, moteluri, 

restaurante, puncte gastronomice, etc. 

Buget estimativ 30.000 euro 
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Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 6.8 - Organizarea de campanii de promovare turistică a orașului Dolhasca și integrarea în 

circuite turistice; 

Titlul proiectului Elaborarea unei strategii de promovare turistică a orașului Dolhasca. 

Descriere Prin acest proiect va fi elaborată o strategie de promovare turistică a 

orașului Dolhasca. Aceasta va include și elaborarea unei rute locale și 

propuneri privind locațiile unde vor fi amenajate infrastructurile de 

agrement și de campare. De asemenea va include realizarea de 

materiale de promovare. 

Nu în ultimul rând se va realiza un grup de lucru la nivel de oraș. Acest 

grup de lucru va fi format din cetățeni ce sunt interesați să investească 

în activități din turism. 

Buget estimativ 150.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Organizarea de campanii de promovare turistică a orașului Dolhasca 

și integrarea în circuite turistice 

Descriere Pentru a crește substanțial numărul de turiști orașul Dolhasca trebuie 

să deruleze o campanie susținută de promovare turistică și să încheie 

parteneriate cu agenții de turism, asociații turistice, clustere turistice. 

Nu în ultimul rând este necesară participarea la târguri de turism și la 

alte evenimente de acest gen. Toate acestea presupun și realizarea 

unor materiale de promovare turistică atât online cât și sub formă de 

materiale tipărite sau suveniruri. 

Buget estimativ 300.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 6.9 - Construirea unei infrastructuri de campare și caravaning; 

Titlul proiectului Construirea unei infrastructuri de campare și caravaning 

Descriere Campingurile sunt structuri de primire turistice destinate să asigure 

cazarea turiștilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să 

permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să-și 

pregătească masa și să beneficieze de celelalte servicii specifice 

acestor tipuri de unități. Elementul de bază al campingului este parcela 
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de campare, aceasta reprezentând o suprafață de teren bine 

delimitată și marcată, unde se poate marca mijlocul de transport și 

instala cortul sau rulota, asigurându-se, totodată, suprafața liberă 

necesară pentru mișcarea și odihna a 4 turiști. Alimentarea cu apă 

potabilă trebuie asigurată prin racordarea la rețeaua publică, iar în 

lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau a altor lucrări de 

captare a unor izvoare din zonă. Canalizarea trebuie realizată prin 

racordarea la rețeaua publică sau la mijloacele proprii de epurare. 

În Dolhasca se pot amenaja astfel de campinguri pe malul râului Siret, 

în zona Mânăstirii Probota și în Valea Poienii, în preajma pădurii. 

Aceste campinguri trebuie amenajate lângă drumul de acces dar la o 

distanță rezonabilă de pădure sau de Mânăstirea Probota. 

Buget estimativ 1.500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Prioritatea 7: Eficiență energetică și energie verde 

OS 7.1 - Eficientizarea energetică a clădirilor publice și dotarea cu sisteme de producere a 

energiei din surse regenerabile. 

Titlul proiectului Realizarea unei strategii de eficiență energetică și a unui plan de 

acțiune în domeniul eficienței energetice la nivelul orașului Dolhasca. 

Descriere Prin acest proiect se propune Realizarea unei strategii de eficiență 

energetică și a unui plan de acțiune în domeniul eficienței energetice 

la nivelul orașului Dolhasca. Vor fi indentificate toate probleme 

existente în comunitate în ceea ce privește eficiența energetică și 

consumul responsabil de energie și se vor propune soluții pentru 

remedierea acestora. 

Toate proiectele privind reabilitarea de clădiri și construirea de clădiri 

noi vor implementa soluții specifice standardului nZEB (nearly zero 

energy building) 

Buget estimativ 50.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

 

Titlul proiectului Eficientizarea energetică a clădirilor publice și dotarea cu sisteme de 

producere a energiei din surse regenerabile. 
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Descriere Prin acest proiect se propune eficientizarea energetică a clădirilor 

publice prin termoizolarea peretilor exteriori și a plașeelor, înlocuirea 

tâmplăriei, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri LED inclusiv 

corpuri de iluminat cu senzori de mișcare, implementarea de sisteme 

de încălzire și ventilare eficiente energetic. De asemenea se propune 

dotarea acestor clădiri cu sisteme de producere a energiei din surse 

regenerabile (panouri fotovoltaice, panouri solare, pompe de căldură, 

etc.) și sisteme de management energetic. 

