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Partea I - Diagnosticul socio-economic al municipiului
Vatra Dornei
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Capitolul I.1 DEZVOLTARE URBANĂ

Localizare
Municipiul Vatra Dornei este localizat
în județul Suceava, în partea de nordest a României. În județul Suceava,
Vatra Dornei este localizată în partea
de nord-vest.
De asemenea, municipiul Vatra Dornei
se situează în nordul Carpaților
Orientali între munții Bistriței, munții
Rarău-Giumalău și munții Suhardului,
mai precis în depresiunea Dornelor.
Accesul în Vatra Dornei este realizat
prin intermediul drumului european
E58, cât și prin intermediul
magistralei feroviare secundare 502
Suceava-Vama-Floreni-Ilva Mică.
Vatra Dornei se află la 110 kilometri
distanță față de reședința de județ
(Suceava), la o distanță de 40 km față
de Câmpulung Moldovenesc și la o
distană de 83 km față de Bistrița,
reședința județului Bistrița-Năsăud.

Evoluție teritorială
Suprafața
totală
a
unității
administrativ teritoriale Vatra Dornei,
în 2021, este de 9987,199 ha (99,87
km²).
Suprafața de teren intravilan este
egală cu 1636,437 ha (16,36 km2) în
anul 2021.
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înregistrată o reducere a populației.
cu 3,36 procente

Aspecte ale locuirii

În aceeași perioadă au fost construite
45 de locuințe noi, iar suprafața
locuibilă a crescut cu 1,39%. O
locuință din municipiu avea în anul
2019, în medie, o suprafață de 50,65
m2. Media acestui indicator a crescut

În anul 2019, în municipiul Vatra
Dornei pentru cei 16.731 locuitori
erau disponibile 6.765 de locuințe.
În perioada 2015 – 2019 populația
totală a municipiului s-a înscris pe un
trend descendent, astfel fiind

începând din anul 2015, cu 0,37 m2,
datorită construcției de noi locuințe

Indicatori ai locuirii în municipiul Vatra Dornei, în perioada 2015-2019
Total
locuințe
(număr)
2015
2016
2017
2018
2019

6.720
6.739
6.760
6.763
6.765

Total
suprafață
locuibilă
(m2)
337.915
340.231
342.149
342.448
342.643

Suprafața
medie a unei
locuințe (m2)
50,28
50,49
50,61
50,64
50,65

Suprafața
locuibilă pe
locuitor (m2)

Locuitori în
medie pe locuință
(locuitori)

19,52
2,58
19,78
2,55
20,13
2,51
20,30
2,49
20,48
2,47
Sursa datelor: INS prelucrare Addvances

cu suprafețe considerabil mai mari
decât cele deja existente. Datorită
acestui aspect, dar și pe fondul
scăderii numărului populației, a
crescut și suprafața locuibilă ce revine
unei persoane, de la 19,52 m2 în anul
2015 la 20,48 m2 în anul 2019. Astfel,
din acest punct de vedere, gradul de
calitate al vieții a crescut. Totodată, în
aceeași perioadă, numărul mediu de
persoane ce locuiesc în același spațiu
a scăzut, de la 2,58 de persoane pe
locuință la 2,47 de persoane pe
locuință.

Dotarea locuințelor

În municipiul Vatra Dornei, la
momentul actual, lipsește sistemul de
furnizare al gazelor naturale. Conform
informațiilor și datelor oficiale ale
Primăriei Vatra Dornei, în septembrie
2021 au fost finalizate lucrările de
aducțiune a magistralei de gaz pe
tronsonul Pojorîta-Vatra Dornei.

în municipiu (1.160,28 loc/km2 în
2019).
Municipiul Vatra Dornei deține 2,16%
din populația județului Suceava și
8,42%
din
totalul
suprafeței
intravilane județene, ceea ce face ca
densitatea să fie mult mai mică decât
cea de la nivelul județean.

Sistemul de furnizare al energiei
termice în municipiul Vatra Dornei
este organizat în sistem centralizat.
Un proiect de înlocuire a sursei și a
cazanelor, respectiv a magistralei de
distribuție a fost finalizat în anul 2020.

Densitatea populației

Sistemul de distribuție a apei, precum
și sistemul de colectare al apelor
uzate, sunt gestionate de furnizorul de
la nivelul județului Suceava, S.C. Acet
S.A. Suceava. Operatorul deservește 8
municipii și orașe , având un număr de
137.281 clienți.

În anul 2019 densitatea populației de
la nivel național (4.714,64 loc/km2)
era apropiată ca valoare de cea de la
nivelul județului Suceava (4.519,26
loc/ km2).
Aceste valori sunt însă de cel puțin 4
ori mai mari decât nivelul înregistrat

Densitatea populației la nivel național, intravilan județean și la nivelul
municipiului Vatra Dornei, în anul 2019
Populație
Populația
după
domiciliu
România
Județul
Suceava
Vatra
Dornei

Suprafața intravilană

% din
total
județ

22.191.818

Suprafață
(km2)

% din
total
județ

4.707

Densitatea
demografică
(loc/km2
teritoriu)
4.714,64

765.111

100,00%

169,3

100,00%

4.519,26

16.534

2,16%

14,25

8,42%

1.160,28

Sursa datelor: INS prelucrare Addvances
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Analiza SWOT
Dezvoltare urbană
Puncte tari
- Accesibilitate rutieră ridicată (E58);
- Densitatea scăzută a populației (1.160 loc/km2)
comparativ cu cea înregistrată la nivel național
(4.714,64 loc/km2) ;
- Număr mic de persoane pe locuință (2,47 loc) și
suprafața locuibilă pe locuitor mare (20,48 m2);
- Dezvoltarea sectorului imobiliar;
- Localizare în zonă montană cu tradiție;
Oportunități
- Continuarea și finalizarea proiectelor deja existente în
ceea ce privește dotarea locuințelor;
- Atragerea de investitori prin oferirea spre utilizare a
spațiului disponibil;
- Posibilitatea realizării proiectelor de reabilitare
termică a clădirilor pentru schimbarea aspectului fațadei
clădirilor orașului;
- Atragerea populației în municipiu prin implementarea
proiectelor de promovare a locului;
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Puncte slabe
- Distanța mare față de reședința de județ (110 km);
- Lipsa sistemului de distribuție a gazelor naturale;

Amenințări
- Ingreunarea procesului de derulare a etapelor
proiectelor aflate în curs de implementare;
- Migrația definitivă a populației în zone mai dezvoltate din
punctul de vedere al dotărilor edilitare disponibile;

Capitolul I.2 DEMOGRAFIA ȘI FORȚA DE MUNCĂ
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Structura și evoluția
populației
Populația totală a avut un trend
descendent în ultimii 20 de ani, declinul
accelerându-se spre finalul perioadei.
Începând cu anul 2000, populația
orașului a scăzut cu peste 2.000 de
persoane. Astfel, efectivul populației în
anul 2000 a fost de 18.841 persoane, iar
în anul 2020, populația stabilă din
municipiul Vatra Dornei era de 16.534
de persoane.
Astfel, comparativ cu populația din anul
2010 (17.839 persoane), în anul 2020
populația a înregistrat o scădere de 7,3
procente. În aceeași perioadă de timp sa înregistrat o creștere, atât a populației
județene (3,9%), cât și a celei regionale
(2,8%).
Din punct de vedere a distribuției
populației stabile pe sexe, este semnalat
un ușor dezechilibru, 52% (8.652
persoane) din populația stabilă fiind de
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sex feminin, iar 48% (7.882 persoane)
fiind de sex masculin.
Dacă analizăm populația în funcție de
grupele de vârstă, 67,8% din totalul
persoanelor au vârsta cuprinsă între 15
și 64 de ani. Valoarea de 67,8% este
apropiată de valoarea județeană și ușor
sub nivelul național. Discrepanțele cele

mai mari între local, județean și național
se înregistrează pe celelalte două
categorii de vârstă, tineri, respectiv
vârstnici. Astfel, procentul vârstnicilor
(persoane cu vârsta de peste 65 de ani)
de 18,9% este superior celui înregistrat
la nivel județean și național.

Mișcarea naturală a
populației
Municipiul Vatra Dornei este una dintre
unitățile administrativ-teritoriale în
care rata natalității a scăzut
semnificativ
în
perioada
postcomunistă. Dacă în perioada 1990-1994
numărul de născuți vii depășea 200
persoane pe an, în perioada 1995-2019
numărul de născuți vii a scăzut sub 200
persoane pe an, fluctuând între 157
(1995) și 128 persoane (2019).
În perioada 2010-2020 rata mortalității
a fost crescătoare, pe când rata
natalității a avut o tendință evolutivă
constantă spre descrescătoare, cu valori
inferioare ratei mortalității. Valoarea

maximă ratei mortalității (13,49‰) se
înregistrează în anul 2020, când rata
natalității avea valoarea minimă
(5,56‰), iar sporul natural a
înregistrat valoare negativă (-7,93‰).
Sporul natural din municipiul Vatra
Dornei a fost negativ în ultimii 10 ani,
cea mai mare valoare a ratei acestuia
fiind înregistrată în anul 2010
(1,62‰).
La nivelul județului Suceava sporul
natural este constant pozitiv, cu
excepția anului 2020 când înregistrează
valoarea minimă de -2,56‰.
Valoarea sporului natural înregistrată
în anul 2019 a avut valori negative
pentru Vatra Dornei (-5,5‰) și este

mai mică decât cea de la nivel național
(-2,5‰), în timp ce la nivelului
județului Suceava valoarea înregistrată
este pozitivă(0,6‰).
În ceea ce privește mortalitatea
infantilă, în anul 2019 au fost
înregistrate două cazuri de deces ale
unor persoane cu vârsta sub 1 an.
În intervalul 1990-1993 numărul
cazurilor de mortalitate infantilă a avut
un tendință evolutivă ascendentă, iar în
intervalul 1994-2018 (exceptând anul
1999) acesta a avut o tendință evolutivă
descendentă. Astfel, rata mortalității
infantile, calculată prin raportarea
decedaților sub 1 an la 1.000 născuți-vii,
este de 13,6‰, pentru anul 2019,

Evoluția ratei sporului natural din municipiul Vatra Dornei și județul Suceava, în perioada 2010-2020 (raportată la
1000 de persoane)
Județ/ localitate
Județul
Suceava
Municipiul
Vatra Dornei

2016

2017

2018

2019

3,62‰

Anul
2015
3,87‰

4,94‰

3,30‰

3,32‰

5,50‰

-7,92‰

0,82‰

0,63‰

1,37‰

1,51‰

1,16‰

0,72‰

-2,56‰

2010

2011

2012

2013

2014

1,63‰

2,60‰

2,16‰

3,37‰

0,57‰

0,48‰

0,78‰

2,48‰

2020

Sursa datelor: INS calcule: Addvances
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aceasta fiind mai mult decât dublă în
comparație cu cele înregistrate la nivel
județean (6,8‰) și chiar la nivel
național (5,7‰).

Structura etnică și
confesională
Deoarece datele de la recensământul
din anul 2021 vor fi disponibile pentru
analiză abia în anul 2023, pentru a
reliefa structura etnică și confesională a
populației s-au utilizat date de la
ultimul
recensământ
disponibil,
respectiv cel din anul 2011.
Potrivit acestuia, populația majoritară
din municipiul Vatra Dornei, 92,75%,
este de etnie română, 0,7% de etnie
rromă și 0,2% de etnie maghiară. De
asemenea, 0,2% din populația stabilă
este reprezentată de germani, 0,1% de
ucraineni, 0,02% de evrei, iar 0,03%
alte etnii. Aproximativ 6% din locuitori
nu și-au declarat etnia în cadrul
recensământului.
Din punct de vedere al confesiunii
religioase, majoritatea populaţiei din
municipiul este de religie creştinortodoxă (95,30%). Există însă adepți ai
altor relegii, precum: romano-catolici
(2,2%), adventiști de ziua a șaptea
(0,7%), penticostali (0,6%), baptiști
(0,6%), reformați (0,1%), greco-catolici
(0,1%), martorii lui Iehova (0,1%),
creștini ortodocși de rit vechi (0,1%),
iar 0,2% sunt de alte religii, precum:
musulmană, creștină după Evanghelie,
evanghelică luterană, evanghelică
mozaică.
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Piramida vârstelor

vârsta între 15-64 ani, iar 18,9% sunt
persoane vârstnice de peste 65 de ani.

În totalul populației stabile din
municipiul Vatra Dornei, la nivelul
anului
2020,
13,3%
reprezintă
persoane cu vârsta cuprinsă între
0-14 ani, 67,8% sunt persoane adulte cu

Analizând fenomenul demografic în
intervalul de timp 1992-2020, se
remarcă o tendință de îmbătrânire

demografică accentuată, procentul
persoanelor de 65 de ani și peste
dublându-se în această perioadă. Astfel,
dacă în anul 1992 grupa vârstnică avea
valori de 7%, în anul 2020 aceasta a
crescut la 18,9%, efect coroborat și cu
scăderea ponderii grupei tinere din
populația totală, de la 21,4% la 13,3%.
Din structura pe grupe de vârstă și sexe
se constată că în anul 1992 numărul
femeilor era apropiat de numărul
bărbaților la nivelul fiecărei grupe. De
asemenea, se constată și o diminuare a
procentului bărbaților odată cu
înaintarea în vârstă.
Numărul tinerilor, cu vârsta cuprinsă
între 15 și 29 de ani, se situa la nivelul
anului 2020 la aproximativ 2.365
persoane, din care 1.168 persoane de
sex masculin și 1.197 persoane de sex
feminin.
Comparativ cu anul 1992, când numărul
tinerilor din cadrul aceluiași interval de

vârsta era de 4.425, s-a înregistrat o
înjumătățire a numărului de persoane
tinere din intervalul de vârstă 15 și 29
de ani.
În cadrul aceluiași interval de timp, în
cadrul grupelor de vârstă înaintată se
observă o creștere a numărului de
persoane vârstnice, de până la 300, pe
fiecare categorie de sex.

persoane tinere cu vârsta de până la 14
ani le revin aproximativ 149 persoane
vârstnice de peste 65 ani. Indicele de
îmbătrânire a populației s-a accentuat
în perioada 1999-2020, crescând de la
32,5% la 149,4%.
Comparativ cu indicele de îmbătrânire
de la nivel județean (84,5%) și cu cel de
la nivel național (118,

Femeile cu vârstele cuprinse între 75 și
85 de ani sunt în număr de peste 300, pe
când bărbații din același interval de
vârstă sunt în număr de aproximativ
100.

7%) în anul 2021, indicele din
municipiul Vatra Dornei este mult mai
mare. Îmbătrânirea populației din
municipiu este una dintre cele mai mari
probleme ale municipiului.

Aceste două fenomene evidențiază cel
mai bine fenomenul accentuat de
îmbătrânire demografică.

Rata de dependență demografică la

Indicatori demografici
Indicele de îmbătrânire a populației
din municipiul Vatra Dornei este egal cu
149,4%, însemnând că la 100 de

nivelul anului 2021 este un indicator ce
măsoară presiunea exercitată de
populația inactivă (tânără și vârstnică)
asupra populației active (populația
adultă). Valoarea acestei rate atinge
procentul de 4.628,49‰. Prin urmare,
în municipiul Vatra Dornei, la 1.000 de
persoane cu vârsta cuprinsă între 15-64
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de ani revin aproximativ 4.628
persoane tinere (0-14 ani) și persoane
vârstnice (65 de ani și peste). Rata de
dependență demografică din municipiu
este mult superioară celei din județ
(care are valoarea de 473,69 ‰).

Raportul de dependență al tinerilor
are valori scăzute atât la nivelul
municipiului cât și la nivelul județului.
Acest raport reprezintă presiunea
exercitată de persoanele tinere (vârsta
cuprinsă între 0-14 ani) asupra
populației active. Acest raport arată că,
în anul 2021, la 1.000 de persoane în
vârstă activă de muncă sunt 194,37 de
persoane tinere la nivelul municipiului
iar la nivel județean, în anul 2021, la
1.000 de persoane în vârstă activă de
muncă reveneau 770 de tineri.

Rata de înlocuire a forței de muncă
arată puterea populației tinere de a
înlocui persoanele în forța de muncă. În
municipiul Vatra Dornei valoarea s-a
menținut apropiată în ultimii 10 ani, în
anul 2011 raportul era de 553,31‰
14

ajungând în anul 2021 la valoarea de
583,11‰. La nivelul întregului județ,
trendul a fost descrescător, de la
521,74‰ în anul 2011 la 770,38 ‰ în
anul 2021.
Nivelul scăzut al ratei de înlocuire a
forței de muncă denotă că, peste 10-15
ani, municipiul Vatra Dornei se va
confrunta cu un deficit substanțial de
forță de muncă.

Starea civilă
Numărul căsătoriilor a înregistrat un
trend ascendent în perioada 2010 2017, cu foarte mici fluctuații, între 6,17
căsătorii la 1.000 de persoane și 7,06
căsătorii. Începând însă cu anul 2017,
trendul
s-a
inversat,
numărul
căsătoriilor înregistrând o scădere
accentuată, până în anul 2020, inclusiv.
În
ceea ce privește numărul
divorțurilor, acestea au avut un trend
ascendent în perioada 2010-2016,
urmat de o scădere bruscă în anii 2017
și 2018. Conform INS, în anul 2020 au

fost înregistrate 2,9 divorțuri la 1.000
de persoane, față de 0 la 1.000 de
persoane în anul 2010.
Evoluția celor două rate afectează și
rata natalității, accentuând fenomenul
de îmbătrânire demografică.

Mișcarea migratorie
Soldul migrator (suma dintre soldul
schimbărilor de reședință și soldul
schimbărilor de domiciliu) explică o
parte
din
scăderea
populației
municipiului Vatra Dornei din ultimii
ani.
Soldul schimbărilor de domiciliu
(inclusiv migrația externă) are un
impact important, acesta înregistrând
valori negative în toată perioada 20102020. Aceasta semnifică faptul că
numărul persoanelor cu domiciliul în
Vatra Dornei care au plecat a fost
superior numărului persoanelor care
și-au stabilit domiciliul în Vatra Dornei.
Spre exemplu, în anul 2016 soldul
schimbărilor de domiciliu înregistrează

cea mai mică valoare (-127 persoane).
Valoarea cea mai mare a soldului
schimbărilor de domiciliu este de -4
persoane în 2013. Aceste valori
negative ne arată prezența fenomenului
de migrare a persoanelor în zone
diferite ale țării.
Pe de altă parte, soldul schimbărilor de
reședință (indicator care reprezintă
diferența algebrică între numărul
persoanelor sosite și plecate într-o
unitate administrativ-teritorială) a fost
pozitiv în perioada 2010-2017 și
negativ în perioada 2018-2020.
Valoarea maximă a schimbărilor de
reședință este de 128 de persoane în
anul 2017 și valoarea minimă este
înregistrată în anul 2020 de -24 de
persoane. Trendul descendent din
ultimii 3 ani ne arată apariția lipsei de
interes a persoanelor pentru municipiu.

Astfel, soldul migrator are valori, atât
pozitive, cât și negative, depinzând de
celelalte două tipuri de sold migrator.
Valoarea minimă, negativă, este de -128
de persoane în anul 2020, iar valoarea
maximă, pozitivă, se observă în anul
2017, când 56 de persoane au migrat în
municipiul Vatra Dornei. În perioada
2010-2017 această valoare a alternat de
la pozitiv la negativ, urmată de o
scădere bruscă în anul 2018 care a
continuat până în 2020. Persoanele
rezidente ale orașului tind să plece
către centre mai importante ale țării și
foarte puține persoane aleg să se
stabilească în municipiu, din această
cauză apare și soldul migrator
predominant negativ.

Forța de muncă

3.393 salariați în 2010 la 4.071 de
salariați în 2019. Trendul este
ascendent din 2011 când este
înregistrată valoarea minimă de 3.295
de salariați la nivelul întregului
municipiu. Din populația totală 67,8%
sunt persoane în vârstă de muncă ce ar
putea intra în orice moment pe piața
muncii. Astfel, populația totală în vârstă
de muncă are un efectiv de 11.210 de
persoane din care doar 4.071 sunt
incluși în categoria forța de muncă.
Potrivit Institutului Național de
Statistică, în anul 2019 numărul mediu
al salariaților (numărul de salariați
angajați cu contracte individuale de
muncă, plătiți de întreprindere pentru o
durată medie normală timpului de
lucru) din municipiul Vatra Dornei a
fost de 4.071 persoane, cu 114 persoane
mai mult decât în anul precedent.

Forța de muncă din municipiul Vatra
Dornei a crescut în ultimii 9 ani de la
15

În perioada 2010-2020 numărul mediu
al salariaților s-a înscris pe un trend
continuu ascendent, efectivul mediu de
salariați din anul 2020 fiind cu
aproximativ 700 de angajați mai mare
față de nivelul înregistrat la începutul
acestei perioade.
În ceea ce privește numărul șomerilor
înregistrați din municipiul Vatra
Dornei, potrivit INS, în luna ianuarie
2021, 170 de persoane erau luate în
evidența Agenției Județene pentru
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Ocuparea Forței de Muncă. Dintre
acestea, 35,9% (61) erau de sex
masculin, iar 64,1% (109) de sex
feminin.
În ceea ce privește rata șomajului,
aceasta s-a menținut, în ultimii zece ani,
la valori scăzute și chiar mai mici față de
cele înregistrate la nivel județean.
Rata multianuală a șomajului la nivelul
municipiului s-a situat în jurul valorii de

1,62%, cea județeană fiind de 2,77%, în
cadrul aceleiași perioade.
Rata șomajului a avut un trend
descrescător până în 2020, când
contextul pandemic a făcut ca aceasta să
crească cu 1,3 procente.
Totodată, rata șomerilor, (exprimat
prin raportarea numărului de șomeri
înregistrați la agențiile pentru ocuparea
forței de muncă și numărul șomerilor
care nu sunt înregistrați la agenții, ci

sunt înregistrați prin intermediul
anchetei din gospodării, la numărul
total al persoanelor domiciliate în
unitatea administrativ-teritorială de
referință), a avut o valoare medie de
2,48% în perioada 2010-2020. Aceasta
s-a situat aproximativ la egalitate cu
valorile de la nivel județean (3,02%),
respectiv național (2,93%).
Dacă rata medie anuală de creștere a
numărului de salariați și rata șomerilor
au înregistrat valori sub 1% în perioada
analizată, aceasta semnifică o economie

stagnantă pentru Vatra Dornei.
Motivele pot fi multiple: o lipsă a
locurilor de muncă vacante, refuzul de a
munci (fenomen adesea întâlnit în
România), îmbătrânirea populației,
soldul schimbărilor cu domiciliul negativ, inexistența unor programe de
reprofilare/reorientare profesională,
corelarea deficitară dintre cererea și
oferta de muncă, lipsa unor sectoare
economice care să fie pliate pe
specificul local al municipiului sau criza
economică la nivel mondial.