Buget estimativ 8.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 7.2 – Implementarea de soluții de producere a energiei din resurse regenerabile. 

Titlul proiectului Construirea unui parc solar / eolian cu puterea de 0,9 MWH. 

Descriere Pentru valorificarea potențialului local în domeniul energiilor 

regenerabile se propune realizarea unui parc solar / eolian cu puterea 

de 0,9 Mwh. Este recomandată această putere deoarece parcurile ce 

produc până în 1 Mwh nu au nevoie de licență de producător și sunt 

mult mai ușor de gestionat. Pentru cele care au peste 1 Mwh este 

necesară înființarea unei structuri dedicate care să monitorizeze și să 

întrețină obiectivul. Curentul produs poate fi utilizat pentru iluminatul 

public sau pentru alimentarea instituțiilor publice. 

Buget estimativ 2.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Construirea unei baze de prelucrare a salciei energetice.  

Descriere Acest proiect se poate realiza doar în condițiile în care se va lua 

decizia împăduririi unor terenuri mlăștinoase cu salcie energetică. 

Această bază va avea o hală, o mașină de plantat salcie energetică, 

mașină de recoltat salcie energetică, mașină de tocat, platforma de 

depozitare, mașina de făcut peleți, magazii, anexe, etc. 

Conform specialiștilor pentru ca o astfel de investiție să fie rentabilă 

este necesară o suprafață de 10 hectare de salcie. 

Buget estimativ 1.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 
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OS 7.3 - Conștientizarea populației privind consumul energetic responsabil. 

Titlul proiectului Conștientizarea populației privind consumul energetic responsabil. 

Descriere Prin acest proiect se vor realiza campanii publice de promovare a 

consumului energetic responsabil. Populația va fi informată cu privire 

la modalitățile prin care își poate reduce consumul energetic în 

gospodărie și implicit cheltuielile în acest scop. Va fi organizată câte o 

campanie în fiecare an. 

Buget estimativ 150.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Prioritatea 8: Protecția mediului și apărarea împotriva dezastrelor. 

OS 8.1 - Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin activități de ecologizare și 

achiziționarea de dotări specifice salubrizării și implementarea colectării selective. 

Titlul proiectului Desființarea gropilor de gunoi clandestine. 

Descriere Prin acest proiect vor fi ecologizate gropile de gunoi clandestine 

înființate în păduri, pe malul râului Siret și în alte locuri neautorizate.  

Buget estimativ 1.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Construirea de containere îngropate pentru colectarea deșeurilor în 

zonele intens circulate. 

Descriere Prin acest proiect în zonele intens circulate vor fi construite containere 

îngropate pentru colectarea deșeurilor. Acestea vor avea senzor de 

umplere astfel încât să poată fi golite la timp. În total vor fi amplasate 

60 de containere atât în Dolhasca cât și în satele aparținătoare. 

Buget estimativ 2.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Achiziționare de coșuri de gunoi stradale, containere de suprafață și 

echipamente pentru salubrizarea străzilor. 
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Descriere Prin acest proiect vor fi achiziționate coșuri de gunoi stradale astfel 

încât să crească densitatea acestora, containere de suprafață și 

echipamente pentru salubrizarea străzilor și spațiilor publice (mașină 

de măturat stradal, mașină multifuncțională pentru cosit șanțuri și tuns 

vegetația, cisternă pentru udat străzile nemodernizate pe timp de vară, 

aspirator pentru trotuare și pentru colectarea frunzelor, etc.). 

Buget estimativ 2.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Achiziționare de pubele pentru populație și implementarea colectării 

selective. 

Descriere Prin acest proiect vor fi achiziționate pubele de culori diferite care vor 

fi distribuite populației în vederea colectării selective a deșeurilor. 

Încurajarea colectării selective se poate realiza apoi prin practicarea 

de tarife de colectare diferențiate între deșeurile selectate și cele 

predate amestecat. 

Buget estimativ 500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Sprijinirea micilor proprietari de animale să-și realizeze platforme 

conforme pentru depozitarea gunoiului de grajd. 