Per ansamblu, numărul anual de șomeri
a avut un trend descendent în intervalul
2010-2020, exceptând, bineînțeles,
anul 2020, când contextul pandemic a
contribuit la o creștere (excepțională) a
numărului de șomeri. Pe parcursul
anului 2021, pe fondul relaxării
restricțiilor impuse, este de așteptat ca
numărul șomerilor să revină la
nivelurile înregistrate înainte de
pandemie.

Rata șomajului (%) în municipiul Vatra Dornei, în perioada 2010-2020
2010
Județul
Suceava
Municipiul
Vatra Dornei

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3,8%

2,4%

2,8%

3,2%

3,3%

3,0%

2,9%

2,4%

2,3%

2,1%

2,3%

2,8%

1,2%

1,7%

1,9%

1,5%

1,7%

1,3%

1,4%

1,2%

0,9%

2,2%

11.031

11.804

98

241

Numărul de șomeri înregistrați la finalul anului
Județul
Suceava
Municipiul
Vatra Dornei
*valori estimate

18.856

11.908

13.881

16.185

16.440

15.344

14.453

12.379

11.867

368

159

222

237

191

208

156

166

142

Sursă date: INS
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Analiza SWOT
Demografia și forța de muncă
Puncte tari
- Diversitate culturală;
- Valori scăzute ale raportului de dependență al
tinerilor (194,37‰);
- Creșterea numărului de salariați din ultimii ani
(creștere medie anuală de aproximativ 1%);
- Trendul descrescător al numărului de șomeri;
- Rata șomajului la nivelul municipiului inferioară
ratei de la nivelul județean;

Oportunități
- Programe naționale de construire a locuințelor
sociale pentru tineri;
- Implicarea autorităților publice locale pentru
rezolvarea problemelor sociale;
- Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru
finanțarea proiectelor ce vizează pregătirea și
(re)calificarea forței de muncă;
- Dezvoltarea de campanii pentru atragerea populației
tinere;
- Programe de atragere a investitorilor și a forței de
muncă;
- Susținerea natalității la nivel național prin
stimulente guvernamentale (ajutoare pentru copii,
alocații, etc.);
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Puncte slabe
- Trendul descrescător al populației din ultimii 10 ani;
- Un ușor dezechilibru în structura pe sexe a populației;
- Procentul vârstnicilor (18,9%) superior procentului
tinerilor (13,3%);
- Sporul natural negativ din ultimii 10 ani, datorat scăderii
ratei natalității, dar și creșterii ratei mortalității;
- Rata de dependență demografică foarte mare
(4.628,49‰);
- Indicele de îmbătrânire demografică accentuat
- Rata de înlocuire a forței de muncă insuficientă
(583,11‰);
- Rata de nupțialitate cu valori apropiate de rata de
divorțialitate;
- Evoluția negativă al soldului migrator;
Amenințări
- Accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică;
- Scăderea continuă a populației;
- Lipsa acută a forței de muncă;
- Reducerea cuantumului indemnizației de maternitate
poate determina reducerea ratei natalității;
- Îmbătrânirea populației pe fondul scăderii numărului de
nou-născuți;

Capitolul I.3 INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA ȘI
SERVICIILE PUBLICE
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Accesibilitate
Accesul în municipiul Vatra Dornei se
realizează, atât prin intermediul căilor
rutiere, cât și prin intermediul căilor
feroviare. Cele mai importante
drumuri care asigură accesul dinspre/
înspre Vatra Dornei sunt:
 DN17 (E58) – Gura Humorului –
Câmpulung Moldovenesc – Vatra
Dornei – Bistrița – Beclean
 DN17B – Poiana Teiului –
Broșteni – Dorna Arini
 DJ174 – Vatra Dornei – Bilbor
Cea mai importantă cale rutieră este
drumul european E58, pe care traficul
se desfășoară atât la nivel local, cât și
național și internațional. Această
arteră de circulație este favorabilă
dezvoltării economice a municipiului
Vatra Dornei.
De menționat este și faptul că
municipiul nu dispune de o centură
ocolitoare,
în
prezent
însă
componentele documentației tehnice
aferente unei viitoare centuri sunt în
proces de realizare.
În ceea ce privește accesul prin
intermediul căilor feroviare, Vatra
Dornei este traversată de Magistrala
feroviară secundară 502 Suceava –
Vama – Floreni – Ilva Mică. Pentru a
facilita accesul la acest tip de
transport, în municipiu există două
gări (una în centrul stațiunii și cealaltă
pe strada Podu Verde), prin care trec,
atât trenuri regionale, cât și interregionale de zi și de noapte.
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Transportul aerian este asigurat prin
intermediul
aeroportului
Internațional "Ștefan cel Mare"
(Salcea) situat la aproximativ 110 km
de Vatra Dornei. La nivelul anului
2021, pe Aeroportul Internațional
"Ștefan cel Mare" operau un număr de
5 companii aeriene, care fac legătura
cu capitala României și cu alte 20 de
destinații
internaționale,
preponderent de la nivelul UE.

completate de alte direcții secundare”
(p. 50). Legăturile peste cele două
cursuri de apă sunt asigurate prin
intermediul a 6 poduri rutiere: Podul
Alunului-, Zona PECO LUKOIL; peste
râul Dorna, Podul Pietonal (zona
centrala); peste râul Dorna, Pod Zona
Piața; peste râul Dorna, Podul Verde;
peste râul Bistrița, Podul Zona Secția
Boli Infecțioase; peste râul Bistrița, Pod
zona Foresta; peste râul Bistrița.

Trama stradală

Conform aceluiași document strategic,
”trama majoră a orașului Vatra Dornei
este compusă din străzile Mihai
Eminescu, Dornelor, 22 Decembrie,
Oborului, Republicii, Str. Calea
Transilvaniei, Unirii, Podu Verde,
Argestru și Roșu cu sisteme rutiere
bazate pe fundație de balast - piatră
spartă și îmbrăcăminte din beton
asfaltic. Niciuna din străzile care
alcătuiesc trama stradală majoră a
municipiului Vatra Dornei nu este de
categoria I” (p. 51).

Conform Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă al municipiului
(2018), „configurația rețelei stradale
este influențată major de configurația
albiei râurilor Bistrița și Dorna, orașul
fiind dezvoltat de o parte și de alta a
celor două cursuri de apă. În Vatra
Dornei,
străzile
principale
ce
traversează localitatea sunt, în
general, paralele cu râurile Bistrița și
Dorna, rezultând o organizare de tip
radial, compusă din trei direcții
principale:
 Dinspre nord, pe E58 (DN17) din
direcția
Suceava–Gura
Humorului–Câmpulung
Moldovenesc cu intrare prin
strada Argestru;
 Dinspre est, pe DN17B din
direcția Poiana Teiului – Broșteni
cu intrare prin strada Unirii;
 Dinspre vest, pe E58 (DN17) din
direcția Bistrița cu intrare prin
Calea Transilvaniei.
Din cauza poziției geografice și a
reliefului existent, aceste direcții
principale nu sunt susținute și/ sau

Transportul în comun
În municipiul Vatra Dornei nu
funcționează transportul local în
comun. În anul 1999 s-a renunțat la
transportul în comun efectuat la acea
dată cu autobuze și microbuze, acesta
reluându-se ulterior în 2012. În
prezent, transportul în comun este
sistat. Cele trei rute pe care circulau
mijloacele de transport în comun (un
autobuz și un microbuz) și care
asigurau, în principal, transportul
copiilor către unitățile școlare, erau:
Centru – Argestru, Centru – Roșu,
Centru – Todireni. Aceste linii de

transport în comun nu aveau un
program care să asigure continuitate,
iar punctele de oprire în interiorul
orașului erau limitate. Traseele nu
corespundeau cererii de transport.
De asemenea, conform aceluiași
document:
„Calea
ferată
din
municipiul Vatra Dornei face parte din
rețeaua principală a CFR. La nivelul
teritoriului național, calea ferată
Suceava – Vama – Floreni – Ilva Mică
este o linie de cale ferată care face
legătura
între
Bucovina
și
Transilvania, dar și între județele
Suceava și Bistrița- Năsăud. Această
cale ferată pornește din orașul
Suceava și are ca punct final
localitatea Ilva Mică, fiind în lungime
de 191 km și este electrificată pe toată
distanța. Linia este simplă, cu excepția
porțiunii cuprinse între localitățile
Valea Putnei și Iacobeni, unde este
dublă. Traficul de călători și mărfuri se
realizează printr-o stație deschisă
pentru toate tipurile de trafic (stația
Vatra Dornei), 2 halte de mișcare
(Argestru și Roșu) și o haltă deschisă
pentru achiziționarea de bilete (Vatra
Dornei Băi). Zilnic, prin stația (gara)
de călători Vatra Dornei trec 16
trenuri de călători, din care 7 trenuri
Regio și 9 InterRegio.” (pp.65-66).

Transport alternativ
Transportul alternativ este constituit
din
deplasările
pietonale
și
deplasările cu bicicleta.
În ceea ce privește deplasările
pietonale, fluxurile majore de

circulație se desfășoară între centrul
localității (lângă sediul primăriei) și
zona gării Vatra Dornei Băi pe
esplanada Luceafărului, continuânduse până la baza parcului, respectiv
prin parc până la baza pârtiei de schi.
La nivelul anului 2019 nu exista
infrastructură dedicată bicicletelor în
municipiul Vatra Dornei. Cu toate
acestea, deplasările cu bicicleta se
efectuau pe suprafața carosabilă, cât
mai aproape de margine. Deplasările
cu bicicleta se realizau preponderent
pe
următoarele
străzi:
Mihai
Eminescu, Unirii, Republicii, Podu
Verde,
22
Decembrie,
Calea
Transilvaniei, Runc, Negrești și
Foresta, potrivit Strava Labs (Plan de
Mobilitate Urbană Durabilă, 2018, p.
75).

Siguranță în trafic
Principalii indicatori relevanți pentru
evaluarea impactului actual al
mobilității din punct de vedere al
siguranței sunt numărul de accidente
grave/ ușoare și numărul de victime.
Potrivit Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă al municipiului Vatra Dornei,
„în
perioada
2012-2016
s-au
înregistrat 111 accidente soldate cu
un număr total de 155 de victime.
Dintre acestea 45 au fost accidente
grave, iar 66 accidente ușoare. În
perioada analizată se observă o
oscilație a numărului accidentelor,
dominantă fiind creșterea acestora,
precum și creșterea numărului de
victime. Anul 2013 este caracterizat

Poza1. Pietonalul din zona centrală a orașului
Vatra Dornei

de cele mai scăzute valori ale
accidentelor și victimelor acestora.”
(p. 62).
În același document se precizează că
„în anul 2016 pe raza municipiului
Vatra Dornei s-au înregistrat 24 de
accidente rutiere soldate cu un număr
total de 36 de victime. Dintre acestea,
9 au fost accidente grave, soldate cu 1
mort, 11 răniți grav și 6 răniți ușor, și
15 accidente au fost ușoare, soldate cu
18 răniți ușor. Pentru anul 2016 se
constată o creștere a numărului
accidentelor, față de anul precedent și
un număr maxim de victime pentru
perioada analizată.” (p. 63).
,,Străzile care prezintă risc
producere a accidentelor sunt:





de

Strada Argestru și drumul DN17,
pe care s-au înregistrat cele mai
multe accidente în anul 2016;
Străzile 22 Decembrie, Dornelor,
Calea Transilvaniei și Roșu;
Străzile Vasile Lițu, Schitului,
Republicii, Pinului și Bârnărel”.
(Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă, p.64).
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Având în vedere numărul mare de
pietoni copii, persoane în vârstă și
persoane cu nevoi speciale, generat de
cele două unități de învățământ, de
Spitalul Municipal, Primăria Vatra
Dornei și alte obiective de interes
public, au fost luate măsuri pentru
creșterea siguranței în deplasare.”
(Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a
municipiului Vatra Dornei, 2018, p.
64).
„Pe lângă accidentele rutiere produse
în municipiul Vatra Dornei, este
necesară soluționarea traversării
pietonale neregulamentare a căii
ferate. În acest moment, în Vatra
Dornei există mai multe astfel de
treceri, cele mai cunoscute fiind:
Trecerea la nivel din dreptul Gării Băi
(trecere nereglementată peste calea
ferată între strada Luceafărului
(pietonală) și Podul pietonal peste
râul Dorna, spre strada Republicii,
Trecerea pietonilor prin loc nepermis
în zona de vis-a-vis de „Coloana
Center”, pe strada 22 Decembrie.”
(Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a
municipiului Vatra Dornei, 2018, p.
65).

Servicii de urgență
În ceea ce privește serviciul de
urgență, la nivelul municipiului Vatra
Dornei sunt unități specializate pe
fiecare domeniu pentru a veni în
ajutorul cetățenilor. Aici activează un
ambulatoriu al spitalului municipal
Vatra Dornei, o secție de poliție locală,
o stație de pompieri, un detașament
de jandarmerie și un serviciu de
salvamont.
Serviciul de salvamont activ a avut în
anul 2019 un total de 17 intervenții pe
munte și 118 pe pârtie. Dintre
acestea,53 de intervenții au fost cu
predare către serviciul de ambulanță.
În urma acestor acțiuni, 3 persoane au
fost declarate decedate.

Infrastructura rutieră
Potrivit datelor și informațiilor
furnizate de Primăria Municipiului
Vatra Dornei, lungimea totală a
străzilor orășenești este de 65 km, la
nivelul anului 2019. Dintre acestea,
76,92% (50 km) reprezintă străzi
modernizate. În anul 2019, densitatea
străzilor modernizate din intravilan

Intervenții salvamont Vatra
Dornei, în anul 2019
Externări - internări cu
64
ambulanță proprie
Intervenții pe pârtie
118
Intervenții pe munte
17
Decese ulterioare
3
intervențiilor
Intervenții cu predare
53
către ambulanță
Sursă: Raport privind starea
economica, socială și de mediu a
unității administrativ teritoriale Vatra
Dornei pentru anul 2019

era de 0,29 km străzi modernizate la 1
km². Rețeaua stradală majoră este
intens solicitată, traficul de tranzit
suprapunându-se peste circulația de
interes local.
În ceea ce privește tipul de
îmbrăcăminte rutieră al străzilor din
Vatra Dornei, municipiul Vatra Dornei
deține 81,6% drumuri din beton
asfaltic și 18,4% drumuri pietruite.
Ca stare tehnică generală, se apreciază
că aproximativ jumătate din drumuri
au o stare bună și foarte bună.

Indicatori ai sistemului de distribuție a apei potabile în municipiul Vatra Dornei și în județul Suceava, în anul 2019
Lungimea totală a rețelei de
distribuție (km)
Municipiul Vatra
Dornei
Județul Suceava
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Capacitatea
instalațiilor de
producere a apei
(m3/zi)

Apă potabilă
distribuită
consumatorilor
(mii m3)

Casnic din
total (mii m3)

(%)

48,4

8.636

594

316

53,20%

1.521,1

195.150

13.034

9.209

70,65%
Sursă: INS

Alimentarea cu apă
potabilă
Municipiul Vatra Dornei dispune de
un sistem centralizat de alimentare cu
apă și este pus la dispoziție de
furnizorul ACET S.A Suceava.

Vatra Dornei, în cartierul Roșu (lângă
halta CFR Roșu, pe partea dreaptă a
drumului național DN 17 Vatra Dornei
– Cluj Napoca).

Sursa este captarea „Roșu”, fiind
amplasată în aceeași zonă toată linia
tehnologică pentru prelucrarea apei
de suprafață.

Alimentarea cu apă potabilă a
consumatorilor din municipiul Vatra
Dornei este realizată din sursa de
captare a apelor de suprafață din râul
Dorna și sursa de captare a apelor de
adâncime de la Moara Dracului și
transportul acesteia la bazinul de
înmagazinare nr. 1 Runc.

Rețeaua de alimentare cu apă datează
din 1938-1960 și are un grad de uzură
fizic foarte ridicat. Conform primăriei
Vatra Dornei, o parte a rețelei de
distribuție a apei a fost reabilitată prin
proiectul „Extinderea și modernizarea
infrastructurii de apa și apă uzată din
județul Suceava”, finalizat în 2015. În
viitorul apropiat, urmează faza a II-a
de implementare a acestui proiect.

Stația de apă funcționează din
octombrie 1970. În perioadele de
iarnă,
când
sunt
înregistrate
temperaturi scăzute, se întâmpină
mari dificultăți la captare, cauzate de:
formarea podului de gheață care
blochează grătarul de la captare,
înghețarea batardourilor și blocarea
acestora, blocarea cu gheață a sitelor
și grătarelor de la sorburile pompelor.

Stația de tratare a apei este situată pe
malul drept al râului Dorna, la o
distanță de circa 5 km de municipiul

Cantitatea de apă distribuită prin
instalațiile de captare și tratare a apei
potabile în anul 2010 era de 754 mii

m3, aceasta scăzând în anul 2019 la
594 mii m3. Cantitatea a scăzut anual,
până la valoarea minimă de 550 de mii
m3 de apă în 2014, valorile din anii ce
au urmat variind în jurul valorii de
590 mii m3.
Din cantitatea de apă potabilă
distribuită consumatorilor (de 594
mii m3), 53,2% reprezintă apă
potabilă distribuită pentru uz casnic
(316 mii m3). Cantitatea de apă
potabilă distribuită consumatorilor a
înregistrat un trend descendent în
perioada
2010-2019,
scăderea
înregistrată în acest interval fiind de
aproximativ
30%.
Consumul
industrial de apă a scăzut într-un
procentaj mai mic decât cel casnic, iar
consumul total de apă potabilă a
scăzut într-o manieră accentuată (de
la 497 mii m3 la 316 mii m³).
Lungimea totală a rețelei simple de
distribuție a apei potabile pentru anul
2019 era de 48,4 km, ultimele lucrări
de extindere a acesteia datând din
anul 2008. Lungimea sistemului de

23

distribuție a scăzut din 2018 în 2019
cu 6 km, în urma unor lucrări
efectuate cu scopul de a aduce un plus
de eficiență în sistemul de distribuție.
Se estimează că rețeaua de distribuție
cu durată de exploatare de 16-25 ani
prezintă disfuncționalități (pierderi)
în proporție de 10%, iar rețeaua cu o
vechime de peste 25 ani prezintă
disfuncționalități în proporție de 30%.
Rețeaua de distribuție a apei este
formată din conducte din fontă și oțel
care necesită înlocuire imediată
datorită gradului ridicat de uzură.
O sesizare pertinentă este aceea
conform căreia pe raza municipiului
Vatra Dornei nu există o rețea publică
de cișmele de care să beneficieze, atât
locuitorii municipiului, cât și turiștii.

Canalizare
Municipiul Vatra Dornei are un sistem
de canalizare divizor, existând însă și
porțiuni în care condițiile locale au
impus ca transportul debitelor de apă
să se facă în sistem mixt.
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În anul 2019, lungimea totală a rețelei
de canalizare era de 40,6 km, conform
Institutului Național de Statistică.
Această lungime a fost modificată în
ultimii 10 ani de 2 ori, în perioada
2010-2014 rețeaua de canalizare,
având 35,3 km. În 2015 lungimea a
crescut până la 44,2 km ca mai apoi, în
2019, să ajungă la valoarea 40,6 km.
Potrivit datelor și informațiilor
furnizate de Primăria Municipiului
Vatra Dornei, 31,4% din rețeaua de
canalizare are între 0 și 5 ani, 26,8%
are între 6 și 15 ani, 20,5% are între
16 și 26 ani, iar 21,3% are peste 25
ani. În timp ce rețeaua de canalizare cu
o vechime mai mare de 25 de ani este
puternic erodată fizic și moral,
principala problemă a rețelei cu o
vechime de 16-25 de ani este lipsa
pantei.
Potrivit rezultatelor preliminare ale
Recensământului
Populației
și
Locuințelor din anul 2011, 82,17% din
locuințele din municipiul Vatra Dornei
erau racordate la rețeaua de
canalizare. Astfel, din 6.416 locuințe

existente, 5.272 erau conectate la
rețeaua de canalizare.
Epurarea apelor uzate este asigurată
de stația de epurare mecanobiologică, cu o capacitate de 80 l/s.
Stația de epurare a fost construită și
dată în funcțiune în anul 1984 când a
fost proiectată pentru un debit de 80
l/s, având treaptă mecanică și
biologică. Această stație a fost
reabilitată în perioada 2013-2015.
Conform datelor recente deținute de
Primăria Municipiului Vatra-Dornei,
în anul 2020 capacitatea de epurare a
stației era de 62 l/s, iar volumul
epurat s-a cifrat la 582,3 m³, dintre
care 295 m³ provenind din uz casnic.

Energia termică
De menționat este faptul că „în
Municipiul Vatra Dornei, începând cu
anul 2004, producerea energiei
termice
este
asigurată
prin
intermediul unei centrale termice (cea
mai mare de acest tip din România),
care utilizează biomasă (rumeguș și

alte deșeuri lemnoase). Aceasta
furnizează
căldură
pentru
aproximativ o treime din populația
municipiului Vatra Dornei și conduce
la o reducere importantă a emisiilor
de gaze cu efect de seră, comparativ cu
arderea combustibililor fosili” (Planul
Județean de Gestionare a Deșeurilor în
județul Suceava pentru perioada
2020-2025, 2019, p. 71).
În anul 2020 a fost finalizată
reabilitarea centralei existente și a
rețelei de transport și distribuție
energie termică și apă caldă menajeră
în municipiul Vatra Dornei, conform
primăriei Vatra Dornei.
În proces de evaluare tehnică și
financiară este proiectul de extindere
și modernizare a sursei de producție a
energiei termice. Prin acest proiect se
dorește înlocuirea cazanului pe CLU
cu un cazan pe biomasă, precum și
mărirea depozitului de biomasă.
Conform Rezultatelor preliminare ale
Recensământului
Populației
și
Locuințelor din anul 2011, 38,2%
dintre locuințele din Vatra Dornei
erau racordate la rețeaua de încălzire
centralizată. În anul 2019 a fost
înregistrat un consum de 11.789
gigacalorii în municipiul Vatra Dornei,
cu 20,9% mai puțin decât în anul
anterior.
Conform INS, în perioada 2010-2019
energia termică distribuită la nivel
local a înregistrat un trend puternic
descendent, de la 20.927 gigacalorii în
anul 2010, la 16.731 gigacalorii în
anul 2016, urmat de o creștere ușoară

și ulterior o scădere bruscă. Același
trend este urmat și de consumul la
nivel județean, cu precizarea că la
nivelul județului scăderea bruscă, de
50%, a fost realizată din anul 2018 în
2019.
De asemenea, potrivit HG nr. 465/
03.07.2019, municipiul Vatra Dornei
va beneficia de proiectul de investiții
„Conducta de transport gaze naturale
DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei“. Acest
proiect se impune ca proiect de
importanță
națională.
Aceeași
hotărâre menționează în secțiunea a
doua faptul că „Amplasamentul
obiectivului propus se află pe
teritoriul
administrativ
al
municipiului Vatra Dornei, respectiv
al comunelor Sadova și Pojorâta,
județul Suceava. Prin realizarea
acestei conducte se poate asigura
alimentarea cu gaze naturale a
localităților din zona de interes a
obiectivului, respectiv localitățile
Vatra Dornei, Pojorâta, Sadova,
Iacobeni, Dorna Arini, Șaru Dornei,
Dorna
Cândrenilor
și
Fundul
Moldovei, pentru un număr de
aproximativ 35.000 locuitori
și
aproximativ 780 de agenți economici.”

Siguranța și securitatea
populației
Potrivit Asociației Naționale a
Evaluatorilor de Risc la Securitatea
Fizică, coeficientul de criminalitate
specifică la nivelul județului Suceava
din anul 2020 este de 78,5% (78,5
infracțiuni la 100 locuitori), fiind
clasificat drept mediu. Coeficientul de

la nivel județean are valoarea mai
mică decât cele din mediile urbane
datorită localităților cu un coeficient
de criminalitate nul din componența.
Coeficientul de criminalitate este
calculat în funcție de soldul populației
și numărul de infracțiuni, multe
localități rurale având densitatea
populației scăzute si infracționalitatea
este de asemenea scăzută.
În localitățile urbane ale județului
remarcăm coeficienți de criminalitate
ridicați precum în cazul reședinței de
județ Municipiul Suceava cu un
coeficient de 4.588.86% (4.588.86 de
infracțiuni la 100 de locuitori) iar în
cazul municipiul Vatra Dornei acesta
are valori de 634,9% (634,9
infracțiuni la 100 de locuitori). Astfel
valoarea
coeficientului
de
criminalitate plasează municipiul
Vatra Dornei pe al doilea loc în ordine
descrescătoare a siguranței, după
municipiul Câmpulung Moldovenesc
(144,30%). Conform datelor furnizate
de Primăria Vatra Dornei, această
valoare deosebit de ridicată poate fi
explicată prin apariția unor probleme
de siguranță publică la nivel local, mai
exact:
 aglomerările de persoane și
autovehicule,
generate
de
comercianți/
persoane
fără
adăpost/ aspecte de nerespectare
a normelor privind conviețuirea
socială și ordinea publică, de
protecția mediului și curățenia
zonei și de circulația pe drumurile
publice
(oprire/
staționare/
parcare). Străzile afectate de
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această problemă sunt: M.
Eminescu, Gării, Dornelor (zona
Stației CFR Vatra Dornei-Băi),
Republicii – intersecția cu str. T.
Vladimirescu (stațiune), Unirii
(zona comercială), Oborului;
aglomerări de persoane în scop de
agrement, adică aspecte de
nerespectare a normelor privind
conviețuirea socială și ordinea
publică, protecția mediului și
curățenia zonei). Străzile afectate
de această problemă sunt: Str.
Luceafărului; Parcul municipal
(patinoar,
pârtia
de
schi
„Veverița”, complexul hotelier
„Bradul – Călimani”, loc de joacă
pentru copii); Str. Unirii – Muzeul
de Științele Naturii.



Un aspect care influențează pozitiv
siguranța publică este reprezentat de
gestionarea eficientă a patrupedelor
fără stăpân. Acestea sunt introduse
într-un adăpost special amenajat, care
însă nu mai face față cererii crescute.
De menționat este faptul că adăpostul
de animale are o infrastructură veche
și necesită îmbunătățiri majore, acest
obiectiv de investiție fiind deja în
atenția
administrației
locale,
demarându-se deja pași concreți.

Electricitate și iluminat
public
Municipiul este racordat la sistemul
Energetic Național prin intermediul
unei stații de transformare de
110/220 KV. În prezent, rețelele
electrice de medie tensiune sunt cele
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aeriene de 20 KV – LEA – 20 KV și cele
subterane de 20 – KV – LES – 20 KV.
În zonele sistematizate ale localității,
distribuția energiei electrice (medie
tensiune)
se
realizează
prin
distribuitoare și cabluri subterane
care alimentează posturile de
transformare în cabină de zid sau
metalice în sistem buclat, iar în zonele
periferice
consumatorii
sunt
alimentați
prin
posturi
de
transformare aeriene racordate la
rețeaua aeriană de 20 KV.
Rețelele de joasă tensiune sunt de tip
subteran,
în
zonele
centrale
sistematizate, și de tip aerian, în
zonele nesistematizate. Rețeaua
electrică aeriană este pozată pe stâlpi
din beton, utilizați, atât pentru
alimentarea consumatorilor, cât și
pentru rețeaua pentru iluminat
public. Rețeaua electrică subterană
are
cabluri
separate
pentru
alimentarea consumatorilor casnici și
pentru iluminatul public. În rețeaua
de distribuție a orașului există circa
62 posturi de transformare.
Potrivit Rezultatelor preliminare ale
Recensământului
Populației
și
Locuințelor din anul 2011, 94,1%
dintre locuințele din municipiul Vatra
Dornei erau conectate la rețeaua de
electricitate.
În Vatra Dornei sunt prevăzute două
proiecte care vizează reabilitarea
sistemului de iluminat public în
intervalul 2021-2023, respectiv:

 Reabilitarea Sistemului de
Iluminat public în municipiul
Vatra Dornei, finanțat prin POR
2014-2020;
 Modernizarea și eficientizarea
sistemului de iluminat public
stradal în municipiul Vatra
Dornei, finanțat prin AFM;
Investiția majoră în sistemul de
iluminat
public
o
reprezintă
“Reabilitarea Sistemului de Iluminat
Public în municipiul Vatra Dornei”.
Obiectivul general al proiectului
constă
în
creșterea
eficienței
energetice a sistemului de iluminat
public din municipiul Vatra Dornei.
Obiective specifice
1.Reabilitarea Sistemului de Iluminat
Public de 33.046 m, și cuprinde
realizarea următoarelor activități:
 Se vor achiziționa și monta
249 de stâlpi metalici,
complet echipați, din care 20
stâlpi noi pentru iluminatul
pietonal,
alimentați
cu
panouri fotovoltaice, montați
la trecerile de pietoni, pe
străzile: Unirii, Gării și
Dornelor;
 Se vor achiziționa și monta
731 corpuri de iluminat cu
sursa LED, pentru iluminatul
stradal (pentru înlocuirea
celor existente);
 Refacerea traseelor de cablu
în
zonele
unde
UAT
Municipiul Vatra Dornei
deține proprietate asupra
Sistemului de Iluminat Public:

Azurului, Bârnărel, Bistriței,
Chilia, Dornelor, Foresta,
Gării, Tudor Vladimirescu,
Unirii, Vicilicilor). Cablurile
vor fi pozate îngropat în
pământ, în tub pvc și vor fi
montate în zona pietonală a
străzilor. Astfel, se va elimina
aspectul inestetic al cablurilor
aeriene.
2.Implementarea unor soluții cu
caracter inovativ, constând în
gestionarea corectă și eficientă a
Sistemului de Iluminat Public, prin
care se propune realizarea unui
sistem de management al Sistemului
de Iluminat Public care să asigure
diminuarea consumului de energie și
implicit scăderea emisiilor de CO2.
La această dată nu există un
management adecvat al Sistemului de
Iluminat Public. Plecându-se de la
analiza situației existente, realizarea
proiectului a fost efectuată în baza
unei expertize tehnice și a unui raport
de audit energetic și lumino-tehnic,
fiind propuse cele mai coerente soluții
pentru alegerea componentelor,
adaptate la capacitatea și fluxurile de
iluminat necesare.
Conform expertizei tehnice realizate,
corpurile de iluminat nu mai
corespund standardelor tehnice din
punct de vedere lumino-tehnic, de
consum și estetic, prezentând
următoarele probleme în exploatare:
 au caracteristici fotometrice
slabe și sunt energofage (mari
consumatoare de energie);

 prezintă stare avansată de
depreciere, pierderi mari de
energie
în
aparataj
și
randament luminos extrem de
mic (<45%);
 prezintă caracteristici generale
tehnice și estetice care nu
corespund cerințelor unui
iluminat modern și nu satisfac
condițiile minime impuse de
standarde și nici normele de
iluminat în vigoare;
 starea tehnică a corpurilor de
iluminat
este
precară
(reflectoarele sunt zgâriate și
depreciate
de
trecerea
timpului) reducându-se astfel
fluxul
luminos
produs,
(indiferent că sursa de
iluminat este nouă);
 oglinzile existente în interiorul
corpurilor de iluminat sunt
depășite din punct de vedere al
tehnologiei,
factorul
de
concentrare al fluxului luminos
fiind scăzut;
 consolele
și
confecțiile
metalice existente urmăresc
un model estetic depășit și se
află, de asemenea, într-o stare
avansată de degradare, nefiind
îndeplinite
condițiile
de
siguranță în exploatare;
 nu există posibilitatea de
coordonare și monitorizare a
funcționării corpurilor de
iluminat în anumite intervale
orare,
iar
eventualele
defecțiuni sunt sesizate cu
întârziere, ceea ce influențează
în mod direct siguranța

traficului auto și pietonal în
orele nopții.
Toate aceste aspecte problematice
legate de corpurile de iluminat
existente, conduc la rezultate
nefavorabile:
 obținerea
unui
iluminat
neuniform ("pete de lumină")
și a unui raport dintre
iluminatul minim și cel maxim
dezavantajos rezultând un
disconfort funcțional;
 un consum de energie electrică
în creștere de la an la an;
 creșterea emisiilor de CO2;
 costuri foarte mari, în prezent,
atât în ceea ce privește
funcționarea sistemului de
iluminat, energia electrică
consumată, cât și în ceea ce
privește
întreținerea
și
reparațiile aferente în varianta
actuală;
 intervenții întârziate pentru
remedierea
potențialelor
defecțiuni;
 risc crescut sub aspectul
siguranței traficului auto și
pietonal pe timp de noapte.
Rezultatele implementării proiectului
se vor concretiza în montarea a 259
stâlpi noi, 999 corpuri de iluminat cu
sursă LED, cat și în implementarea
unui sistem modern de telegestiune,
conducând astfel la reducerea
consumului de energie, reducerea
emisiilor de CO2 și reducerea poluării
luminoase.
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Telefonie și internet
Conform Institutului Național de
Statistică, procentul gospodăriilor
care au acces la internet, la nivelul
anului 2020 este de 70% (din totalul

gospodăriilor
din
municipiu).
Municipiul Vatra Dornei este racordat
la rețeaua magistrală telefonică din
fibră optică al cărei traseu traversează
teritoriul administrativ al orașului pe
direcția generală NNE–SSV, de-a
lungul DN 17.

Principalele rețele de telefonie mobilă
pe care le folosesc locuitorii din
municipiu sunt Vodafone, Orange și
RDS-RCS, aceste companii fiind și
principalii furnizori de televiziune și
internet.

Analiza SWOT
Infrastructura și serviciile publice
Puncte tari
- Accesibilitate ridicată pe cale rutieră, feroviară și
aeriană;
- Existența unităților pentru servicii publice de
specialitate;

Oportunități
- Continuarea și finalizarea proiectelor existente pentru
dezvoltarea infrastructurilor;
- Posibilitatea finanțării proiectelor din fonduri
nerambursabile europene și guvernamentale;
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Puncte slabe
- Inexistența transportului în comun la nivel local, în anul
2021;
- Nu există piste pentru biciclete;
- Creșterea insecurității rutiere;
- Existența punctelor de traversare nereglementate a căii
ferate;
- Gradul de uzură ridicat al infrastructurii rutiere;
- Gradul de uzură crescut al sistemului de distribuție a apei,
în speciala rețelei cu o vechime mai mare de 30 de ani;
- Scăderea capacității de epurare a stației;
- Procentul mic de locuințe racordate la sistemul de
termoficare;
- Coeficientul de criminalitate foarte ridicat (634,9%);
- Starea precară a sistemului de iluminat stradal;
Amenințări
- Creșterea numărului de accidente rutiere pe fondul lipsei
infrastructurii necesare bicicliștilor;
- Exod demografic pentru o calitate mai ridicată a vieții;

Principalele probleme ale
municipiului în opinia
locuitorilor
În analiza infrastructurii rutiere și
tehnico-edilitare s-au luat în calcul
doar valorile valide ale variabilelor.
Răspunsurile cetățenilor care au ales
să nu răspundă au fost percepute ca
răspunsuri invalide.
Majoritatea locuitorilor municipiului
au păreri negative în ceea ce privește
infrastructura rutieră și tehnicoedilitară locală.
Infrastructura rutieră reprezintă o
problemă pentru municipiul Vatra
Dornei, după părerea locuitorilor.
54,8%
dintre
locuitori
sunt
nemulțumiți cu privire la starea

trotuarelor și doar 26,01% dintre
locuitori sunt mulțumiți cu privire la
acestea. Starea precară a drumurilor
reprezintă o problemă pentru
aproximativ 80% dintre locuitori.
Serviciile de apă-canal sunt deficitare,
mai mult de jumătate dintre locuitori
fiind nemulțumiți de aceste servicii.
Calitatea apei este cea mai mare
problemă după părerea a 63,6%
dintre respondenți, urmată de prețul
apei potabile (60,5% păreri negative
în ceea ce privește serviciul).
În ceea ce privește modul de
soluționare al cererilor referitoare la
fondul funciar, 60,1% dintre locuitori
nu sunt nici mulțumiți nici
nemulțumiți.
Cei
nemulțumiți
totalizează un procent de 28,1%.

O
problemă
principală
este
reprezentată de aspectul arhitectural
al clădirilor din municipiu, problemă
pe care o constată mai bine de 70%
dintre rezidenți, urmată de iluminatul
stradal.
De asemenea, locuitorii municipului
au aprciat calitatea serviciilor de
siguranță și ordine publică ca fiind de
calitate scăzută (40,4% persoane).
Situația
actuală
a
piețelor
agroalimentare
este
evaluată
preponderent negativ, doar o pondere
de 29,8% declarându-se a fi mulțumiți
de aceste servicii.
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Capitolul I.4 SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ
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Sănătate
Potrivit INS, în municipiul Vatra
Dornei, funcționau în anul 2019 în
sistem public următoarele unități:
 1 spital;
 1 ambulatoriu integrat spitalului;
 1 dispensar medical;
 1 cabinet medical de medicină
generală;
 2 cabinete școlare;
 1 farmacie;
 5 laboratoare medicale.
În sistemul medical privat se găseau
următoarele tipuri de unități sanitare:
 11 cabinete medicale de familie;
 9 cabinete stomatologice;
 55
cabinete
medicale
de
specialitate;
 1 farmacie;
 2 laboratoare medicale;
 7 laboratoare de tehnică dentară.
Spitalul Municipal Vatra Dornei a fost
inaugurat la 1 ianuarie 1952, sub
denumirea de Spitalul Raional Vatra
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Dornei, desfășurându-și activitatea în
cele două clădiri. În clădirea de pe
strada Mihai Eminescu, nr. 1.,
funcționau și 3 cabinete de consultații
medicale:
interne,
obstetricăginecologie și chirurgie. Treptat, în
perioada 1953-1956, numărul de
paturi ajunge la 140. În anul 1956,
spitalul se mută în actuala clădire (de
pe strada Mihai Eminescu, nr. 12), cu
secțiile de acum, numărul de paturi
crescând la 210. La 1 ianuarie 1970,
denumirea unității se schimbă, din
Spitalul Raional Vatra Dornei în
Spitalul Unificat Vatra Dornei. În 1973
se preiau circumscripțiile sanitare
rurale și Spitalul Broșteni cu 70 de
paturi și se schimbă denumirea
unității în Spitalul Orășenesc Vatra
Dornei.
În prezent, Spitalul Municipal Vatra
Dornei are următoarele secții:
 secția Chirurgie Generală;
 secția Medicină Internă;
 compartimentul de Pediatrie;








secția de Obstetrică-Ginecologie;
secția Boli Infecțioase;
bloc Sterilizare;
laboratoare;
farmacie;
serviciul administrativ.

În privința personalului medicosanitar din municipiul Vatra Dornei, la
nivelul anului 2019, acesta este
format din: 56 de medici (din care 10
medici de familie), 11 stomatologi, 20
de farmaciști și 197 de persoane
angajate ca personal mediu sanitar.
Evoluția numărului medicilor a fost
crescătoare în ultimii 10 ani, de la 42
de medici în anul 2010, la 52 în anul
2015, iar în anul 2019 s-a ajuns la un
număr de 56 de medici. Efectivul
personalului
sanitar
mediu
înregistrează o creștere cu 63 de
persoane din 2010 (134 de persoane)
până în 2019 (197 de persoane),
având o creștere mai accelerată decât
personalul medical.

Pentru a afla gradul de acoperire cu
personalul
sanitar
la
nivelul
municipiului Vatra Dornei, vom
raporta acest personal la 10.000 de
locuitori. Astfel, în anul 2019 erau
33,47 medici la 10.000 de persoane
rezidente, mai mult decât nivelul
județean, unde existau 19,24 medici la
10.000 de persoane.
În cazul medicilor de familie, numărul
de medici de la nivelul județului este
foarte apropiat de cel al municipiului,
acesta fiind de 5,69 medici la 10.000
de persoane în tot județul și 5,98
medici la 10.000 de persoane în
municipiul Vatra Dornei.
În ceea ce privește numărul
stomatologilor, județul prezintă o
valoare net superioară nivelului
municipal, respectiv 9,17 de medici la
10.000 de persoane, comparativ cu
nivelul municipal de doar 6,57 medici
la 10.000 de persoane. Valori
superioare la nivel municipal întâlnim
însă în cazul personalului sanitar
mediu, de 117,75 angajați la 10.000
locuitori, comparativ cu doar 85,55
angajați la 10.000 locuitori la nivel
județean. De asemenea, valori
superioare se înregistrează și în cazul
farmaciștilor,
respectiv
11,95
farmaciști la 10.000 persoane la nivel
municipal și 9,23 farmaciști la nivel
județean.
În ceea ce privește infrastructura
sanitară, la fiecare 10.000 de locuitori
se observă că numărul spitalelor,
ambulatoriilor
integrate,
dispensarelor și cabinetelor medicale
de medicină generală sunt egale, fiind
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câte 0,6 unități/10.000 de locuitori
din fiecare disponibile. Cea mai mare
valoare din municipiu o găsim în cazul
cabinetelor medicale de specialitate,
fiind disponibile 32,87 cabinete la
10.000 de persoane. Frecvente sunt și
cabinetele de medicină de familie
(6,57), cabinetele stomatologice
(5,38),
farmaciile
(5,38)
și
laboratoarele medicale (4,18) care
sunt raportate la 10.000 de persoane
rezidente.

-

-

-

-

Servicii sociale
În cadrul Primăriei Municipiului Vatra
Dornei funcționează Serviciul de
Asistență Socială. Conform datelor
furnizate de Primăria municipiului, la
nivel local, în anul 2020, se
înregistrau:

112 persoane care primesc venitul
minim
garantat
(VMG)
(familii/persoane);
în medie, 237 de persoane care
beneficiază de indemnizație de
șomaj, din care 75% în intervalul
iulie 2019-iulie 2020, dintre care
124 persoane de sex feminin;
70 gospodării care stau în locuințe
insalubre, improvizate (unități de
locuire din necesitate);
vârstnici asistați.
Serviciile de informare, consiliere,
evaluare și suport a categoriilor
defavorizate din municipiul Vatra
Dornei oferă următoarele tipuri de
servicii:
identificare,
evaluare,
informare, consiliere socială, alte
servicii de sprijin și suport pentru
diferite situații de vulnerabilitate și
dificultate.

Centrul de primire, îngrijire și asistare
a
persoanelor
vârstnice
oferă
următoarele tipuri de servicii:
găzduire pe perioadă nedeterminată,
servicii de asigurare a hranei și a
suplimentelor nutritive (prepararea,
servirea și distribuirea hranei),
servicii de îngrijire socio-medicală, de
socializare și de petrecere a timpului
liber. În anul 2020, 24 de persoane
vârstnice beneficiau de servicii de
găzduire și asistență de specialitate
ale centrului.
Tipurile de servicii de îngrijire sociomedicală
oferite
la
domiciliu
persoanelor
vârstnice
vizează:
informare în domeniu, servicii de
îngrijire
socio-medicală
de
specialitate, mediere socio-familială
și acompaniere.

Centrele de asistență socială din municipiul Vatra Dornei, în anul 2019
Tip
proprietate

Denumirea administrației

Privat

Fundația Ciocănești Bucovina

Privat
Privat
Public

Public

Public
Public
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Asociația Filantropică Creştină
Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril
Asociaţia Filantropică Creştină
Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril
Vatra Dornei
Primăria Municipiului Vatra
Dornei - Serviciul Asistență
Socială
Primăria Municipiului Vatra
Dornei - Serviciul Asistență
Socială
Primăria Municipiului Vatra
Dornei - Serviciul Asistență
Socială
Primăria Municipiului Vatra
Dornei - Serviciul Asistență
Socială

Numele unității

Tip centru

Cămin pentru persoane
vârstnice Vatra Dornei
"Centrul de tip Familial
Pr.Mihai Negrea"

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență
pentru persoane vârstnice
Centre rezidențiale pentru copii în sistemul
de protecție specială

Cantina socială

Centre de preparare și distribuire a hranei
pentru persoane în risc de sărăcie

120

Cantina de ajutor social

Centre de preparare și distribuire a hranei
pentru persoane în risc de sărăcie

215

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență
pentru persoane vârstnice
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Centrul social de primire,
asistare și îngrijire a
persoanelor vârstnice
Vatra Dornei
Serviciul de educare şi
îngrijire pentru copii cu
vârsta 0-3 ani
Centrul de Zi pentru
Copii Vatra Dornei

Capacitate
35
12

Centre de zi pentru copii: copii în familie,
copii separați sau în risc de separare de
30
părinți
Centre de zi pentru copii: copii în familie,
copii separați sau în risc de separare de
30
părinți
Sursă: DGASPC Suceava

Serviciile de sprijin comunitar pentru
persoane și familii aflate în dificultate
oferă următoarele tipuri de servicii:
informare în domeniu, consiliere
socială, juridică, servicii de asigurare a
hranei și a suplimentelor nutritive
(prepararea, servirea și distribuirea
hranei). În prezent, există 60 persoane
asistate în cadrul serviciului de sprijin
comunitar pentru persoane și familii
aflate în dificultate.
Centrul de zi pentru copiii școlari, un
serviciu de asistență și suport pentru
familii defavorizate, oferă o gamă
diversificată de servicii pe timpul zilei:
servicii de educație non-formală și
informală, consiliere socială, servicii

de îngrijire socio-medicală și de
pregătire și formare a abilităților
pentru viață, de promovare a relațiilor
sociale, activități socio-culturale și de
petrecere a timpului liber.
În cadrul discuțiilor din grupul de
lucru sectorial sănătate și servicii
sociale s-au tras câteva concluzii și
soluții la nevoile identificate.
Pe de o parte, s-a identificat că este
necesară și utilă o rețea de îngrijitori
la
domiciliu
pentru
persoane
vârstnice și pentru persoanele cu
dizabilități, care ar genera costuri
mult mai reduse și beneficii
psihosociale
pentru
persoanele

asistate, fiind menținute cadrul
familial de origine. Aceste tipuri de
servicii ar putea fi rezultatul unui
parteneriat
public-privat
cu
posibilitatea finanțării din fonduri
europene.
Pe de altă parte, existența celor două
echipaje
de
ambulanță
este
insuficientă pentru cererile actuale, la
care se adaugă o altă problemă a
acestui serviciu de urgență, mai exact
accesul facil în incintă al ambulanțelor
și numărul limitat al locurile de
parcare.