Descriere În orașul Dolhasca numărul micilor crescători de animale este destul 

de ridicat. Aceștia au însă o situație economică precară și uneori sunt 

și persoane vârstnice așa încât nu-și permit investiții în construcția de 

platforme conforme pentru depozitarea gunoiului de grajd. Prin acest 

proiect se propune construirea a patru platforme comunitare pentru 

depozitarea gunoiului de grajd.  

Buget estimativ 2.500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 8.2 - Întărirea capacității de răspuns a administrației publice locale în caz de dezastre; 

Titlul proiectului Construirea și dotarea unei baze pentru gestionarea situațiilor de 

urgență. 

Descriere Prin acest proiect se propune construirea și dotarea unei baze pentru 

gestionarea situațiilor de urgență. Clădirea va fi tip hală și va cuprinde 
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zona pentru angajați (vestiare, toaletă, loc pentru luat masa,etc.), zona 

de parcare pentru utilaje, zona pentru reparații și întreținere utilaje și 

zona de magazii. Ca dotări vor fi achiziționate utilaje care să permită 

intervenția în caz de urgență și în cazul în care se produc fenomene 

meteorologice extreme: buldoexcavator, autogreder, camion, barcă, 

motopompe, etc. 

Buget estimativ 3.500.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Instalarea de sisteme de monitorizare a calității aerului. 

Descriere Prin acest proiect se propune instalarea de sisteme de monitorizarea 

aerului în cele mai importante zone urbane precum și pe malul râului 

Siret, în preajma monumentelor istorice și în proximitatea ariilor 

naturale protejate. Vor fi instalate 15 stații iar datele vor fi colectate la 

Primăria Dolhasca și vor fi disponibile online. 

Buget estimativ 2.000.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Valorificarea terenurilor neproductive și stabilizarea zonelor în care 

există pericolul producerii de alunecări de teren prin împădurire. 

Descriere Prin acest proiect se propune împădurirea a 20 hectare de teren. În 

cazul terenurilor cu pânza freatică situată foarte aproape de suprafață 

se poate planta salcie energetică care apoi să fie recoltată și 

transformată în peleți. 

Buget estimativ 200.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 8.3 - Derularea de activități menite să asigure  gestionarea animalelor fără stăpân; 

Titlul proiectului Construirea unui padoc pentru animalele fără stăpân. 

Descriere Proiectul prevede construirea unui padoc capabil să găzduiască 20 – 

30 de animale fără stăpân. Acest padoc trebuie să aibă o zonă de 

cuști, vestiare și zonă de servit masa pentru personalul care se va 

îngriji de animale, băi, magazii. De asemenea trebuie să aibă o zonă 

dedicată sau un container dedicat consultațiilor medicale și 

sterilizărilor. Padocul va avea un contract încheiat cu un medic 
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veterinar. Locația trebuie sa dispună de apă potabilă, curent electric și 

canalizare.  

Este utilă înființarea de către autoritatea locală a unei fundații care să 

colecteze fonduri de la sponsori și de la iubitorii de animale și să 

sprijine padocul. Cheltuielile per animal cazat în padoc se situează 

între 10 – 30 de lei pe zi. 

Buget estimativ 250.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, sprijin financiar 

din partea asociațiilor pentru protecția animalelor și de la iubitorii de 

animale, buget local. 

 

Titlul proiectului Derularea de campanii de sterilizare a animalelor. 

Descriere Proiectul prevede sterilizarea animalelor fără stăpân dar la cerere 

acest lucru se poate face și în cazul animalelor cu stăpân. Costurile 

sterilizării animalelor fără stăpân vor fi suportate de autoritatea locală 

din fonduri proprii sau fonduri atrase. În cazul animalelor cu stăpân se 

poate solicita plata parțială a intervenției. 

Subvenționarea pentru populație a operației de sterilizare a 

animalelor, completată cu aplicarea unor sancțiuni foarte aspre în caz 

de abandon sau ucidere a animalelor va determina acceptarea pe 

scară din ce în ce mai largă a intervențiilor chirurgicale. 

Până în 2027 vor fi sterilizate 800 de animale. 