Analiza SWOT

Sănătate și protecție socială
Puncte tari
- Numărul scăzut de locuitori ce revine unui medic de familie,
în comparație cu situația de la nivel regional, județean sau
național;
- Existența a 7 laboratoare medicale;
- Existența a 55 cabinete medicale de specialitate;
- Funcționarea Clubului Copiilor Vatra Dornei și a Clubului
Sportiv Școlar Vatra Dornei;
- Existența Spitalului Orășenesc Vatra Dornei;
- Numărul mai scăzut de locuitori ce revine unui medic,
farmacist sau personal sanitar mediu decât la nivel regional
sau județean;

Puncte slabe
- Numărul foarte mare de persoane ce revine unui medic
stomatolog: 1521 de persoane/medic stomatolog, în
anul 2019;
- Lipsa serviciului de îngrijiri la domiciliu pentru
vârstnici și persoane cu dizabilități;
- Accesibilitate redusă la intrarea în unitatea de primire
urgență a echipajelor de intervenție de tip ambulanță;

35

Sănătate și protecție socială
Oportunități
- Accesarea fondurilor europene pentru înființarea,
reabilitarea și dotarea corespunzătoare a structurilor
sanitare;
- Implementarea unor campanii de educare a populației cu
privire la domeniul sănătății;
- Dezvoltarea voluntariatului și a spiritului civic;
- Existența cadrului legislativ care creează facilități pentru
mediul economic și care angajează persoane din grupurile
vulnerabile;
- Implementarea de campanii de conștientizare a populației
privind beneficiile colectării selective a deșeurilor;
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Amenințări
- Posibilitățile limitate ale autorităților publice locale de
susținere financiară a investițiilor din domeniul sanitar;
- Creșterea numărului de persoane asistate social ca
urmare a crizei economice mondiale;
- Creșterea numărului de persoane care solicită
intervenții medicale de urgență;
- Lipsa ofertelor de muncă pentru grupurile vulnerabile;
- Capacitatea redusă a instituțiilor publice de a cofinanța
proiectele sociale;

Opinia cetățenilor despre
serviciile de sănătate și
protecția socială

Cu toate acestea, profesionalismul și
amabilitatea medicilor aduce un plus
acestui domeniu, cetățenii fiind
mulțumiți
de
resursa
umană,

respectiv de medicii din sistemul de
sănătate al municipiului.

Serviciile de asistență socială sunt
destinate persoanelor cu o situație
financiară precară pentru a le oferi
servicii de sprijin în scopul
îmbunătățirii nivelului de trai.
Comparând opiniile negative și pe cele
pozitive, observăm că cei mai mulți
dintre respondenți (33,2%) nu sunt
mulțumiți de aceste servicii.
Serviciile medicale se împart în două
categorii, servicii medicale de primiri
urgență și servicii medicale de
specialitate. În urma evaluării acestor
servicii a rezultat faptul că 44,7%
dintre locuitori sunt nemulțumiți de
serviciile de primiri urgență și 33,3%
sunt nemulțumiți de serviciile de
specialitate.
Tabel 5. Gradul de mulțumire al cetățenilor Vatra Dornei față de sistemul sanitar și serviciile medicale
Gradul de mulțumire
Foarte
Nici,
Foarte
Serviciile medicale
Mulțumit(ă)
Nemulțumit(ă)
mulțumit(ă)
nici
nemulțumit(ă)
Evaluare generală
3%
30,5%
21,9%
24,3%
20,4%
Servicii
Profesionalismul
3,3%
34,6%
27,9%
19,6%
14,6%
medicale de
medicilor
primiri
Amabilitatea
4%
33,1%
30,8%
17,4%
14,7%
urgențe
medicilor
Evaluare generală
4%
30%
32,7%
21,5%
11,8%
Servicii
Profesionalismul
5,1%
34,8%
30,4%
17,9%
11,8%
medicale de medicilor
specialitate
Amabilitatea
5,1%
34,2%
31,8%
16,1%
12,7%
medicilor
Sursa datelor: Sondaj de opinie în rândul populației Vatra Dornei
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Capitolul I.5 INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ
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Educație
Conform Ministerului Educației și
Cercetării, în municipiul Vatra Dornei
își desfășoară activitatea 10 unități de
învățământ ce aparțin celor 4
structuri de învățământ existente:
 Școala Postliceală Sanitară „Țara
de Sus”;
 Liceul Teoretic „Ion Luca”;
 Liceul Tehnologic „Vasile Deac”;
 Școala Gimnazială Nr. 2;
 Școala Gimnazială Nr. 4;
 Școala Gimnazială Nr. 1;
 Grădinița cu Program Normal
„Căsuța Poveștilor”;
 Grădinița cu Program Prelungit
„Albă Ca Zăpada”;
 Grădinița cu Programul Normal
Nr. 8;
 Grădinița cu Program Normal
„Licurici”;
 Grădinița cu Program Prelungit
„Bamby”;
 Grădinița cu Program Prelungit
„Scufița Roșie”;
 Clubul Copiilor;
 Clubul Sportiv Școlar.
În ceea ce privește personalul didactic
din municipiul Vatra Dornei, conform
Institutului Național de Statistică, în
anul 2019, corpul didactic era format
din 180 de cadre. Din cele 180 de
cadre didactice, 28 deservesc nivelul
preșcolar (15%), 31 nivelul primar
(17%), 37 nivelul gimnazial (21%), 74
nivelul liceal (41%) și 10 nivelul
postliceal (6%).

Potrivit Institutului Național de
Statistică, în anul 2019, populația
școlară din municipiul Vatra Dornei
cuprindea 3.013 elevi. Din numărul
total de elevi corespunzător anului
2019, 15% sunt înscriși în
învățământul preșcolar (481 de elevi).
Din totalul de 41% de elevi înscriși în
învățământul primar și gimnazial,
23% sunt înscriși în învățământul
primar (689 de elevi), iar 17% sunt
înscriși în învățământul gimnazial
(528 de elevi).
Din categoria învățământului liceal și
profesional, ce ocupă 37% din totalul
elevilor
din
municipiu,
31%
frecventează cursurile învățământului
liceal (933 de elevi) și 6% sunt elevi
care
urmează
învățământul
profesional și de ucenici (180 de
elevi). De asemenea, 1% sunt copii
înscriși în creșe (33 copii), iar 7%
frecventează învățământul postliceal
(202 elevi).
Potrivit
INS,
în
anul
2019,
infrastructura școlară din municipiul
Vatra Dornei cuprindea: 97 de săli de
clasă, 16 laboratoare școlare, 5
ateliere școlare, 4 săli de gimnastică, 6
terenuri de sport și 286 de PC-uri. În
comparație cu anul precedent, doar
numărul sălilor de clasă a înregistrat o
ușoară creștere și numărul PC-urilor,
care a crescut cu 9,2%. Pentru a se
observa
eficiența
infrastructurii
școlare se urmărește raportul de elevi
la fiecare utilitate.
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Raportându-ne la numărul de elevi
din municipiu putem afirma că sălile
de clasă sunt destul de solicitate.
Conform INS, unei săli de clasă îi revin
în medie 31 de elevi, în timp ce media
la nivel național este de 21 de elevi/
sală de clasă iar cea județeană de 23
de elevi/ sală de clasă.
Unui laborator școlar îi revin 188 de
elevi, această valoare fiind superioară
celei
județene
(162
de
elevi/laborator), celei din Regiunea de
Nord-Est (116 elevi/laborator) și celei
de
la
nivel
național
(111
elevi/laborator).
În ceea ce privește numărul
calculatoarelor disponibile unui elev,
în sistemul de învățământ din
municipiul Vatra Dornei fiecărui
calculator îi revin 11 elevi, valoare
superioară celei județene, unde sunt
doar 9 elevi pentru fiecare calculator.
Conform aceleiași surse, în municipiul
Vatra Dornei, unui atelier școlar îi
revin 603 elevi, unei săli de gimnastică
753 de elevi, unui teren de sport îi
revin 502 elevi. Aceste valori sunt
inferioare nivelului județean, unde
per sală de gimnastică sunt 882 de
elevi, 888 de elevi per atelier școlar și
690 de elevi per teren de sport. O
problemă stringentă, semnalată și la
întrunirea organizată cu grupul de
lucru Educație-Cultură-Tineret, ține
tocmai de acest raport dintre elevi și
sălile de gimnastică, respectiv
terenurile de sport disponibile. Astfel,
a fost subliniată situația concretă a
elevilor din licee care fac sport în sala
de sport a primăriei, care se află la 3
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necesitatea si utilitatea organizării
km distanță de acestea. De asemenea,
s-a afirmat necesitatea unor investiții
activităților didactice desfășurate în
aer liber în actul pedagogic,
în laboratoarele de fizică, chimie și
biologie din școli și amenajarea
demonstrându-și eficiența în timpul
pandemiei de coronavirus.
parcului
dendrologic
pentru
realizarea de activități în aer liber.
Participanții la dezbateri au subliniat
Distribuția personalului didactic și a populației școlare în municipiul
Vatra Dornei, pe niveluri de educație, în anul 2019
Personalul didactic
Învățământ preșcolar
Învățământ primar și gimnazial
(inclusiv învățământul special)
Învățământ liceal
Învățământ postliceal (inclusiv
învățământul special)
Populația școlară
Învățământ preșcolar
Învățământul primar (inclusiv
învățământul special)
Învățământul gimnazial (inclusiv
învățământul special)
Învățământul liceal

2010
29

2013
28

2015
29

2017
28

2019
28

94

84

65

66

68

71

75

74

78

74

0

0

12

15

10

2010

2013

2015

2017

2019

560

459

473

475

448

570

663

672

697

689

579

580

547

511

528

1.388

1.093

966

973
933
Sursa datelor: INS

Unui cadru didactic din municipiul
Vatra Dornei îi revin 15,40 elevi, în
anul 2019, valoare inferioară nivelului
județean de 17,21 elevi pe fiecare
profesor. Trendul a fost descrescător
în ultimii 10 ani, de la 16,56 elevi/
profesor în municipiu în 2010 la 15,43
în 2019, iar în județ de la 19,44 elevi/
profesor în anul 2010 la 17,21 elevi/
profesor în 2019.
Cea mai serioasă problemă sesizată în
rândul cadrelor didactice din ciclul
primar este legată de dezechilibrul
numeric al repartiției elevilor per
cadru
didactic.
Astfel,
unui
profesor/învățător îi revin aproape
20 de elevi, unui cadru didactic din
ciclul liceal îi revin 18 elevi, iar unui
cadru didactic din ciclul gimnazial
10,6 elevi.

Cultură
În municipiul Vatra Dornei există
două muzee și colecții publice.
Personalul angajat al acestora este

format din 3 persoane care se ocupă
de
activitățile
culturale
și
administrative în cadrul acestor
instituții de cultură. Numărul de
vizitatori din muzee a fost de 6.883 de
persoane în anul 2019, rezultând o
medie de 22 de persoane pe zi.
Muzeul de Științele Naturii și
Cinegetică datează din anul 1957 ca
instituție culturală de interes public,
când a fost deschis pentru vizitatori.
Muzeul are două secții: secția de faună
și de floră din zona Dornelor și secția
de cinegetică din județul Suceava.
Exponatele de faună și floră
prezentate, redau aspecte din mediul
lor natural, ceea ce dă un plus de
atractivitate pentru publicul vizitator.
Muzeul de Etnografie și Folclor este
situat
la
parterul
Primăriei
Municipiului Vatra Dornei și prezintă
obiecte cu o deosebită valoare
etnografică.
Colecția
muzeului
cuprinde
exponate
legate
de
meșteșugurile
tradiționale
ale
dornenilor, porturi populare și

obiceiurile de sărbătoare. Unele
obiceiuri și meșteșuguri au dispărut în
timp, de exemplu, plutăritul (una
dintre ocupațiile de bază ale
dornenilor).
Principalul punct de atracție este sala
în care sunt prezentate costumele și
măștile populare, care provin din
toată zona Dornelor. În cadrul
procesului de consultare publică a fost
semnalat faptul că acest muzeu
necesită
reabilitări
substanțiale
pentru a face față evenimentelor
culturale, cum ar fi „noaptea muzeelor
deschise”.
Un alt aspect al disfuncționalităților
prezente în dezbaterile publice din
cadrul grupului de lucru tematic al
domeniului
este
problema
personalului din cadrul muzeului de
Etnografie și Folclor. Acesta este
deservit de mult timp de către o
singură persoană și care nu mai face
față solicitărilor turistice actuale.
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Muzeul ar putea reprezenta un real
succes pentru turism, cu condiția ca pe
lângă problema legată de reabilitarea
clădirii, să fie soluționată și problema
personalului de specialitate sub
diminuat în ultima perioadă.

Biblioteci
În conformitate cu datele oferite de
Institutul Național de Statistică, în
municipiul Vatra Dornei funcționează
7 biblioteci, dintre care una singură
este publică. Ea a fost înființată în anul
1901, odată cu inaugurarea Palatului
Național Român (actuala clădire a
bibliotecii) și cuprinde:
 secția de împrumut pentru cititorii
adulți;
 secția de împrumut pentru cititorii
copii;
 depozitul sălii de împrumut pentru
adulți și cel al sălii de lectură;
 biblioteca stațiunii – ca filială a
bibliotecii municipale;
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 sala
memorială „Ion
Luca”,
amenajată în anul 1994, cu prilejul
centenarului
nașterii
dramaturgului Ion Luca;
 sala memorială „Platon Pardău”
amenajată în 2003;
 fondul documentar dornean format
din două săli: Salonul oamenilor de
seamă dorneni și Sala Teodor
Varahil Moraru și Gavril Cacina;
 galeria de artă contemporană a
bibliotecii
municipale,
ce
găzduiește expoziții de pictură,
fotografie, expoziții itinerante,
expoziții cu caracter istoric, etc. .
În cadrul bibliotecilor din Vatra
Dornei lucrează 7 persoane, câte una
pentru fiecare instituție. Numărul de
volume existente în bibliotecile din
Vatra Dornei era de aproape 147.500
volume, în anul 2019, conform
aceleiași surse.
Numărul cititorilor activi (persoane
fizice, care au împrumutat pentru
acasă sau au consultat în sediul

bibliotecii, cel puțin o dată într-un an
calendaristic, o carte, o broșură sau o
altă publicație, aparținând unei
biblioteci) a fost de 4.203, în anul
2019. Raportul de volume per cititor a
avut parte de un trend crescător,
astfel că din anul 2011, de la valoarea
de 38 de volume/ cititor, în anul 2016
cu 48 de volume/ cititor, urmat de
scăderea drastică în 2019, când
pentru fiecare cititor erau disponibile
35 de volume. Numărul de volume
eliberate, în anul 2019, a fost de
54.867.

Activități/manifestări
culturale publice
Cele mai importante evenimente
cultural-artistice de la nivel local sunt:




Serbările
Zăpezii
(ianuarie/februarie);
Dor de Eminescu (15 ianuarie);
,,Mărțișoare, mărțișoare,, (8
martie);












Festivalul Județean „Nichita în
luna lui marte”(31 martie);
Expoziție de ouă încondeiate
(aprilie);
Simpozion ,,Ziua Europei,, (9
mai);
Ziua Adolescentului (mai);
Ziua Internațională a Copilului –
Carnavalul „În lumea piticilor” (1
iunie);
,,Eternul Eminescu,, (15 iunie);
Festivalul
National
al
Ansamblurilor Folclorice ale
Copiilor „Dorna, plai de joc si
cântec” (20-22 iulie);
Festivalul
Național
de
Interpretare
VocalInstrumentală a Muzicii Ușoare
pentru Copii „Muzritm”(23-24
iulie);













Zilele Municipiului Vatra Dornei
(20-22 iulie);
Festivalul Național al Sporturilor
Extreme-Dorna X-trem (august);
Campionatul
National
de
Alergare Montana (august);
Festivalul
International
de
Folclor „Bucovină, mândră floare
(5-8 august);
Tabăra de Creație „Vara-n
Bucovina” (august)
„Sărbătoarea limbii române” (18
septembrie);
Ziua Internațională a Muziciispectacol Casa de Cultură “Platon
Pardău” (1 octombrie);
Festivalul Teatrului “Ion Luca”
(octombrie).
Ziua
Holocaustului
(9
octombrie);












Festivalul Teatrelor de Păpuși
“Căsuța Cu Povești” (noiembrie);
Spectacol omagial dedicat Zilei
Naționale
a
României
(1
decembrie);
Festivalul de proza Scurta „In
memoriam Elena Şimon”, (12
decembrie);
Deschiderea Orășelului Copiilor
(14 decembrie);
Spectacol de Crăciun (22
decembrie);
Festivalul Național de Datini și
Obiceiuri de Iarnă “Porniți Plugul,
Feți Frumoși!” (29 decembrie);
Revelionul în aer liber (31
decembrie/1 ianuarie).
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Analiza SWOT
Infrastructura educațională
Puncte tari
- Numărul mare de unități și structuri de învățământ;
- Funcționarea Clubului Copiilor Vatra Dornei şi a Clubului
Sportiv Școlar Vatra Dornei;
- Numărul ridicat de evenimente cultural-artistice locale;
- Existența Muzeului de Științele Naturii și Cinegetică și a
Muzeului de Etnografie și Folclor;

Oportunităţi
- Posibilitatea accesării fondurilor structurale sau
fondurilor guvernamentale în vederea dezvoltării
unităților de învățământ;
- Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între instituțiile
educaționale din municipiu și alte unități din țară și
străinătate;
- Posibilitatea preluării și adaptării modelelor de bună
practică din tarile Uniunii Europene cu privire la
activitățile didactice;
- Îmbunătățirea
promovării
evenimentelor
și
patrimoniului cultural;
- Adaptarea fondului de carte din biblioteci la noua
tehnologie (achiziționarea de documente pe suport
electronic);
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Puncte slabe
- Trendul descendent al populației școlare care a absolvit
o formă de învățământ, în ultimii ani;
- Sălile de clasă sunt destul de solicitate. Conform INS,
unei săli de clasă sau unui cabinet școlar îi revin 31 de
elevi, în timp ce media la nivel național este de 21 de
elevi/sală de clasă;
- Solicitarea mare a cadrelor didactice de nivel primar,
unui profesor revenindu-i aproape 20 de elevi;
- Solicitarea mare a personalului din cadrul muzeului
etnografic și un sistem ce încălzire care nu face față
nevoilor actuale de încălzire;
Ameninţări
- Slaba motivare a cadrelor didactice poate duce la
plecarea profesorilor bine pregătiți din sistem;
- Creșterea ratei abandonului școlar pe fondul
insuficiențelor materiale și financiare cauzate de criza
economică;
- Modificările repetate ale legislației în vigoare pot duce la
scăderea performanțelor școlare;
- Scăderea interesului populației pentru cultură pe fondul
dificultăților financiare întâmpinate în ultimii ani;
- Lipsa interesului tinerilor pentru menținerea tradițiilor
și obiceiurilor de la nivel local;

Sistemul educațional și
cultura
în
opinia
cetățenilor
Cetățenii municipiului Vatra Dornei
sunt, în mare parte (aproximativ
35%), mulțumiți de serviciile
educaționale din cadrul unităților de

învățământ. 31,5% dintre locuitori au
o
părere
negativă
despre
infrastructura educațională.
Deși sistemul educațional este
apreciat pozitiv și mulțumește
majoritatea locuitorilor municipiului
Vatra Dornei, evenimentele culturale,
respectiv infrastructura necesară

acestora este apreciată în sens negativ
de către aceștia.
La nivel perceptual, activitățile
culturale nu par a fi diverse, nici
calitative, iar infrastructura culturală
este insuficientă, mai bine de 50%
dintre cetățeni fiind nemulțumiți de
aceste aspecte.
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Statistica întreprinderilor
Densitatea întreprinderilor
din
municipiul Vatra Dornei este egală cu
46,9‰, ceea ce înseamnă că la 1.000
de locuitori revin aproximativ 47
firme.
În ceea ce privește distribuția firmelor
pe sectoare economice, 27% dintre
acestea au ca principal domeniu de
activitate comerțul cu ridicata și cu
amănuntul, repararea autovehiculelor
și motocicletelor (212 firme).
În
sectorul
hotelurilor
și
restaurantelor activează 91 companii,
reprezentând 12% din numărul total
de firme din Vatra Dornei.
Aproximativ 10% (78 companii)
dintre firmele din municipiul Vatra
Dornei
activează
în
sectorul
construcțiilor. Acestea se ocupă
preponderent cu lucrări de construcții
ale
clădirilor
rezidențiale
și
nerezidențiale.
În cadrul industriei prelucrătoare
activează 69 firme (9%) și se remarcă
în primul rând numărul ridicat de
firme care au codul CAEN 1610
(tăierea și rindeluirea lemnului), dar
și codul CAEN 1623 (fabricarea de
elemente de dulgherie și tâmplărie
pentru construcții), 1071 (fabricarea
pâinii, fabricarea prăjiturilor și a
produselor proaspete de patiserie ),
3109
(fabricarea
de
mobilă).
Industriile ce au în prim plan masa
lemnoasă se datorează zonei montane
împădurite în care se află municipiul.

Alți reprezentanți ai industriei
prelucrătoare din Vatra Dornei
desfășoară următoarele activități
economice: fabricarea produselor din
cacao, a ciocolatei și a produselor
zaharoase, fabricarea produselor
lactate și a brânzeturilor, fabricarea
înghețatei, fabricarea de mâncăruri
preparate, fabricarea produselor de
tăiat,
fabricarea
construcțiilor
metalice și părți componente ale
structurilor metalice, fabricarea altor
produse
din
lemn,
fabricarea
articolelor din plută, paie și alte
materiale
vegetale
împletite,
fabricarea produselor din beton
pentru construcții, fabricarea altor
piese și accesorii pentru autovehicule

și pentru motoare de autovehicule,
fabricarea
altor
articole
de
îmbrăcăminte și accesorii.
Alte sectoare economice cu un număr
mai mare de firme în Vatra Dornei
sunt: activități profesionale, științifice
și tehnice 8% (61 firme), transporturi
și depozitare 9% (69 firme), alte
activități de servicii 6% (43 firme),
activități de servicii administrative și
activități de servicii suport (28 firme)
și informații și telecomunicații (29
firme) cumulat 8%, învățământ,
sănătate și asistență socială 5% (35
firme).
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Cifra de afaceri
În ceea ce privește cifra de afaceri
înregistrată în anul 2020 de către
firmele din municipiul Vatra Dornei,
aceasta însuma 1.049.090.410 RON.
Industria prelucrătoare și comerțul cu
ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor
reprezintă sectoarele economice care
contribuie în cea mai mare măsură la
realizarea cifrei de afaceri din Vatra
Dornei.
Cifra medie de afaceri per firmă este
de 1.350.181 RON. Se întâlnesc valori
peste medie în aproape toate
sectoarele economice, doar unul
singur având cifra de afaceri sub
aceasta. În anul 2020 sectorul
activităților de spectacole, culturale si
recreative a avut de suferit din cauza
pandemiei mondiale și a obținut cea
mai mică cifră de afaceri (medie) din
municipiu (380.300 RON).
Din punctul de vedere al cifrei de
afaceri absolute, sectoarele cu cele
mai multe încasări sunt: comerțul cu
ridicata și cu amănuntul, repararea
autovehiculelor și a motocicletelor, cu
o valoare de 553.563.618 RON, care
reprezintă 53% din totalul cifrei de
afaceri din anul 2020. Pe locul al
doilea se află industria prelucrătoare
cu 324.943.943 RON, ce reprezintă
31% din cifra totală din municipiu.
Aceste două sectoare însumează cea
mai mare parte din cifra de afaceri
cumulată, celelalte industrii având
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cifre de afaceri cu procente egale sau
mai mici de 5%.
Un astfel de exemplu, este cel al
sectorului
hotelurilor
și
restaurantelor, cu cifra de 53.250.743
RON ce realizează aproximativ 5% din
cifra totală.
Procente de 3% dețin următoarele
două sectoare: învățământ, sănătate și
asistență socială (34.342.012 RON),
transport și depozitare (33.737.434
RON).

Numărul de salariați
În cadrul firmelor din Vatra Dornei
activau în 2020 un număr de 2.571
salariați. Cea mai mare parte dintre
aceștia era constituită de cei angrenați

în sectorul comerțului cu ridicata și cu
amănuntul;
repararea
autovehiculelor și a motocicletelor
(26%), industria HoReCa (21%) și
industria prelucrătoare (20%). Astfel,
în anul 2020, în aceste sectoare au
lucrat 1.728 de persoane.
Numărul mediu de salariați per firmă
din municipiul Vatra Dornei este de
3,3 persoane. Valoarea mediei mică se
datorează proporției mari de firme
mici din multe domenii. În anumite
sectoare, media este mai mare, un
exemplu în acest sens fiind industria
prelucrătoare (cu o medie de 7,5
salariați/firmă),
învățământ,
sănătatea și asistența socială (media
de 5,8 salariați/firmă), hoteluri și
restaurante (5,8 salariați/firmă).

Productivitatea medie a muncii,
calculată prin raportarea cifrei de
afaceri la numărul de salariați, s-a
situat în anul 2020 la 408.048 RON
(media sectoarelor). După acest
algoritm, calculând media per sector
se observă că există doar câteva
sectoare
economice
unde
productivitatea muncii este mai
ridicată decât media generală, cum ar
fi industria prelucrătoare (622.498
RON/angajat), comerț cu ridicata și cu
amănuntul, repararea autovehiculelor
și
motocicletelor
cu
820.094
RON/angajat), și alte activități de
servicii cu 904.341 RON/angajat).

Clasamentul celor mai
mari firme din municipiul
Vatra Dornei
Realizând un clasament al celor mai
mari firme din Vatra Dornei în funcție
de cifra de afaceri înregistrată în anul
2020, observăm că cea mai mare
întreprindere activează în domeniul
comerțului cu ridicata al băuturilor.
Majoritatea prezentă în topul
companiilor este alcătuită fie din
unități economice care au ca domeniu
de activitate comerțul cu ridicata a
băuturilor, fie producția de băuturi
răcoritoare nealcoolice. Pe lângă
aceste două mari categorii mai sunt
întâlnite companii ce desfășoară
activități referitoare la sănătatea
umană, turism, tăierea lemnului,
transporturi terestre de călători,
comerț cu ridicata al materialului

lemnos și
construcții.

al

materialelor

de

În anul 2020 un procent de 76,8% din
cifra totală de afaceri din municipiul
Vatra Dornei era realizată de
primele10 firme de la nivel local,
clasate în topul celor mai mari firme.
Totodată, acestea sunt responsabile
pentru mai mult de o treime (38,6% în
anul 2020) din locurile de muncă din
municipiu.
Putem afirma că în cazul ieșirii de pe
piață a unei companii, economia locală
poate fi afectată semnificativ.

Sectoare economice
dominante
Atât din analiza generală a
demografiei întreprinderilor, cât și
din analiza celor mai mari companii
din Vatra Dornei, în funcție de cifra de
afaceri și a numărului de salariați, a
reieșit faptul că cele mai dezvoltate
sectoare economice la nivel local sunt
industria prelucrătoare, comerțul cu
ridicata și amănuntul, repararea
autovehiculelor și a motocicletelor,
construcțiile și respectiv sectorul
HoReCa.
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Reprezentarea cifrei de afaceri și a
numărului de salariați realizată în
anul 2020 de către firmele din Vatra
Dornei arată o evidențiere clară între
sectoarele enunțate anterior și
celelalte sectoare economice. Astfel,
73% din numărul de salariați și 62%
din cifra de afaceri realizată de acestea
se
înregistrează
în
industria
prelucrătoare, în sectorul comerțului
cu ridicata și amănuntul, repararea
autovehiculelor și a motocicletelor,
construcțiilor, respectiv în sectorul
HoReCa.
Totodată industria prelucrătoare este
dominată de câteva mari domenii:
fabricarea pâinii;
fabricarea prăjiturilor și a
produselor proaspete de patiserie;
tăierea și rindeluirea lemnului;

-

Firmă
VALVIS
DISTRIBUTION SA

-

fabricarea altor elemente de
dulgherie și tâmplărie; pentru
construcții;
alte activități de tipărire;
fabricarea de mobilă;
producția de băuturi răcoritoare
nealcoolice;
producția de ape minerale și alte
ape îmbuteliate.

Celei din urmă i se datorează 85,2%
din profitul total al industriei
prelucrătoare și 49,8% dintre
salariați.
Alte subdomenii semnificative din
acest punct de vedere sunt tăierea și
rindeluirea lemnului (6,9% din
profitul
total
al
industriei
prelucrătoare) și fabricarea altor
elemente de dulgherie și tâmplărie
pentru construcții (4,3% din profitul
total al industriei prelucrătoare).

Domeniu

Agricultura
Municipiul Vatra Dornei deține 1.764
ha de fânețe, 1.215 ha de pășuni și
doar 253 ha de teren arabil, marea
majoritate a terenurilor fiind ocupate
de păduri și vegetație forestieră.
Conform datelor existente la Primăria
Municipiului Vatra Dornei, din cele
3.232 ha de teren agricol de la nivel
local, 73% are clasa V de bonitare
(solurile cu fertilitate foarte slabă),
21% se încadrează în clasa IV (solurile
cu fertilitate slabă) și 6% în clasa III
(solurile cu fertilitate mijlocie).
Prin urmare, producția agricolă,
scoasă la vânzare deține o cifră de
afaceri de doar 0,6% din totalul cifrei
de afaceri la nivelul anului 2019, ceea
ce semnifică faptul că acest sector nu
este unul reprezentativ la nivelul
Cifră afaceri (RON)

Nr.
salariați

HOLDING

CARPATHIAN SPRINGS SA
COLOANA PRODCOM SRL
DORNA MEDICAL SRL
DEPOZIT ANGRO AIS TRADING
SRL
DORNA TURISM SA
ROMANEL WOOD INDUSTRY
SRL
TRANSPORT AUTO SEVERIN
SA
CONSACT COM SERV SRL
BASIL INTERFOREST SRL
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-

Comerț cu ridicata al băuturilor
Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de
minerale și alte ape îmbuteliate
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare,
băuturi și tutun
Activități referitoare la sănătatea umană
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialului de
construcții și echipamentelor sanitare

359355968

94

285266540

270

69239575
29673892

126
167

17153438

32

Hoteluri și alte facilități de cazare similare

16258276

167

Tăierea și rindeluirea lemnului

14343371

26

Alte transporturi terestre de călători
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor
de construcții și echipamentelor sanitare

13145959

67

11174923

31

9671353
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municipiului. De precizat este faptul
că grupul francez Lactalis, un
important producător de lactate (a se
vedea produsele LaDorna) și-a
încheiat activitatea în județul Suceava
și implicit în municipiul Vatra Dornei,
în anul 2020.

Silvicultura
Potrivit Strategiei de Dezvoltare
Economică și Socială a Județului
Suceava, 53% din suprafața județului
este ocupată de fondul forestier,
acesta reprezenta 6,7% din întreg
potențialul silvic al României, în anul
2009. Județul Suceava ocupă locul 1 pe
țară, cu cea mai mare zonă
împădurită. Silvicultura reprezintă o
ramură economică importantă la nivel
județean, la fel și industria de
prelucrare a lemnului.
În sectorul silvic din municipiul Vatra
Dornei, își desfășoară activitatea o
serie de companii care au ca activitate
principală exploatarea forestieră (a
produselor lemnoase și nelemnoase)
ce generează un profit semnificativ în
fiecare an. Companiile din sectorul
silvic au următoarele profile:





tăierea și rindeluirea lemnului;
fabricarea de mobilă,
fabricarea altor produse din
lemn;
fabricarea articolelor din paie,
plută și din alte materiale
vegetale împletite,



fabricarea altor elemente de
dulgherie și tâmplărie, pentru
construcții, exploatare forestieră.

Resursele forestiere sunt substanțiale
la nivel județean și sunt o resursă
foarte importantă. Deși existența lor
este un atu, în municipiul Vatra
Dornei, firmele specializate pe
prelucrarea lemnului reprezintă o
minoritate în economia locală. Trei
dintre companiile care activează în
acest sector, au avut o cifră de afaceri
nulă și un profit nul în anul 2019.

Structuri de sprijin și
consultanță în afaceri
Structurile de sprijinire și consultanță
în afaceri precum incubatoarele de
afaceri, centrele de afaceri, parcurile
industriale, tehnologice și științifice,
centrele de expoziție și instituțiile de
susținere sunt esențiale pentru
dezvoltarea mediului de afaceri local.
La nivelul municipiului Vatra Dornei
nu există incubatoare sau centre de
afaceri. Totodată, instituțiile de
susținere sunt, în marea lor
majoritate, instituții județene sau
chiar regionale, precum Camera de
Comerț și Industrie Suceava, Agenția
pentru Dezvoltare Regională Nord Est
sau
Oficiul
Teritorial
pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii și
Cooperație Iași.
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Nord Est. (ADR N-E) este o organizație
non-guvernamentală, non-profit, de
utilitate publică, care oferă, la nivel

regional,
servicii
gratuite
în
următoarele domenii: Managementul
Programului Operațional Regional
2007-2013,
Managementul
Programului Operațional Sectorial
Creșterea Competitivității EconomiceAxa 1 (Operațiunile 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.3.2 ), Planificare și Programare
Regională, Cooperare Externă și
Promovare Regională.
ADR N-E sprijină autoritățile publice
locale din Regiunea Nord-Est în
vederea dezvoltării unor proiecte
relevante, mature, cu impact, cât și
furnizarea suportului tehnic pentru
identificarea, definirea, dezvoltarea
de propuneri și proiecte (elaborarea
de fise și documentații specifice,
documentare,
parteneriate
în
proiectele de infrastructură etc.),
pentru portofoliul regional. De
asemenea, agenția își propune
stimularea
dezvoltării
mediului
antreprenorial
prin
facilitarea
asocierii la nivel local și regional,
furnizarea de informații privind
oportunitățile de finanțare prin site-ul
propriu, dezvoltarea rețelelor de
sprijin pentru investitori și a
turismului.
Camera de Comerț și Industrie
Suceava este o organizație autonomă,
non-guvernamentală, de utilitate
publică,
apolitică,
fără
scop
patrimonial,
non-profit,
cu
personalitate juridică, creată pentru a
reprezenta, apăra și susține interesele
membrilor săi și ale comunității de
afaceri în raport cu autoritățile
publice și cu organismele din tară și
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din străinătate. Înființată în 1990 și
parte integrantă a sistemului cameral
național, CCI Suceava a primit
reconfirmarea
prin
Legea
nr.
335/2007 ca singura organizație nonguvernamentală de utilitate publică,
cu caracter autonom, a cărei strategie
este orientată către crearea unui
mediu de afaceri stabil, coerent și
propice dezvoltării sectorului privat,
unei economii de piață reale, durabile
și deschise spre exterior. Principalele
preocupări ale CCI Suceava se axează
pe
reprezentarea
și apărarea
intereselor comunității de afaceri și
ale membrilor săi în fața celor mai
importanți
factori
de
decizie,
facilitarea accesului la informații
privind potențialii parteneri și mediul
de afaceri în care evoluează.
Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă oferă angajatorilor și
persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă următoarele servicii:
măsuri pentru stimularea ocupării
forței de muncă prin creșterea
șanselor de ocupare a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă,
măsuri
pentru
stimularea
angajatorilor în vederea încadrării în
muncă a șomerilor și crearea de noi
locuri de muncă.
AJOFM Suceava oferă angajatorilor:
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Subvenționarea locurilor de
muncă și facilități, în cazul în care
angajează șomeri, absolvenți,
persoane peste 45 de ani sau
unici întreținători ai familiilor
monoparentale, șomeri care mai





au 3 ani până la pensie, elevi și
studenți, pe perioada vacanțelor,
ucenici, persoane cu handicap;
Credite în condiții avantajoase în
vederea creării de noi locuri de
muncă;
Sprijin financiar pentru formarea
profesională a angajaților proprii.

Oficiul Registrului Comerțului este
instituția abilitată de lege să efectueze
înregistrarea firmelor în județul
Suceava. Pe lângă activitatea de
înregistrare propriu-zisă, această
instituție oferă și servicii de consiliere
pentru înființarea unei afaceri, de
întocmire a actelor necesare și
reprezentare în fața instanțelor
competente să autorizeze înființarea
firmei, precum și de obținere a
avizelor
necesare
desfășurării
activității.
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii și Cooperație Iași este
organizat și funcționează ca organ de
specialitate al administrației publice,
cu
personalitate
juridică,
în
subordinea
Agenției
pentru
Implementarea
Proiectelor
și
Programelor pentru Întreprinderi
Mici și Mijlocii. Oficiul Iași are ca
principală atribuție implementarea
tehnică și financiară a programelor de
sprijinire a înființării de noi
întreprinderi și de susținere a
dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii, la nivel local potrivit
procedurilor
de
implementare
aprobate
de
Agenția
pentru
Implementarea
Proiectelor
și
Programelor pentru IMM.

Județul Suceava, inclusiv municipiul
Vatra Dornei este arondat Oficiului
Teritorial pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii și Cooperație Iași.
În rândul structurilor de sprijin în
afaceri intră și asociațiile oamenilor
de afaceri din municipiu sau de la
nivel județean.
Federația Agricultorilor de Munte
Vatra Dornei (F.A.M.D.).
Asociația F.A.M.D. Vatra Dornei,
situată în Carpații Orientali ai
României, a fost fondată în 23.04.1993
și înregistrată oficial pe 9.09.1993, ca
o asociație a țăranilor din zona de
munte, mai exact a celor din Bazinul
Dornelor, cu caracter profesional,
educațional,
apolitic,
nonguvernamental, cu personalitate
juridică, care respectă legile statului
român.
Asociația F.A.M.D. urmărește:










Atenuarea efectelor rezultate din
caracterul de zonă defavorizată
de factorii naturali și social economici;
Îmbunătățirea
situației
economice
a
gospodăriilor
particulare din zona de munte;
Introducerea progresului tehnic
în agricultura montană;
Dezvoltarea agroturismului;
Diversificarea activităților;
Revitalizarea
meșteșugurilor
tradiționale;
Atragerea unor investiții cu
participare de capital extern și



autohton în vederea creșterii
locurilor de munca în zonă;
Creșterea nivelului de pregătire
profesională și educaționalcomportamentală a membrilor
săi.

Obiectivele majore ale federației sunt
reprezentarea intereselor membrilor,
funcții de "lobby", sistarea și
dezvoltarea
gospodăriilor,
aprovizionarea
acestora
și
comercializarea
produselor,
organizarea de piețe și expoziții de
animale, promovarea unor surse de
venit
suplimentare,
precum
agroturismul, articole din lână,

artizanat și crearea unui fond de
creditare.
Asociația de Ecoturism Țara Dornelor
a luat naștere din dorința de a
promova și sprijini pe cei care prin
activitatea
lor
contribuie
la
dezvoltarea unui turism de calitate,
care oferă turiștilor o experiență
autentică, prin produsele turistice
prin care sunt integrate și promovate
valorile dar și resursele locale care
dau dovadă de responsabilitate fată de
natura
și
valorile
culturale
tradiționale din Tara Dornelor.

sustenabilă a zonei Țara Dornelor prin
intermediul unui turism responsabil
și conștient față de impactul negativ
pe care îl poate avea asupra zonei, a
unui turism ce contribuie la
dezvoltarea economică a zonei prin
integrarea resurselor locale, a unui
turism ce oferă vizitatorilor o
experiență autentică, centrată pe
natura și civilizația locurilor, având
savoarea, naturalețea, farmecul și
tihna specifice vieții la munte în Țara
Dornelor.

Obiectivul general al AETD este cel de
a sprijini o dezvoltare echilibrată și

Analiza SWOT
Dezvoltarea economică locală
Puncte tari
- Sectorul comerț cu ridicata și amănuntul bine
dezvoltat;
- Contribuția importantă adusă de sectorul HoReCa la
cifra de afaceri județeană;
- Ponderea scăzută a terenurilor degradate și
neproductive;
- Creșterea numărului mediu al salariaților în perioada
2009-2019 (deși cu valori sub 1%)
- Existența solurilor favorabile pădurilor de conifere,
fântânilor de bună calitate, pășunilor și plantelor de
nutreț cultivate;
- Ponderea ridicată a pădurilor și vegetațiilor forestiere;
- Valorificarea din punct de vedere economic a apelor
minerale, pe raza municipiului Vatra Dornei;
- Existența unui subsector economic al industriei
prelucrătoare cu o cifră de afaceri considerabilă,
raportat la economia locală și anume sectorul
fabricării de băuturi răcoritoare non-alcoolice;
producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate.

Puncte slabe
- Lipsa forței de muncă calificate;
- Trendul ascendent al numărului de șomeri înregistrați în
perioada 2012 – 2020;
- Concentrarea economică puternică în patru sectoare de la
nivel local: Industria prelucrătoare, Comerț, Construcții și
HoReCa; lipsa unor agenți economici mari și în alte
sectoare;
- Lipsa întreprinderilor în zonele Argestru și Todireni;
- Ponderea ridicată a terenurilor agricole cu soluri de
fertilitate foarte scăzută;
- Slaba dezvoltare a spiritului antreprenorial;
- Slaba dezvoltare a infrastructurii de susținere a afacerilor.
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Oportunități
- Fondurile europene care sprijină dezvoltarea
mediului antreprenorial;
- Forța de muncă ieftină și calificată poate conduce la
înființarea de noi antreprize;
- Colaborarea între mediul de afaceri și instituțiile
publice pentru dezvoltarea economică;
- Promovarea oportunităților locale pentru atingerea
investitorilor;
- Existența programelor guvernamentale de susținere a
sectorului IMM.
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Amenințări
- Migrarea tinerilor în centre urbane dezvoltate din țară sau
străinătate;
- Valorificarea nesuspendabilă a resurselor naturale;
- Instabilitatea cererii pentru anumite servicii turistice, care
poate duce la închiderea lor;
- Apariția fenomenelor meteorologice extreme, precum
secete, ploi abundente, ce pot periclita producția agricolă;
- Lipsa lichidităților poate conduce la falimentarea
unităților locale active de tip microîntreprinderi și chiar a
celor medii;
- Lipsa informării populației cu privire la procedura de
înființare a unei afaceri;
- Creșterea ratei inflației și creșterea ratei șomajului vor
conduce implicit la scăderea puterii de cumpărare a
produselor și serviciilor în rândul populației;
- Resurse financiare insuficiente pentru finanțarea și
cofinanțarea proiectelor europene.

Mediul de afaceri în opinia
agenților economici din
municipiu
SECȚIUNEA
I
Evaluarea
potențialului
de
evoluție
a
mediului de afaceri pe termen
mediu și lung.
Persoanele care au participat la
studiu, consideră că cel mai mare
potențial de dezvoltare din municipiul
Vatra Dornei aparține sectorului
HoReCa (53,6% dintre respondenți).
De asemenea, este perceput faptul că
un potențial ridicat de dezvoltare îl au
și domenii precum: prelucrarea
lemnului, construcțiile și serviciile.

La polul opus, cel mai scăzut potențial
de dezvoltare perceput îl are
domeniul
industriei-mașini-unelte,
70% dintre respondenți fiind de
această părere.
SECȚIUNEA
II
-Evaluarea
obstacolelor ce stau în calea
dezvoltării mediului de afaceri din
Vatra Dornei
Respondenții consideră că cel mai
mare pericol pentru mediul de afaceri
din Vatra Dornei este reprezentat de
nivelul de pregătire al forței de muncă,
urmat de disponibilitatea forței de
muncă și de birocrația locală. În sens
opus, cel mai mic obstacol îl
reprezintă infrastructura de furnizare
a energiei
electrice urmată de

comunicații și de accesibilitatea la
punctul de lucru.
Așadar, în vederea dezvoltării
afacerilor,
antreprenorii
din
municipiul Vatra Dorna au de depășit
obstacole importante legate de forța
de muncă disponibilă.
SECȚIUNEA
III
Evaluarea
necesității reale a sprijinirii
mediului de afaceri din Vatra
Dornei.
Afacerile ce se află pe piața din
municipiul Vatra Dornei pot funcționa
în legalitate și termeni normali doar
prin cooperarea cu autoritățile locale.
În această privință autoritățile au
responsabilitatea de a facilita și de a
sprijini activitatea acestora. Cel puțin
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70% dintre antreprenori consideră că
mediului de afaceri din această zonă îi
sunt cel puțin necesare intervențiile
autorităților.