Buget estimativ 40.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, sprijin financiar 

din partea asociațiilor pentru protecția animalelor și de la iubitorii de 

animale, buget local. 

 

OS 8.4 - Conștientizarea cetățenilor cu privire la responsabilitățile ce le revin în domeniul 

protecției mediului; 

Titlul proiectului Cetățeni responsabili – mediu curat. 

Descriere Proiectul prevede organizarea anual a câte unei campanii de 

conștientizare cu privire la responsabilitățile cetățenilor în ceea ce 

privește buna gospodărire a localităților și protejarea mediului.  
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Conform legislației în vigoare cetățenii au obligații cu privire la 

protecția mediului (Legea 137 din 1995) dar și cu privire la buna 

gospodărire a localităților (OG 21 din 2002).  

Păstrarea unui mediu curat va contribui la îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor orașului. De asemenea orașul va deveni mai atractiv pentru 

turiști. 

Buget estimativ 25.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 8.5 - Conștientizarea cetățenilor cu privire la responsabilitățile ce le revin în domeniul 

protecției animalelor; 

Titlul proiectului O viață mai bună pentru animale – o viață mai bună pentru oamrni.. 

Descriere Proiectul prevede organizarea anual a câte unei campanii de 

conștientizare cu privire la responsabilitățile cetățenilor în ceea ce 

privește protecția animalelor. O atitudine responsabilă față de animale 

va contribui la reducerea numărului de animale fără stăpân și a 

incidentelor în care sunt implicate acestea. 

Buget estimativ 25.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, sprijin financiar 

din partea asociațiilor pentru protecția animalelor și de la iubitorii de 

animale, buget local. 

 

Prioritatea 9: Dezvoltarea capacității administrative a Primăriei Dolhasca. 

OS 9.1 - Îmbunătățirea comunicării administrației publice cu cetățenii. 

Titlul proiectului Înființarea unui birou unic pentru relația cu cetățenii și mediul de 

afaceri. 

Descriere Prin acest proiect se propune înființarea unui birou unic pentru relația 

cu publicul. Acest birou unic va interacționa cu publicul atât direct cât 

și cu ajutorul instrumentelor online. 

Buget estimativ 50.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

Titlul proiectului Implementarea de soluții de e-guvernare în Primăria Dolhasca. 
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Descriere Prin acest proiect se propune implementarea de soluții de eguvernare 

care să îmbunătățească calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor.  

Servicii publice care pot fi oferite online: 

- Plata taxelor și impozitelor, a ticketelor de parcare, a amenzilor 

contravenționale, a licențelor și a altor taxe;     

- Posibilitatea de a descărca formulare tipărite necesare în 

interacțiunea cu autoritățile; 

- Posibilitatea de a completa online formulare pentru diverse 

nevoi; 

- Alerte în timp real și informări publice; 

- Semnalarea online a problemelor identificate de cetățeni; 

Etc. 

Buget estimativ 250.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 9.2 - Îmbunătățirea condițiilor de muncă în cadrul Primăriei Dolhasca. 

Titlul proiectului Construirea și dotarea unei clădiri noi în care va funcționa Primăria 

Dolhasca. 

Descriere Prin acest proiect se propune construirea și dotarea unei clădiri noi în 

care să funcționeze Primăria Dolhasca. Clădirea va fi gândită de așa 

manieră încât să asigure o cât mai bună interacțiune cu cetățenii și în 

același timp  

Buget estimativ 50.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 

 

OS 9.3 – Perfecționarea continuă a angajaților din Primăria Dolhasca. 

Titlul proiectului Perfecționarea continuă a angajaților din Primăria Dolhasca. 

Descriere Prin acest proiect se propune organizarea de cursuri de perfecționare 

pentru angajații Primăriei Dolhasca. Astfel aceștia vor dobândi 

cunoștințe noi specifice domeniului în care lucrează ceea ce va duce 

la creșterea calității serviciilor publice oferite. 