De asemenea, 65% dintre agenții
economici au întâmpinat dificultăți în
identificarea și atragerea personalului
necesar, cel puțin în ultimii 3 ani.

Aceste metode de sprijin constau în:
promovarea localității și a economiei
locale, inițieri de investiții comune
(parteneriat public-privat), politici și
reglementări locale, furnizarea de
informații
despre
planul
de
dezvoltare, oferirea de facilități
fiscale, susținerea de cursuri de
informare și instruire a populației în
concordanță cu cerințele pieței
muncii, susținerea activității de
cercetare, dezvoltare și inovare și
construirea unei zone industriale și de
afaceri.

În ceea ce privește implicarea
autorităților locale de până acum,
agenții economici ai municipiului
consideră că impactul acesteia este
relativ redus. Cea mai mare eficiență
s-a înregistrat în cazul serviciilor de
eliberare a permiselor, autorizațiilor
și licențelor. Alte domenii evaluate au
fost infrastructura rutieră, gradul de
echipare tehnico edilitară, sprijinirea
parteneriatelor
public-private,
sprijinirea mediului de afaceri și a
invențiilor, oferta de terenuri și clădiri
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pentru afaceri și transportul public
urban și periurban.
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Capitolul I.7 RESURSELE ȘI TURISMUL

Patrimoniul material
Informațiile prelucrate în acest
subcapitol au ca sursă Lista
Monumentelor Istorice, actualizată.
Aceasta este anexată la Ordinul
Ministrului
Culturii,
pentru
modificarea anexei anterioare și a
listei
monumentelor
istorice
dispărute,
cu
alte
modificări
ulterioare
din
24.12.2015.
Patrimoniul material al municipiului
Vatra Dornei este reprezentat de
bunuri imobile, clasate ca monumente
istorice.
Potrivit
acesteia,
patrimoniul
construit din municipiul Vatra Dornei
prezintă următoarea tipologie:
 după natura lor, bunurile de
patrimoniu construit se clasifică în
monumente de arhitectură (13) și
monumente de for public (2), care
reprezintă
lucrări
de
artă
amplasate în spații publice; dintre
monumentele arhitecturale, 4 au
valoare culturală națională și
universală, iar 10 prezintă
importanță doar la nivel local;
 monumentele
de
patrimoniu
construit din Vatra Dornei datează
din secolele IXX-XX;
 există în total 15 monumente
istorice, 2 fiind clasa A (de
importanță
națională
și
universală), iar 13 fiind clasa B (de
importanță locală).
În urma observațiilor realizate în
teren s-a constatat faptul că
patrimoniul construit se află într-o

stare generală bună, singurul bun de
patrimoniu care este neglijat și într-o
stare avansată de degradare este
clădirea cazinoului, care este situată
în centrul turistic al municipiului.
Cazinoul a fost construit în urma
propunerii primarului Vasile Deac,
către monarhul Franz Joseph al
Austriei, care a considerat această
investiție ca fiind una benefică.
Construcțiile au început în anul 1896
și s-au finalizat în 1898. Acesta a
purtat diferite nume, precum Cazinoul
Băilor sau Pavilionul Central al Băilor.
De-a lungul anilor acesta a funcționat
ca: sală de jocuri de noroc, sală de
concerte și diferite spectacole, loc de
cazare al generalilor sovietici din al
doilea Război Mondial, dar și sub
formă de club muncitoresc în
perioada comunismului în România.

O treime din lucrările de restaurare
sunt deja efectuate, urmând a se
finaliza în anul 2021. După reabilitare

Cazinoul a beneficiat de lucrări de
recondiționare printr-un proiect
început
în
anul
1987,
dar
evenimentele de la revoluția din 1989
au prins șantierul în plină activitate,
perioadă în care a fost supus jafurilor.
Într-un astfel de context, au dispărut
candelabre din marmură, căzile din
cupru și diferite cristale. Acesta a fost
construit în stilul Cazinoului Grand
din Baden, însă nepăsarea din acele
timpuri a contribuit la degradarea sa,
aspectul cazinoului fiind asemănător
cu al unei ruine.
În anul 2003, Arhiepiscopia Sucevei și
Rădăuților a revendicat clădirea, iar în
momentul de față acesta este inclus
într-un program de recondiționare.

Poza 2. Aleea de acces din parcul central – zona
bisericii ortodoxe - către cazinou
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Poza 3. Cazinoul din Vatra Dornei

se preconizează deschiderea clădirii
cazinoului sub formă de muzeu.



Turism balnear
Stațiunea balneo-climaterică Vatra
Dornei are patru baze de tratament,
cu secții de băi carbogazoase,
împachetări cu nămol, hidroterapie, și
o sală de sport pentru medicină
recuperatorie. Factorii naturali care
favorizează practicarea turismului
balnear sunt:
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apele minerale carbogazoase,
hipotone,
atermale,
bicarbonatate
sodice,
feruginoase,
calcice
și
magneziene;
mofete naturale de sondă cu
mare puritate și concentrație de
CO2;
nămolul de turbă din Tinovul
Mare
Poiana
Stampei,
caracterizat ca turbă oligotrofă
slab
mineralizată,
bine

descompusă, cu conținut mare de
coloizi organici și acizi humici;
ape minerale sulfuroase din zona
Iacobeni;
bioclimat tonic, stimulent cu
nuanțe de sedare;
concentrație mare de aeroioni
negativi.

Este important de menționat faptul că
izvoarele de apă minerală sunt
concesionate pe o perioadă de 150 de
ani unor agenți economici privați. În
acest sens, se dorește realizarea unui
parteneriat
între
administrația
publică locală și concesionari pentru
facilitarea accesului public către
izvoare. În prezent, izvoarele sunt
îngrădite cu gard metalic sau cu gard
de ciment, după caz. O asemenea
măsură
este
importantă
și
responsabilă , întrucât ar reprezenta
un exemplu de bună practică în
materie de planificare urbană în
România.
Indicațiile de tratament cu apele
minerale și nămolul din Vatra Dornei
sunt

recomandate pentru diverse boli,
precum: afecțiuni ale aparatului
cardio-vascular,
afecțiuni
ale
aparatului locomotor, boli ale
aparatului
respirator,
boli
ginecologice, boli endocrine, boli ale
sistemului nervos, boli ale sângelui,
boli digestive, boli renale, boli
metabolice sau profilaxie pentru
persoane sănătoase și aparent
sănătoase, pentru persoane care
prezintă sensibilitate la factori
predispozanți la îmbolnăvire sau la o
serie factori constituționali sau din
mediul extern.
Activitatea
medico-balneară
se
desfășoară, fie la cabinete medicale în
care practică medici primari, fie la
serviciul de explorări funcționale, la
două baze de tratament care dispun
de următoarele secții:



băi carbogazoase;
hidroterapie (băi cu plante sau
dușuri specifice);










electroterapie
(curenți
diadinamici,
ultrasunete,
ionogalvanizări, băi galvanice);
fosfoterapie (ultraviolete);
kinetoterapie (săli de gimnastică,
bazin acoperit și saună);
pneumoterapie
(aerosoli
și
inhalații);
masaj – împachetări parafină;
secție ginecologie și nămol
(împachetări);
mofete naturale.

O cură balneară durează 10-18 zile și
se compune din asocierea factorilor
naturali cu proceduri ajutătoare
prescrise de medic, asociată cu dieta
alimentară, în funcție de afecțiune.
Astfel, persoanele care sosesc în Vatra
Dornei pentru tratament tind să
înnopteze mai mult decât ceilalți
turiști. În cazul unor urgențe,
examenele de specialitate și de
laborator se asigură prin spitalul local.
În anul 2019 turismul balnear al
municipiului Vatra Dornei a atras cei
mai mulți turiști în luna august, dublu

față de celelalte stațiuni apropiate.
Comparativ cu stațiunile balneare
apropiate, pe toată durata anului
2019, municipiul a atras cei mai mulți
turiști. Cele mai puține sosiri sunt în
lunile aprilie și mai, până la începerea
vacanței de vară din luna iunie. De
asemenea, la începerea anului școlar
sosirile scad semnificativ și brusc, însă
se păstrează la valori apropiate de
6.000 de sosiri.
Înnoptările turiștilor au un trend
similar. Valorile maxime de înnoptări
se întâlnesc tot în luna august iar
valoarea minimă se înregistrează în
luna aprilie. Astfel apare sezonalitatea
turismului local, aceasta fiind
influențată de anotimp și calendarul
anului școlar.

Turism activ
În stațiunea Vatra Dornei pot fi
practicate mai multe tipuri de
sporturi, acestea făcând parte din
turismul activ. In acest sens, una
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dintre principalele atracții turistice
este schiul alpin. La nivel local există
trei pârtii utilizate pentru practicarea
schiului alpin:
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pârtia Telescaun, pârtie în curs de
omologare, 3.200 m lungime, 400
m diferență de nivel, instalație de
transport pe cablu tip Telescaun;
pârtia Parc, pârtie omologată,
900 m lungime, 150 m diferență
de nivel, instalație de transport
pe cablu tip teleschi și baby-schi;



pârtia Veverița, 780 m lungime,
183 m diferență de nivel,
iluminare nocturnă și instalație
de transport pe cablu tip teleschi.

Alte tipuri de schi ce pot fi practicate
în municipiul Vatra Dornei sunt:
1. Schi tour - toate traseele montane
cu plecare din Vatra Dornei și de
pe creastă sunt optime pentru schi
tour.
2. Schi fond - în Vatra Dornei există o
pistă betonată pentru schi alpin pe

Dealul Runc, lungimile traseelor
de schi fiind de 3 sau 5 km.
3. Schi extrem - zonele optime pentru
practicarea schiului extrem se află
în masivul Călimani, versantul
nordic din caldera Călimanului
(Retitis) sau versantul estic al
platoului format de vf. Negoiul
Unguresc și Pietrosul Călimani.
Vatra Dornei poate deveni și locul
ideal pentru excursii montane. Din
Vatra Dornei pornesc 3 trasee
principale de creastă pe masivele:

Giumalău-Rarău, Suhard, Călimani. La
acestea se adaugă încă 15 trasee
secundare. Lungimea totală a
traseelor este de aproximativ 300 km.
Traseele turistice montane omologate
de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, aflate în
administrarea Consiliului local Vatra
Dornei sunt:


















Vatra Dornei – Dealul Drăncani –
Obcina Mică – Poiana Ciungi –
Cabana Giumalău cu ramificație
spre Vârful Giumalău;
Vatra Dornei – Vârful Bârnăbel –
Obcina Mică – Poiana Fierului –
Pasul Mestecăniș;
Sat Rusca – Drumul Forestier
Rusca – Cabana Giumalău;
Sat Rusca – Piciorul Rusca –
Cabana Giumalău;
Zugreni – Pârâul Colbu – Piciorul
Ţepuşelor – Cabana Giumalău –
Vârful. Giumalău;
Zugreni – Vf. Pietrosul – Piatra
Tăieturii – Pasul Păltiniș;
Sat Rusca – Pârâul Rusca II – Plaiu
Gruiului;
Vatra Dornei – Vârful Runc –
Vârful Icoana – Vârful Omu –
Pasul Rotunda;
Comuna Ciocănești – Drum
Forestier Recele – Schitul Sfânta
Cruce;
Comuna Dorna Candreni – Șesul
Muntelui – Pârâul Haju;
Șesul Muntelui – Vârful Ouşorul;
Vatra Dornei – Poiana Spânzului
– Poiana Snopului – apa Rece –
Comuna Şarul Dornei;










Sat Neagra Şarului – Vârful 12
Apostoli – Poiana Izvoarele –
Vârful Reţitiş – Vârful Iezerul
Călimanului – Sat Neagra Şarului;
Sat Poiana Negrii – Vârful 12
Apostoli – Sat Gura Haitii – Vârful
Călimanul Cerbului – Sat Coverca;
Sat Gura Haitii – Pietrele Roşii –
Sat Dornişoara;
Sat Gura Haitii – Poiana Izvoarele
- Vârful. Pietrosul Călimani –
Vârful Reţitiş – Vârful Iezerul
Călimanului – Pasul Păltiniș;
Sat Dornişoara – Izvoarele
Dornei – intersecţie Poiana
Izvoarelor.

Alte sporturi ce pot fi practicate în
Vatra Dornei sunt:










Escaladă și alpinism: Masivul
Rarău (trasee de gradul 3 – 9),
stânca Rusca, Stanca Dorna 1 cu
24 prize artificiale;
Escalada pe gheață: Cascada de
gheață de la Moara Dracului –
cheile Zugrenilor.
Parapantă: în Bazinul Dornelor
zonele optime de zbor cu
parapanta se află în masivele
Suhard – Vârful Ouşorul - Platoul
Giumalău, Călimani;
River rafting: (rafting se practică
în condiții optime pe râurile
Bistrița şi Dorna), traseele au
lungimi cuprinse între 12,5 – 20
km, la solicitarea turiștilor
distanțele pot fi variabile.
Mountain bike: există un circuit
de 82 de km ce traversează
masivele Giumalău, Suhard și
Obcina
Mestecănișului.
De





asemenea se poate opta pentru
circuite scurte pe trasee montane
în masivele Suhard, Bistriței,
Călimani sau Giumalău.
Nordic walking: lungimea totală a
traseelor amenajate la Vatra
Dornei este de aproximativ 45
km. Traseele R1 - R4 sunt
destinate Nordik walking-ului iar
R5 si R6 pentru mountain bike.
Turism ecvestru: zona Parcului
Național Călimani.

În ceea ce privește traseele montane
parcurse cu snowmobilele, la nivelul
municipiului există trei variante:






Traseul 1. Pârtia Telescaun.
Traseu cu grad mediu de
dificultate, lungime 7,4 km (dus întors). Diferența de nivel este de
400 m. Punctul de plecare este
baza pârtiei Telescaun, punctul
terminal Vârful Diecilor, 1.301 m.
Traseul 2. Masivul Călimani.
Traseul principal are o lungime
de aproximativ 55 km. Punctul de
plecare este la Neagra Şarului
(Pârâul Tăieturi – altitudine 850
m),
punctul
maxim
fiind
reprezentat de Vârful Reţitis
(2.021 m.). Traseul se desfășoară
în proporție de 60% în zona
alpină.
Traseul 3. Masivul Giumalău.
Traseu cu grad mediu de
dificultate, lungime 32 km.
Punctul de plecare este pârâul
Chilia (Vatra Dornei), iar punctul
terminus este cabana Giumalău.

Ture de agrement care se pot realiza în
traseul 2 (Masivul Călimani):
63

 Gura Haitii – Exploatarea Călimani
- retur (18 km)
 Gura Haitii – pârâul Haitii - retur
(10 km)
 Gura Haitii – pârâul Neagra –
Dumitrelul – Exploatarea Călimani
– retur (25 km).
Turismul activ atrage mai mulți turiști
pe perioade mai lungi de timp
comparativ cu cel balnear, în zona
Sucevei fiind tipul de turism de cel mai
mare interes. Stațiunile cu care
concurează municipiul Vatra Dornei
sunt Gura Humorului și comuna
Ceahlău. Toate aceste 3 stațiuni au
valori apropiate ale sosirilor turistice,
municipiul plasându-se pe locul al IIlea, după Gura Humorului.
Cele mai multe vizite în Vatra Dornei
sunt înregistrate în lunile iulie august, urmate de lunile de toamnă și
de iarnă. Cele mai puține vizite au fost
în luna aprilie.
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În ceea ce privește înnoptările, Vatra
Dornei înregistrează cel mai ridicat
număr de înnoptări în comparație cu
stațiunile
concurente
(anterior
menționate),
în anul 2019
înregistrând
peste
10.000
de
înnoptări în plus, comparativ cu
localitatea Gura Humorului. Se
observă însă și aici sezonalitatea,
existând două perioade de vârf,
perioada
iulie-august,
respectiv
perioada de toamnă-iarnă.
În urma întâlnirilor avute cu grupul de
lucru sectorial Turism au rezultat
câteva concluzii relevante referitoare
la situația existentă a turismului din
Vatra Dornei, și anume:





Lipsesc amenajările turistice de
tipul unui skateparc, traseele de
cicloturism, traseul pentru sanie
de vară;
Lipsește OMD (Organizația de
Management a Destinațiilor);
Personalul angajat în turism nu
are competențe de comunicare
în
limbi
de
circulație





internațională, cel puțin la nivel
conversațional,
ceea
ce
reprezintă un dezavantaj pentru
turismul local;
Brandul stațiunii Vatra Dornei
nu este suficient de clar
conturat în jurul elementelor
apă-aer, brand care ar putea să
revitalizeze viața orașului;
Designul stațiunii necesită o
actualizare și o adaptare la
cererile turistice actuale, dar și
la cele ale locuitorilor.

Cererea turistică
Conform Institutului Național de
Statistică, în anul 2020 în unitățile de
cazare din municipiul Vatra Dornei
s-au înregistrat 43.112 sosiri turistice,
cu 28.262 (39,6%) mai puține decât în
anul anterior.
Intervalul 2010-2019 a fost marcat de
scăderea numărului de sosiri turistice
din primii trei ani, urmat de un trend

crescător, ajungând la un maxim de
71.374 sosiri în anul 2019.
Evoluția numărului de înnoptări
turistice a avut un trend ascendent
până în anul 2019, urmat de o scădere
bruscă la nivelul anului 2020, de 52
procente. De asemenea, evoluția
lunară a înnoptărilor are trend
sezonier care influențează numărul de
turiști. Astfel, lunile martie-aprilie
sunt lunile cu cele mai puține
înnoptări turistice, în timp ce lunile de
vară au cel mai ridicat număr de
înnoptări turistice. Anul 2020, deși
este marcat de scăderea circulației
turistice, trendul lunar este păstrat
conform anului precedent.
Numărul mare al înnoptărilor
turiștilor în stațiune denotă faptul că
Vatra Dornei este cea mai atractivă
destinație turistică din județ. Astfel, în
anul 2020, 16,9% din înnoptările
turiștilor din județul Suceava s-au
realizat în structurile de primire
turistică din municipiul Vatra Dornei.
În ceea ce privește tipul de cazare ales,
în municipiul Vatra Dornei în anul
2020, comparativ cu anul 2019, s-a
înregistrat o scădere a numărului de
înnoptări turistice în hoteluri (cu
11%) și o creștere a numărului de
înnoptări în pensiuni turistice (cu
8%), pe fondul măsurilor sanitare
luate la nivel național în contextul
pandemiei COVID 19. Astfel, în 2020,
66% din turiști optează pentru
cazarea în hoteluri, 23% din cazări au
avut loc în pensiuni turistice, 9% în
vile turistice și 2% în moteluri.

Analiza sectorului turistic la nivel
județean și interjudețean indică
faptul că cei mai importanți
concurenți ai stațiunii Vatra Dornei,
care oferă produse turistice similare
sunt Băile Tușnad, Borsec, Praid (pe
domeniul turismului balnear) și
Câmpulung
Moldovenesc,
Gura
Humorului, Pojorâta, Ceahlău, Toplița,
Bicaz, Borșa, Bistrița Bârgăului (pe
domeniul turismului activ).
Analizând numărul lunar al sosirilor
turistice pentru stațiunile balneare
menționate anterior, se observă faptul
că
municipiul
Vatra
Dornei
surclasează toate localitățile pe tot
parcursul anului, excepție făcând luna
martie 2019, când stațiunea Băile
Tușnad era superioară din acest punct
de vedere.
În cazul înnoptărilor în structuri de
cazare turistică, Vatra Dornei se
detașează cu mult față de restul
stațiunilor, în mod special în
intervalul mai-decembrie.
Cu privire la turismul activ, evoluția
lunară a sosirilor turistice în 2019
relevă faptul că localitatea Gura
Humorului se situează peste valorile
tuturor localităților analizate, singura
excepție fiind Vatra Dornei în luna
ianuarie. Acest lucru denotă faptul că
Vatra Dornei este destinația preferată
pentru turismul activ în prima lună a
anului, comparativ cu alte stațiuni
județene și extra-județene. În anul
2020, Vatra Dornei (cu cel mai mare
influx de turiști în lunile ianuariemartie, respectiv mai-septembrie) și

Ceahlău (în intervalul ianuariemartie, respectiv mai-septembrie)
s-au situat în topul preferințelor
pentru turismul activ, comparativ cu
anul anterior.
Înnoptările turistice pentru anul 2019
scot în evidență trei localități cu valori
mai ridicate, respectiv Vatra Dornei,
Bistrița
Bârgăului
și
Ceahlău.
Municipiul Vatra Dornei se detașează
de restul stațiunilor, în mare parte în
intervalul mai-noiembrie.
Conform Planului de Amenajare a
Teritoriului Național, în județul
Suceava cel mai mare potențial de
dezvoltare turistică îl are municipiul
Suceava, acesta fiind favorizat atât de
resursele turistice, cât mai ales de
infrastructura tehnică și specific
turistică. Având în vedere că produsul
turistic oferit de municipiul Suceava
nu este similar cu cel al municipiului
Vatra Dornei, principalii concurenți
rămân Gura Humorului și Câmpulung
Moldovenesc.
În comparație cu aceștia, Vatra Dornei
obține un punctaj mai mare la
capitolul resurse turistice naturale,
deși punctajul pentru resursele
turistice antropice este inferior
concurenților.
Pe de altă parte, la capitolul
infrastructură specific turistică, Vatra
Dornei este din nou favorizată, deși în
ceea ce privește infrastructura tehnică
cel mai bine poziționat este orașul
Gura Humorului.
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Turismul cultural
Municipiul Vatra Dornei este bogat în
etnografie,
spiritualitate
și
ospitalitate.
Prin
intermediul
ocupanților, al arhitecturii locuințelor,
al manierei originale de a-și amenaja
casele, al datinilor și obiceiurilor
practicate de sărbători și cu prilejul
unor evenimente semnificative din
viața lor, locuitorii dorneni oferă
turiștilor șansa de a le cunoaște pe viu
identitatea culturală și de a le înțelege
particularitățile mentale.
Astfel, turiștii se pot întâlni cu
minunatele tradiții locale în cadrul
numeroaselor festivaluri și sărbători,
atât din Vatra Dornei, cât și din
comunele învecinate. Unul dintre cele
mai importante evenimente este
festivalul “Porniți plugul feți frumoși”.
Fiind deja foarte bine cunoscut, acest
festival celebrează sărbătorile și
tradițiile de iarnă. Având sute de
cântăreți și colindători în fiecare an,
Festivalul “Porniți plugul feți frumoși”
are scopul de a conserva și promova
unele obiceiuri ancestrale prin
reînsuflețirea
cântecelor
și
a
ritualurilor tradiționale.
Manifestările culturale active din
Vatra Dornei sunt reprezentate de:
„Serbările zăpezii” din ianuarie –
februarie, „Prichindei și ghiocei” din
martie, expoziția de ouă încondeiate
(din
preajma
Paștelui),
Zilele
municipiului
Vatra
Dornei,
Sărbătoarea limbii române, Festivalul
Internațional de Datini și Obiceiuri de
Iarnă (din preajma Crăciunului),
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precum și numeroasele festivaluri
dedicate unor personalități românești
de seamă (Mihai Eminescu, Ion
Creangă, George Enescu, Ion Luca
Caragiale).
Un alt punct de atracție turistică sunt
muzeele din stațiune. Muzeul de
Științele Naturii din Vatra Dornei,
inaugurat în anul 1956, prezintă
vizitatorilor diversitatea vegetației și
faunei din întreaga regiune. În
expoziție pot fi întâlnite familii de
cerbi, ciute, căprioare și căpriori, urși
bruni, vulturul pleșuv brun, cocoșul de
munte, cocoșul de mesteacăn precum
și specii de păsări și mamifere. Pentru
a cunoaște și mai bine cultura locală,
în Vatra Dornei turiștii au la dispoziție
Muzeul Etnografic. Deschis în 1986,
muzeul ilustrează tradiția culturală,
socială și economică a societății
țărănești din Țara Dornelor.
Cele 12 expoziții permanente prezintă
obiecte de uz casnic, elemente de
arhitectură,
ceramică,
țesături,
cusături, obiecte de port popular,
elemente de plutărit și păstorit, măști,
ouă încondeiate, obiecte din metal și
os.

Infrastructura de primire
turistică
Conform Institutului Național de
Statistică, în anul 2020 funcționau 66
de structuri de cazare în municipiul
Vatra Dornei. Capacitatea de cazare
existentă în municipiul Vatra Dornei,
la nivelul anului 2020, era de 2.649

locuri, reprezentând 20,4% din totalul
locurilor de cazare din județ.
Din totalul capacității de cazare, mai
bine de jumătate aparține hotelurilor
(54,7%), acestea fiind urmate de
pensiunile turistice (28,8%). Vilele
turistice oferă până la 7,9% dintre
locurile de cazare, iar zonele pentru
camping doar 4,5%. Motelurile au o
capacitate chiar mai mică decât
campingurile, egală cu 3,7%, urmate
în clasament de hosteluri, cu un

procent de doar 0,5% din totalul
capacității de cazare.
În ceea ce privește capacitatea de
cazare în funcțiune (numărul de locuri
de cazare puse la dispoziția turiștilor
de către unitățile de cazare turistică,
ținând cont de numărul de zile cât
sunt deschise unitățile), aceasta având
o evoluție pozitivă în perioada 20102019, de la 597.037 locuri-zile la
666.865 locuri-zile. În anul 2020,
indicatorii au scăzut cu 32,5% față de
anul anterior pandemiei. Acest lucru
semnalizează ieșirea unor agenți
economici din domeniu, cauza fiind
cererile mult prea scăzute, chiar nule,
cauzate de interdicțiile legale. Se
observă repercusiuni grave asupra
economiei locale cauzate de involuția

turismului. O scădere semnificativă de
29,3 procente a fost înregistrată și la
nivel județean, în anul 2020,
interdicțiile fiind aplicate la nivel
național.

20% din capacitatea de cazare totală
în funcțiune din județul Suceava, Vatra
Dornei fiind localitatea cu cea mai
mare capacitate de cazare în funcțiune
la nivel județean.

Din totalul capacității de cazare în
funcțiune, cea mai mare pondere
accesată de turiști în anul 2020 a fost
cea a pensiunilor turistice (59%).
Pensiunile au fost urmate de hoteluri,
cu un procent de 20% și vilele
turistice cu o valoare egală cu 14%.
Valorile cele mai mici au fost
înregistrate de moteluri (10%),
campinguri (3%) și de hosteluri ce au
înregistrat doar 1% dintre turiști.

Durata de ședere medie a turiștilor,
s-a menținut deasupra valorii de două
nopți în perioada 2010-2015, iar până
în 2019 această valoare a fost constant
mai mică. În anul 2020, datorită
situației cauzate de pandemie, Vatra
Dornei a devenit o stațiune mult mai
căutată, în special de către turiștii
străini.

În anul 2020, capacitatea de cazare în
funcțiune din Vatra Dornei reprezenta

Durata medie de şedere în nopți în municipiul Vatra Dornei, în perioada 2010-2020
nopți
Turiști
români
Turiști străini
Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,45

2,51

2,58

2,5

2,32

2,34

2,32

2,2

2,19

2,26

2,12

1,85
2,15

1,91
2,21

1,8
2,19

1,84
2,17

1,8
2,06

1,72
2,03

1,65
1,98

1,61
1,90

1,6
1,89

1,6
1,93

2,26
2,19

Sursa datelor: INS
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Analiza SWOT
Resursele și turismul
Puncte tari
- Existența unor monumente istorice de importanță
națională;
- Vatra Dornei este o stațiune balneo-climaterică de
interes național;
- Existența pârtiilor de schi;
- Existența traseelor montane;
- Posibilitatea practicării turismului activ și climateric;
- Existența altor atracții turistice diverse în apropierea
municipiului;
- Ofertă diversificată în ceea ce privește structurile de
cazare: hoteluri, pensiuni, vile, campinguri;
- Existența festivalurilor care promovează cultura
locală;
- Păstrarea și conservarea tradițiilor și obiceiurilor
locale;
- Existența unor baze de tratament balnear
modernizate.
Oportunități
- Încheierea unor parteneriate public – private pentru
dezvoltarea stațiunii;
- Promovarea stațiunii prin participarea la târguri
naționale și internaționale de turism;
- Profesionalizarea serviciilor turistice;
- Interesul manifestat de turiștii străini față de tradițiile
noastre și bucătăria cu specific românesc;
- Stabilirea de parteneriate cu localitățile vecine și
derularea unor proiecte de promovare sau
investiționale comune.
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Puncte slabe
- Lipsa unor facilități de petrecere a timpului liber pentru
tineri;
- Valorificarea insuficientă a potențialului turistic al zonei;
- Inexistența unui brand turistic al stațiunii;
- Nivelul scăzut al duratei medii de ședere;
- Vechimea mare a instalațiilor de telescaun;
- Nivelul de pregătire scăzut al personalului care lucrează în
turism, respectiv competențe slabe de comunicare în limbi
de circulație internațională;
- Poluarea râurilor ca urmare a deșeurilor provenite din
aluviuni.

Amenințări
- Degradarea monumentelor istorice;
- Continuarea defrișării necontrolate cu efecte asupra
mediului;
- Depozitarea greșită a deșeurilor, atât de către localnici, cât
și de către turiști;
- Orientarea turiștilor către stațiunile balneare din
străinătate;
- Lipsa investițiilor pentru modernizarea și dotarea
unităților turistice poate duce la declasificarea acestora;
- Schimbările climatice constituie o amenințare și impune
luarea măsurilor de adaptare la acestea.

Percepțiile cetățenilor visa-vis de infrastructura de
petrecere a timpului liber
Petrecerea timpului liber este
importantă componentă a calității
vieții pentru orice persoană. Astfel,
prin atenția acordată infrastructurii
de petrecere a timpului liber numărul
turiștilor care vizitează Vatra Dornei

poate crește, dar totodată contribuie
și la creșterea calității vieții propriilor
cetățeni.
Localnicii sunt nemulțumiți de
posibilitățile de petrecere a timpului
liber disponibile în municipiu, precum
și de starea spațiilor verzi. Aceste
două aspecte pot influența turismul,
dar și emigrarea populației.

Starea locurilor de joacă și suficiența
acestora
sunt
aspecte
ale
infrastructurii de petrecere a timpului
liber de care se declară mulțumiți mai
bine de 40% dintre locuitorii din Vatra
Dornei.

69

Capitolul I.8 MEDIU

Condiții geologice și
climatice
Municipiul Vatra Dornei este localizat
în nord-estul României, în zona de
nord a Carpaților Orientali, în
depresiunea Dornelor, la 110 km de
reședința
de
județ
Suceava.
Altitudinea medie este de 800 m,
unitatea
administrativ-teritorială
fiind înconjurată de munții Călimani,
Suhan, Rarău și Giumalău. Clima locală
este temperat continentală cu
influențe montane. Temperatura
medie anuală este de 5°C, iar
precipitațiile medii anuale au valoarea
de 800 mm.
Vatra Dornei este înconjurată de
păduri de conifere (brad, pin, molid)
care, datorită cetinii verzi și a
rășinilor, realizează o permanentă și
intensă oxigenare a atmosferei pe
parcursul întregului an. Tot acestea
conferă un plus de puritate a aerului,
respectiv creșterea conținutului de
ozon și aero-ioni negativi.

Calitatea aerului
Conform Raportului privind starea
mediului în județul Suceava, în anul
2019, monitorizarea calității aerului
în județul Suceava a fost efectuată în 4
stații automate de monitorizare.
Aparținând Rețelei Naționale de
Monitorizare a Calității Aerului, cea
mai apropiată stație de Vatra Dornei
fiind Stația de fond regional european.
La nivel național, este considerată de
fond regional EM-3 (comuna Poiana

Stampei). Aceasta evaluează nivelul
concentrațiilor
poluanților
atmosferici din fondul rural, stația
fiind la 19 km față de surse locale de
emisii. Poluanții monitorizați sunt:
dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NO,
NO2, NOx), monoxid de carbon (CO),
ozon (O3), benzen (C6H6), toluen,
etilbenzen, o- xileni, m- xileni, p-xileni,
pulberi în suspensie (PM10), precum și
parametrii
meteo
(presiune,
temperatura,
radiația
solară,
umiditate
relativă,
precipitații).
Pragurile naționale ce determină
calitatea aerului sunt date de
nivelurile dioxidului de azot, ozonului,
dioxidului de sulf și a pulberilor în
suspensie.
La această stație au fost înregistrate
depășiri ale limitei de ozon (medii
lunare) în lunile februarie, martie și
octombrie. Acest lucru este cauzat de
caracteristicile climatice din aceste
perioade din an, favorabile formării O3
și mai ales aportului crescut de
compuși organici volatili nonmetanici (NMVOC), naturali, emiși de
vegetație, NMVOC, fiind precursorii
determinanți în formarea ozonului.
În 2020, valorile de O3 au fost mai
scăzute comparativ cu aceeași
perioadă a anului 2019, cauza fiind
contextul pandemic. Ozonul oscilează
între a oferi aerului o calitate bună sau
acceptabilă, valoarea maximă fiind
apropiată de o calitate moderată a
aerului, de 97,35 µg/m³.
Conform
Raportului
anterior
menționat, în anul 2019 se observă că
valorile
lunare
pentru
PM10,

înregistrate
în
sezonul
rece
(noiembrie-decembrie) sunt mai mari
decât în restul anului. Aceasta indică
faptul că o contribuție mare la nivelul
concentrațiilor
de
PM10
din
atmosferă o au, în lunile de iarnă,
emisiile de pulberi și de gaze
precursoare ale acestora (NOx, SO2)
din instalațiile de ardere energetice
(CET pe huilă), industriale, precum și
din sistemele individuale de încălzire
(în principal sobe și centrale termice
pe lemn/deșeu lemnos). Valorile
zilnice emise în anii 2018-2021 au
oscilat între 1 și 60, conferind aerului
calități de la bun la rău.
Dioxidul de azot este un poluant ce nu
depășește limita zilnică a calității, și
nici limitele anuale. Dioxidul de sulf nu
depășește limitele zilnice, păstrânduse la valori sub 13 µg/m³ zilnic,
conferind o calitate bună a aerului.
Astfel, principalii poluanți din zonă
sunt pulberile în suspensie (PM10) și
concentrațiile de ozon (O3).

Calitatea apei
Conform Raportului privind starea
mediului în județul Suceava în anul
2019, teritoriul județului Suceava
conține rezerve mari de ape minerale,
carbogazoase și necarbogazoase,
renumite prin efectele lor terapeutice.
În
zona
cristalino-mezozoică
(depresiunea
Dornelor)
există
rezerve mari de ape minerale
carbogazoase. Raportat la potențialul
de ape minerale din bazinul Vatra
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Dornei, gradul de valorificare este de
cca. 9%.

Calitatea solului

În ceea ce privește calitatea apelor din
teritoriu, conform Raportului Privind
Starea Mediului din județul Suceava,
în anul 2012, cursul de apă Dorna are
o stare bună în ceea ce privește nitrații
și foarte bună în ceea ce privește
fosfații. De asemenea, pe acest râu nu
se întâlnesc probleme nici în ce
privește oxigenul dizolvat, materii
organice sau amoniu. Acest râu
aparține bazinului hidrografic Siret,
fiind afluent indirect prin râul Bistrița.
Râul Dorna se întâlnește cu Bistrița
chiar în apropiere de municipiu.
Situația pe râul Bistrița este de
asemenea bună, măsurătorile pe
secțiunea Argestru neevidențiind
probleme majore.

La baza proceselor pedogenetice care
au dus la formarea și evoluția solurilor
a stat acțiunea continuă și diferențiată
a factorilor externi și interni asupra
materialului litologic de suprafață.
Unele au dus la dezagregarea și
mărunțirea rocii, altele la formarea
argilei și redistribuirea acesteia pe
profilul solului, altele au avut drept
rezultat formarea celui mai important
component al solului – humusul. Pe
fundul depresiunii și al formelor de
relief concave s-au format solurile
gleice, cauzate de nivelul ridicat al
apei freatice.

Pe teritoriul municipiului Vatra
Dornei se află un singur lac ca resursă
de apă de suprafață, iar la o distanță
de 59 km de Vatra Dornei se află
renumitul lac Colibița, fiind cel mai
apropiat lac de factură turistică.
Principalele cauze de poluare ale
apelor sunt deteriorarea sistemului de
evacuare a apelor uzate și tehnologiile
învechite prin care apa este eliminată,
fără a fi tratată. De asemenea, apele
subterane
sunt
afectate
de
substanțele folosite în agricultură,
intrând în contact prin infiltrarea
apelor
pluviale.
Tot
datorită
schimburilor de substanțe dintre
medii, poluanții întâlniți în aer se
infiltrează în cantități mai mici în sol și
apoi în apele freatice.
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Solurile dominante sunt brune și
gălbui de pădure, favorabile pădurilor
de conifere, fânețelor de bună calitate,
pășunilor și plantelor de nutreț.
Condițiile naturale din zonă au făcut
să se separe 5 clase de soluri, care, la
rândul lor s-au subdivizat în 11 tipuri
și 20 subtipuri de sol. Solurile se
situează în teritoriu, înscriindu-se pe
forme de relief și formațiuni
geologice. Astfel, în șesul râurilor
Bistrița și Dorna, dar și al
principalelor pâraie s-au separat
soluri aluviale cu diferite grade de
evoluție și hidromorfism, apoi pe
verticală
pe
formațiuni
ale
cristalinului s-au dezvoltat soluri
brune acide.
Solurile prezintă o fertilitate medie
spre scăzută, ceea ce face ca în
agricultură să se apeleze la ajutorul
exterior pentru a modifica fertilitatea
și calitatea culturilor. Se folosesc

îngrășăminte,
atât
biologice,
provenite de la animale, cât și
îngrășăminte chimice, obținute în
laboratoare. Ambele tipuri afectează
calitatea naturală a solului prin
substanțe care rămân în urma
procesului și suferă modificări, sau
chiar ajung în apele freatice.
Pesticidele și ierbicidele sunt alte
substanțe folosite agricultură care
afectează
negativ
compoziția
solurilor.
Altă cauză a modificării stării naturale
constă în depozitarea deșeurilor
netratate în spații neamenajate, care
elimină poluanți, atât în aer, cât și în
sol. Datorită duratei de degradare
lungă de până la sute de ani, putem
spune că acest lucru are repercusiuni
grave asupra calității mediului.

Spații verzi
Parcul stațiunii, în suprafață de 35 ha,
are o valoare peisagistică deosebită.
De asemenea, în acest parc se resimte
cel mai pregnant climatul stațiunii.
Parcul întrunește calitățile specifice
de tip balnear, prin oferirea unor
condiții optime de odihnă, refacere în
aer liber, promenadă și divertisment.
Parcul este amenajat cu terenuri de
sport, teren de joacă pentru copii și
vestitul „Foișor”, unde în fiecare vară
răsună acordurile fanfarei municipale.
În parc este localizată și Catedrala
„Sfânta Treime”.
Parcul și zona verde pe Dealul Măgura
aparțin zonei Runc, fiind denumită
astfel după existența cabanei și a

campingului Runc. În prezent, această
zonă s-a conformat necesităților
turismului, pe teritoriul ei fiind
înființate unități private de prestări
servicii (pensiuni, cabane, baruri,
restaurante).
Conform Institutului National de
Statistică, în anul 2019 erau 370.000
mp de spații verzi amenajate în
municipiul Vatra Dornei. Prin spații
verzi amenajate se înțelege suprafața
spațiilor amenajate sub formă de
parcuri verzi, grădini publice sau
scuaruri publice, terenurile bazelor și
amenajărilor sportive din cadrul
perimetrelor
construibile
ale
localităților. Astfel, media pe locuitor
este de 22,1 mp. Comparativ cu
situația de la nivel județean (7,2
mp/persoană),
regional
(12,4
mp/persoană) sau național (18,5
mp/persoană) suprafața de spații
verzi ce revine unui locuitor din Vatra
Dornei este superioară.
Suprafața spațiilor verzi din Vatra
Dornei în intervalul 2015-2019 a fost
constantă (370.000 mp), spre
deosebire de suprafața spațiilor verzi
raportate la numărul total de locuitori,
situație în care aceasta a crescut cu
aproape un mp de persoană, de la 21,3
mp/persoană la 22,1 mp/persoană.
În ceea ce privește valorile absolute
ale spațiilor verzi pe cap de locuitor în
anul
2019,
dintre
unitățile
administrative din județul Suceava,
orașul Solca deține cea mai mare
suprafață verde pe cap de locuitor
(68,3 mp), urmată de Broșteni (23,5

Poza 4. Malurile râului Dorna în apropierea podului de lângă gara Dorna Băi

mp), Vatra Dornei (22,1 mp) și
Fălticeni (19,5 mp).
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Managementul deșeurilor
Potrivit datelor existente la nivelul
Primăriei Municipiului Vatra Dornei,
la nivel local există 90 spații publice
amenajate
pentru
depozitarea
deșeurilor, toate ecologice. Serviciul
local de salubrizare deservește
populația cu ajutorul următoarelor
echipamente: 3 auto-compactoare de
16 m3, 1 cap de tractor, 2 semiremorci
auto-compactoare de 55 m, o
automăturătoare și 1 tractor cu
remorcă.
Potrivit
Planului
Județean
de
Gestionare a Deșeurilor pentru
județul Suceava (2019), stația de
transfer deșeuri din Vatra Dornei are
o suprafață de 1.741,5 m2 și o
capacitate proiectată de 17.000 t/an.
Cantitatea de deșeuri transferate la
stație în intervalul 2013-2018 a avut o
evoluție fluctuantă.
Cei doi operatori de salubritate din
municipiu, S.C. Ecologica Vatra Dornei
S.A. și S.C. Gospodărire Orășenească
S.A. operează platforma depozitare
deșeuri municipale și platforma
recuperare
manuală
deșeuri
reciclabile din stația de transfer.
Platforma de sortare a deșeurilor
municipale realizează operațiuni de
sortare pentru: hârtie/ carton, plastic,
metal, sticlă și lemn. Cantitățile de
deșeuri sortate în anul 2018 au scăzut
de la 14 tone (anul 2017) la 6 tone,
singura subcategorie care a crescut
fiind cea a deșeurilor lemnoase.
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În cadrul platformei de recuperare
manuală a deșeurilor reciclabile,
cantitatea totală de deșeuri a scăzut
de asemenea, de la 35 tone la 28 tone,
în aceeași perioadă.

Locația propusă pentru această nouă
groapă este controversată (comuna
Pojorâta, în pasul Mestecăniș), cel
puțin din punctul de vedere al
iubitorilor de natură.

În ceea ce privește cantitatea de
deșeuri
eliminate
din
cadrul
platformei de recuperare manuală
care aparține S.C. Ecologica Vatra
Dornei S.R.L., acestea au avut o
evoluție fluctuantă în intervalul 20132018, dar au avut și ani în care valorile
au fost nule: 2015, respectiv 2016.
Platforma de sortare deșeuri care
aparține
de
S.C.
Gospodărire
Orășenească S.A. Vatra Dornei a
eliminat deșeuri doar în anii 2017 și
2018.

Conform Agenției Naționale pentru
Arii Naturale Protejate, pe teritoriul
administrativ al municipiului Vatra
Dornei nu există arii naturale
protejate de interes național sau
internațional. Cu toate acestea, există
o arie protejată, de interes local, și
anume Parcul Central al Stațiunii,
amenajat la poalele Dealului Negru pe
o suprafață de 50 ha și declarat
rezervație dendrologică a Academiei
Române. Acesta oferă turiștilor, cât și
localnicilor un cadru plăcut de
recreere.

Pe raza municipiului Vatra Dornei a
funcționat un depozit de deșeuri
neconform, denumit Buliceni Vatra
Dornei, fiind închis definitiv în 2020.
Deoarece depozitul nu corespunde
standardelor
europene
privind
depozitarea
deșeurilor,
se
preconizează folosirea unui depozit
ecologic de deșeuri, terminat în
proporție de 99,7%, care să
deservească mai multe localități.

Riscuri naturale și
antropice
Ca urmare a reliefului și hidrografiei
municipiului, riscurile sunt prezente
în orice sezon. Principalul risc natural
este cel al inundațiilor favorizate de
hidrografia locului și al precipitațiilor
anuale.
Pentru
a
contracara
inundațiile și efectele acestora, există

lucrări de regularizare și îndiguire a
râurilor Bistrița și Dorna.
Odată cu apariția inundațiilor sunt
prezente alunecările de teren și
erodarea terenurilor, datorită apelor
ce se scurg de pe versanți. Acestea pot

duce la pierderi financiare, materiale,
chiar de vieți omenești. Aceste riscuri
pot fi evitate prin reîmpădurire și
evitarea defrișării pădurilor.
De asemenea, poluarea aerului poate
duce la afectarea sănătății populației

și
a
modificărilor
climatice.
Modificările climatice pot duce la
deteriorarea vegetației, dispariția
anumitor specii de animale și hazarde
naturale, precum furtuni, grindină și
temperaturi extreme.