Buget estimativ 250.000 euro 

Surse de finanțare Programe de finanțare naționale, programe europene, buget local. 
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Secțiunea 9: Implementarea și monitorizarea SIDU Dolhasca 

9.1 Implementarea SIDU Dolhasca 

Implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană se va realiza prin intermediul 

proiectelor individuale din cuprinsul acesteia. Pregătirea și implementarea proiectelor 

individuale se realizează la nivelul Primăriei Dolhasca. În vederea pregătirii și implementării 

proiectelor se va constitui o echipă dedicată acestei activități – unitatea de implementare a 

proiectelor. Componența acestei echipe va fi stabilită de către primarul localității Dolhasca și 

va avea în vedere competența și experința pe care persoanele nominalizate să facă parte din 

echipa de proiect o posedă atât în domeniul managementului de proiect, cât și specificul 

respectiv de activitate.  

Echipa de implementare a proiectelor va fi interdisciplinară și va cuprinde persoane instruite 

în domeniul implementării de proiecte europene, persoane calificate în domeniul contabil 

precum și persoane cu abilități tehnice.  

Pentru proiectele de infrastructură se vor contracta și experți externi care să acopere 

domeniile în care angajații Primăriei Dolhasca nu au expertiza necesară. De asemenea, în 

ceea ce privește proiectele din sfera socială, în componența echipei de proiect trebuie să se 

regăsească experți/specialiști în acest domeniu de activitate.  

Implementarea proiectelor individuale se va realiza cu respectarea procedurilor legale și 

administrative impuse de finanțator și/sau de legislația care reglementează domeniul respectiv 

de activitate. În procesul de pregătire și implementare a proiectelor vor fi contractați de 

asemenea experți care vor sprijini echipele de proiect în activitatea lor. 

Implementarea proiectelor poate fi afectată de o serie de riscuri cum ar fi: 

Riscuri tehnice:  

− întârzieri în execuţia lucrărilor;  

− neconcordanţe între execuţie şi documentaţia tehnică a proiectului; 

− descoperirea unor defecte ascunse în cazul clădirilor care se reabilitează fapt ce va 

determina creșterea costurilor lucrărilor. 

Riscuri financiare:  

− depăşirea bugetelor de proiect;  

− creşteri ale preţului materialelor de construcţii;  

Riscuri privind calitatea:  

- neconcordanţa între specificaţiile tehnice ale materialelor şi calitatea materialelor 

folosite la lucrări; 

- manoperă de o calitate necorespunzătoare; 

Riscuri administrative  



182 
 

− întârzieri sau blocaje în desfășurarea procedurilor de achiziții publice; 

− personal insuficient, cu un nivel de calificare scăzut sau fără experiență; 

− întârzieri în decontarea cererilor de plată și a cererilor de rambursare. 

9.2 Monitorizarea SIDU Dolhasca 

Monitorizarea implementării SIDU se va realiza de echipa de implementare a proiectelor 

europene în colaborare cu primarul orașului Dolhasca. Echipa de implementare a proiectelor 

europene va elabora anual sau ori de câte ori va fi nevoie rapoarte privind stadiul de 

implementare al SIDU Dolhasca precum și a fiecărui proiect în parte. Aceste rapoarte vor fi 

prezentate primarului orașului Dolhasca, consilierilor locali precum și altor factori interesați. 

Un rol important în activitatea de monitorizare îl va avea identificarea tipurilor de linii de 

finanțare lansate în perioada inclusă în raport și a proiectelor depuse. În acest mod se va 

urmări gradul în care Primăria Dolhasca valorifică oportunitățile de finanțare în vederea 

implementării portofoliului propriu de proiecte. 

Un alt aspect ce va fi urmărit este numărul de proiecte implementate. Prin raportarea 

numărului de proiecte realizate la numărul de proiecte identificate ca prioritare se va putea 

constata gradul de îndeplinire al obiectivelor SIDU Dolhasca pentru perioada 2021 – 2027. 

In activitatea de monitorizare se va urmări și atingerea indicatorilor stabiliți pentru fiecare 

obiectiv specific al SIDU Dolhasca. De asemenea va fi monitorizată atingerea obiectivului 

general și a obiectivelor specifice asumate prin cererea de finanțare. Raportul de monitorizare 

va cuprinde rapoarte pentru fiecare prioritate de dezvoltare a orașului Dolhasca și va prezenta 

progresele înregistrate. De asemenea va prezenta și întârzierile înregistrate precum și 

intervențiile ce sunt necesare pentru a remedia aceste probleme. 