Analiza SWOT
Mediu
Puncte tari
- Existența unui climat sedativ;
- Solurile favorabile pentru pădurile de conifere și
fânețe;
- Existența izvoarelor minerale;
- Peisajele montane deosebite;
- 22,11 mp de spații verzi per cap de locuitor,
comparativ cu valoarea la nivel județean, care este de
doar 7,21 mp/loc;
- Existența unei stații de sortare a deșeurilor;

Oportunități
- Existența unor programe guvernamentale de
finanțare a unor proiecte de mediu;
- Cadrul legislativ complet în domeniul energiei
protecției mediului;
- Implicarea populației în activitățile de educație
ecologică;
- Dezvoltarea de parteneriate în scopul protecției
mediului;
- Organizarea unor campanii de împădurire a zonelor
afectate de defrișare.

Puncte slabe
- Activități educative scăzute privind mediul și
comportamentul ecologic;
- Lipsa unei gropi de depozitare a deșeurilor în
conformitate cu legislația actuală, în contextul
problemelor generate de situația juridică a gropii de la
Pojorâta;
- Poluare cu gaze cu efect de seră generate de transportul
rutier și feroviar;
- Lipsa colectării selective a deșeurilor, la nivel de locuință;
- Utilizarea redusă a energiei regenerabile;
- Atenția redusă acordată conservării ecosistemelor din
mediul urban (a se vedea malurile râului Dorna).
Amenințări
- Exercitarea unei presiunii ridicate asupra mediului prin
depozitare necontrolată a deșeurilor;
- Condiții nefavorabile meteo, calamități naturale
(inundații, alunecări de teren);
- Posibila degradare a cadrului natural prin dezvoltarea
necontrolată a turismului;
- Creșterea suprafețelor despădurite.
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Sistemul de gestiune al
deșeurilor
în
opinia
cetățenilor municipiului
În cadrul sistemului de gestiune al
deșeurilor există câteva aspecte
importante
pe
care
locuitorii
municipiului le-au evaluat în sondaj.
Astfel, 47% dintre locuitori s-au
declarat mulțumiți de frecvența
colectării deșeurilor din locuințele
proprii.
Pe de altă parte, există nemulțumiri
vis-a-vis de curățenia spațiilor verzi și
a locurilor de joacă (52%), sistemul de
colectare al deșeurilor verzi de
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grădină (51%) și curățenia străzilor și
trotuarelor (49,5%).
În anumite zone, sistemul de gestiune
al deșeurilor nemulțumește populația
din punctul de vedere al accesului la
containere/
pubele,
curățenia
spațiilor din jurul containerelor,
posibilităților de reciclare a deșeurilor
și posibilităților de colectare selectivă
a deșeurilor.
Deși nemulțumiți de toate aceste
aspecte menționate, în cadrul

consultărilor publice la care au
participat un număr însemnat de
cetățeni, s-a concluzionat că aceste
aspecte se datorează preponderent
comportamentului (neadecvat al)
cetățenilor, și sunt necesare acțiuni de
conștientizare/educare a populației în
spiritul protecției mediului.

Capitolul I.9 CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ

Capacitate administrativă

împărțită în 8 regiuni de dezvoltare
fără personalitate juridică.

Din punctul de vedere al organizării
administrativ-teritoriale,
teritoriul
României este format din 41 de județe
în cadrul cărora există 103 municipii,
320 de orașe și 2.859 de comune.
Acestora li se adaugă alte diviziuni
precum sate și sectoare, în cazul
municipiului București. România este

În anul 2000 la data de 7 iulie, în
conformitate cu prevederile Legii
123/2000, orașul Vatra Dornei a fost
declarat municipiu.
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Municipiul Vatra Dornei este clasificat
ca făcând parte din categoria
municipiilor de rangul II, potrivit

prevederilor Legii nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Național –
Secțiunea a IV-a.
La data de 13.08.2020 a fost
actualizată organigrama Primăriei
Municipiului Vatra Dornei prin HCL
218 din 13.08.2020.

Sursa: Primăria Municipiului Vatra Dornei

Municipiul este titular al drepturilor și
obligațiilor ce decurg din contractele
privind administrarea bunurilor care
aparțin domeniului public și privat,
reprezentând parte din raporturile cu
alte persoane fizice sau juridice, în
condițiile legii.
Consiliul Local, în exercitarea
atribuțiilor prevăzute de lege,
hotărăște cooperarea sau asocierea cu
persoane juridice române sau străine,
în vederea finanțării sau realizării în
comun a unor acțiuni, lucrări, servicii
sau proiecte de interes public local. De
asemenea, acesta poate hotărî,
înfrățirea cu alte localități din alte țări,
sau asocierea, cooperarea cu alte
unități administrativ – teritoriale din
alte țări precum și aderarea la
asociații naționale și internaționale
ale administrației publice locale în
vederea promovării unor interese
comune. Consiliu local al municipiului
Vatra Dornei este înfrățit cu
următoarele localități:

Veniturile și cheltuielile realizate de primăria Vatra Dornei, în perioada 2020- 2023*
2020

2021*

2022*

2023*

Venituri totale (mii lei)

72.102.858

103.291.174

62.378.497

36.172.438

Venituri proprii (mii lei)

29.864.423

38.335.342

38.924.367

31.000.938

Cheltuieli totale (mii lei)

72.502.858

103.291.174

62.378.497

36.172.438

Sursa datelor: Primăria municipiului Vatra Dornei;

Cultural. În acest sens, s-au realizat
schimburi de experiență ce privesc
implementarea proiectelor europene
(localitatea Kozieglowy Polonia) și
acțiuni de tip “ people to people ”.
Bugetul
local
al
municipiului
reprezintă
resursele
financiare
disponibile într-un anumit an, în
paralel cu cheltuielile din același an.
Structural, bugetul consolidat în Vatra
Dornei cuprinde:








Kozieglowy – Polonia – din data
de 06.12.2006;
Florești – Republica Moldova –
din data de 29.06.2006;
Yasinya – Ucraina – din data de
26.09.2007.

Acțiunile desfășurate în colaborare cu
localitățile înfrățite au avut caracter




bugetul local al municipiului
Vatra – Dornei;
bugetul instituțiilor publice
finanțate din venituri proprii sau
subvenții de la bugetul local;
bugetul instituțiilor publice
finanțate integral din venituri
proprii;
bugetul împrumuturilor externe
și interne;
bugetul
fondurilor
externe
nerambursabile.

Veniturile totale ale municipiului
Vatra Dornei din anul 2020 au
cumulat suma de 72.102.858 lei,

dintre care veniturile proprii au fost
de 29.864.423 lei. Astfel, aproximativ
40.000.000 lei provin din alte surse de
venituri decât cele proprii. Cheltuielile
totale ale aceluiași an au fost de
72.502.858 lei, cu 400.000 lei mai
mult decât veniturile.
În anii următori, se estimează că
veniturile vor avea aceleași valori
precum cheltuielile, iar veniturile
proprii vor reprezenta o pondere mai
mare din veniturile totale anuale. În
2021 veniturile estimate vor avea
valoarea de 103.291.174 lei și se
urmărește a fi egale cu cheltuielile
totale.
Un obiectiv urmărit de autoritatea
publică locală este acela de a scădea
ponderea veniturilor din alte surse
decât cele proprii cu până la 14,29%.

Analiza SWOT
Capacitate administrativă
Puncte tari
- Existența parteneriatelor cu unități administrativ
teritoriale din alte țări;
- Existența bugetului realizat din mai multe surse;
- Existența unui venit mult mai mare față de cheltuielile
realizate.
Oportunități
- Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru
consolidarea capacității administrative;
- Dezvoltarea activității de consultarea a populației cu
privire la problemele orașului;
- Implementarea unor proiecte de modernizare;
- Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu localitățile
învecinate.
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Puncte slabe
- Se estimează o scădere a veniturilor și cheltuielilor pentru
perioada 2022-2023.

Amenințări
- Migrarea forței de muncă din administrația publică locală;
- Măsuri administrative și financiare guvernamentale care
limitează activitatea administrației publice locale.

Capacitatea
administrativă
și
eguvernare
în
opinia
locuitorilor municipiului
Capacitatea
administrativă
este
privită de cetățeni ca fiind birocratică
și reprezintă o piedică de cele mai
multe
ori.
Totuși,
rezidenții
municipiului afirmă că sunt mulțumiți

de anumite servicii oferite de către
administrația publică.
Serviciul de evidență al populației este
considerat mulțumitor de către 47,5%
dintre locuitori. Mai mult decât atât,
amabilitatea, cât și profesionalismul
personalului
serviciului
sunt
apreciate în sens pozitiv.
De asemenea, serviciul de asistență
socială este apreciat pozitiv de către

26,9% dintre locuitori, iar mai mult de
50% dintre localnici spun că au o
părere neutră în legătură cu acesta.
Serviciile care prezintă gradul de mai
mare de nemulțumire, în opinia
locuitorilor, este Serviciul de colectare
a taxelor și impozitelor (51,1%),
Poliția locală (46,3%) și Serviciul de
urbanism (43,1%).
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Capitolul I.10 AGENDA SMART CITY
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Ce este un smart city?
Cea mai bună definire a conceptului
este dată de Comisia Europeană care
consideră că orașele de tip smart sunt
acele orașe unde serviciile și rețelele
de orice fel sunt eficientizate prin
utilizarea soluțiilor digitale în
sprijinul locuitorilor și mediului de
afaceri local. Un oraș smart înseamnă
rețele de transport urban eficiente și
inteligente, rețele de apă, canal și de
colectare a deșeurilor menajere
îmbunătățite, precum și metode mai
eficiente de încălzire și iluminare a
clădirilor. În același timp, un oraș
smart înseamnă o administrație locală
mai atentă la nevoile locuitorilor,
spații publice sigure și de întâlnire
care să corespundă la nevoile tuturor
categoriilor de locuitori.

Context european
La
nivel
european,
studiul
„Cartografierea orașelor inteligente în
Uniunea Europeană32” analizează
rolul UE în acest demers, oferind o
imagine exhaustivă a situației
existente în UE precum și prezentarea
a câtorva studii caz a unor orașe în
care implementarea conceptului este
avansată. Comisia Europeană pune la
dispoziție o platformă „Smart Cities
Marketplace33 ” Piața Orașelor Smart
(The Smart Cities Marketplace). Acest
program este realizat de Comisia
Europeană prin care se dorește
implicarea tuturor actorilor locali
(orașe, industrii, IMM-uri, investitori,
cercetători
etc.)
în
vederea

transformării
orașelor
și
transformarea acestora în orașe
inteligente,
în
care
cetățenii
beneficiază de avantajele tehnologice
actuale
pentru
îmbunătățirea
condițiilor de viață.

Context național
În 2020 este înființată Autoritatea
pentru
Digitalizarea
României,
instituție care urmărește obiectivele
din sfera transformării digitale a
societății românești. În perioada
următoare,
Autoritatea
pentru
Digitalizarea României are patru
obiective majore: Transformarea
digitală a instituțiilor publice;
Interoperabilitate;
Identitate
electronică; Cloud guvernamental. În
perioada de programare 2021-2027,
proiectele de tip smart-city sunt
susținute prin Programul Operațional
Regional. Este vorba de Axa Prioritară
2 – O regiune mai digitalizată, care
vizează sprijinirea transformării
digitale a economiei regiunii Nord-Est
precum și a domeniilor de interes
public, precum și fructificarea
beneficiilor sale pentru cetățeni și
întreprinderi. Principalele tipuri de
acțiuni care vor fi finanțate au ca scop
promovarea noilor tehnologii digitale
pentru dezvoltarea sustenabilă a
orașelor din regiune. Se urmărește
implementarea unor proiecte care
utilizează soluții și tehnologii „smart”
în diverse domenii. Acest program
sprijină toate orașele, indiferent de
mărimea acestor în vederea atingerii
unui mediu urban sustenabil și
oferirea de informații necesare pentru

explorarea,
planificarea
și
implementarea de proiecte smart city.

Strategia Smart City
O abordare integrată a dezvoltării
conceptului de smart city în
municipiul Vatra Dornei trebuie să
pornească de la o strategie
specializată care să urmărească o
serie de parametri care definesc
conceptul de smart-city. Conform
ghidurilor și a experienței altor
administrații, implementarea unei
strategii de succes pleacă de la
alegerea corectă a pașilor. În acest
sens, strategia trebuie să conțină cel
puțin următoarele elemente: o
evaluare
inițială,
în
vederea
identificării situației inițiale; o
viziune, pentru a vizualiza unde se
dorește să se ajungă; planuri de
proiect,
pentru
identificarea
componentelor
cheie
ale
transformării
digitale
ale
municipiului;
repere
temporale,
pentru evidențierea progreselor;
indicatori
de
rezultat
pentru
măsurarea și probarea succeselor.

Direcții cheie
Conform
abordărilor
europene,
conceptul de smart-city se sprijină pe
o serie de piloni care urmăresc
principalele aspecte de dezvoltare
locală. Aceștia sunt prezentați, pe
scurt, în cele ce urmează:
1.

Management digital al energiei
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2.

3.

4.
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Rețele electrice inteligente;
Contoare inteligente;
Stocare
inteligentă
a
energie;

Clădiri inteligente

Automatizarea clădirilor;

Soluții HVAC avansate;

Echipamente
pentru
iluminat;
Mobilitate Inteligentă

Mobilitate electrică;

Soluții
integrate
de
mobilitate;

Transport multimodal
Tehnologie Inteligentă;

Internet de bandă largă;

Rețele publice de WiFi;

Servicii bazate pe localizare;

5.

6.

7.


Realitate augumentată;

Inteligență artificială.
Infrastructură

Senzori de monitorizare a
rețelei de utilități
și
monitorizarea în timp real a
parametrilor de funcționare;

Management
digital
al
consumului de apă și al
deșeurilor.
Servicii medicale;

Sisteme de e-sănătate și
telemedicină;

Dispozitive
medicale
inteligente conectate;
Siguranță publică

Supraveghere video cu
sisteme de identificare în
timp real;

Biometrie;
Modelarea prin simulări și
previziuni ale evoluției

infracționalității;
Administrație publică;

Sisteme de e-guvernare;

Sisteme de e-educație;

Soluții de management a
situațiilor de risc.
Cetățean inteligent

Folosirea
alternativelor
verzi de mobilitate;

Alegeri
inteligente
ale
stilului de viață;

Responsabilitate
în
consumul de energie.



8.

9.

Partea a II-a - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
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Capitolul II.1 VIZIUNE ȘI OBIECTIVE STRATEGICE
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VIZIUNE. DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE

CONTEXT
Strategia integrată de dezvoltare urbană reprezintă un document elaborat în conformitate cu obiectivele României și viziunea
de dezvoltare propusă de Comisia Europeană. La nivel național s-au făcut corelări cu planuri și strategii de dezvoltare integrate
și sectoriale.
CONTEXTUL INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN DE DEZVOLTARE DURABILĂ
În context internațional, una dintre cele mai relevante
rezoluții în domeniul dezvoltării durabile este Agenda 2030
a ONU. Aceasta a fost pusă în aplicare de către Comisia
Europeană încă din anul 2016 și este pe deplin conformă cu
obiectivele de dezvoltare durabilă ale Comisiei Europene.
Agenda Teritorială a Uniunii Europene 2020 pune accent pe
coeziunea teritorială, provocările și potențialul de
dezvoltare teritorială al statelor membre UE, respectiv
prioritățile de dezvoltare ale acestora. Promovarea unei
dezvoltări integrate în mediul urban și rural, alături de
competitivitatea europeană a regiunilor, bazată pe economii
locale, precum și pe îmbunătățirea conectivității între
indivizi și comunități, cât și pe managementul ecologic al
peisajului și a valorilor unei comunități, reprezintă priorități
de dezvoltare care contribuie la coeziunea teritorială.
Noua Agendă Urbană, un produs al Națiunilor Unite,
Programul pentru Așezări Umane, este menită să atragă
atenția asupra habitatului urban și a modului de dezvoltare
al acestuia la scară mondială. Dimensiunile de bază pe care
le abordează sunt: sustenabilitatea socială, sustenabilitatea
economică, sustenabilitatea de mediu și cea spațială.
Sustenabilitatea socială cuprinde elemente precum:
grupurile de persoane marginalizate, egalitatea de gen,
planificare urbană pentru migranți, grupuri etnice
minoritare, persoane cu dizabilități și pentru persoanele
vârstnice. Noua Agendă Urbană are rol de accelerator al
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și, în special, al

obiectivului de a face municipiile mai inclusive, sigure,
reziliente și sustenabile.
Green Deal-ul European reprezintă o inițiativă a Uniunii
Europene care să conducă la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră la 0, până în anul 2050 (o reducere de 50% până
în anul 2030) și să promoveze o creștere economică
independentă de utilizarea resurselor. Una dintre măsurile
care
vizează
reglementarea
utilizării
energiei
neregenerabile va fi legată de un mecanism de ajustare la
graniță a bunurilor importate din țările cu ambiții scăzute în
ceea ce privește acest aspect. Astfel, bunurile vor avea un
preț conform cu amprenta de carbon a țării de
proveniență/fabricație. Documentul statuează faptul că
materia primă regenerabilă va fi pusă la dispoziția
oamenilor și că se va acționa în sensul analizei strategiilor de
renovare pe termen lung a clădirilor din statele membre, cu
scopul de a pune în aplicare legislația privind eficiența
energetică a acestora. Un aspect de luat în calcul este și cel al
transportului urban, care va trebui să devină cât mai puțin
poluant. Problematica transportului urban va fi
monitorizată pe trei paliere și anume: emisiile de gaze cu
efect de seră, congestia urbană și transportul public.
Noua Cartă de la Leipzig 2020 promovează puterea
transformativă a municipiilor, ținând cont de trei direcții:
justiția, energia verde și productivitatea. De asemenea, acest
document, în versiunea lui anterioară (2007), subliniază
importanța standardelor de calitate în domeniul design-ului
urban și al arhitecturii, crearea și asigurarea unor spații
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publice de bună calitate, transportului durabil, accesibil,
intermodal, la preț rezonabil, a unor rețele adecvate pentru
trafic pietonal și pentru cicliști. Acest document pune accent
pe legătura dintre educație de calitate și exploatarea
cunoștințelor, respectiv transferul de cunoștințe între
comunitatea științifică și sectorul de afaceri, dar și oferirea
de pregătire adaptată la cerințele pieței muncii.

Concluzionând, toate documentele prezentate mai sus sunt
reprezentative pentru dezvoltarea durabilă. Două dintre ele
sunt însă cruciale în procesul de planificare urbană
integrată: Noua Agendă Urbană și Carta de la Leipzig
(versiunea din 2007, respectiv cea din 2020). Acestea
trebuie avute în vedere în procesul de dezvoltare teritorială
din mediul urban.

CONTEXTUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE DURABILĂ
La nivel național, existența anumitor documente și
documentații care vizează dezvoltarea durabilă este
esențială în procesul de planificare urbană integrată a
municipiului Vatra Dornei. Dintre acestea, amintim:
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
2030 și Planul de Amenajare a Teritoriului Național.
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
este un document programatic care vizează 17 obiective de
dezvoltare durabilă, identice cu cele ale Agendei 2030, fiind
creat special pentru susținerea acesteia. În scopul
implementării strategiei se va impune instituirea unui cadru
legislativ și instituțional, respectiv instituirea unui Comitet
Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, condus de
primul ministru.
Dintre obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă,
menționăm:

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice
context;

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare
și promovarea unei agriculturi sustenabile;

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea
bunăstării tuturor, la orice vârstă;

Garantarea unei educații de calitate și promovarea
oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru
toți;

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului
femeilor și al fetelor în societate;

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a
apei și sanitației pentru toți;

Asigurarea accesului la energie și prețuri accesibile
într-un mod sigur, durabil și modern;
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Promovarea unei creșteri economice susținute,
deschisă tuturor și durabilă; asigurarea locurilor de
muncă decente pentru toți;
Construirea
unor
infrastructuri
reziliente,
promovarea industrializării durabile și încurajarea
inovației;
Dezvoltarea municipiilor și așezărilor umane pentru
ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și
durabile;
Asigurarea unor modele de consum și producție
durabile;
Măsuri urgente de combaterea a schimbărilor
climatice și a impactului lor;
Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării
durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea
durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării,
stoparea și repararea degradării solului și stoparea
pierderilor de biodiversitate;
Promovarea unor societăți pașnice și inclusive pentru
dezvoltare durabilă, accesului la justiție pentru toți și
crearea unor instituții eficiente, responsabile și
inclusive la toate nivelurile.

Planul de Amenajare a Teritoriului Național este
documentația de amenajarea teritoriului (cu caracter
director) care reglementează la nivel național, pe sectoare,
dezvoltarea teritorială a țării noastre. Planul de Amenajare a
Teritoriului Național prevede dezvoltarea următoarelor
componente:

Rețele de Transport;

Apa;

Zone protejate;

Rețeaua de localități;

Zone de Risc Natural;




Zone Turistice;
Infrastructura pentru Educație (în curs de aprobare);



Zone Rurale (în curs de aprobare).

CONTEXTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027,
elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în
formă consolidată în anul 2020, cuprinde analiza economică
și socială a regiunii Nord-Est, analiza SWOT și Strategia de
Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027. Planul are ca
obiectiv general dezvoltarea echilibrată a regiunii,
favorizarea incluziunii sociale, creșterea standardului de

viață și reducerea decalajelor intra și interregionale. De
asemenea, documentul are la bază priorități precum
dezvoltarea unei economii competitive, dezvoltarea
capitalului uman, protejarea mediului și optimizarea
utilizării resurselor, dezvoltarea unei infrastructuri
moderne, reziliente și durabile, care sunt susținute de
obiective specifice și măsuri de dezvoltare.

CONTEXTUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE DURABILĂ
Planul de Amenajarea a Teritoriului Județean Suceava este
documentația de amenajarea teritoriului cu caracter
director și este expresia spațială a programului de
dezvoltare socio-economică a județului.
Planul are ca obiectiv general realizarea unei identități bine
definite și recunoscute a județului Suceava la nivel național
și transfrontalier, care valorifică capitalul teritorial. În ceea
ce privește activitățile economice, PATJ Suceava își propune
să dezvolte o economie competitivă care să valorifice durabil
resursele naturale, umane și tehnologice disponibile, dar și
să stimuleze spiritul antreprenorial și capacitățile
inovatoare. Pe lista obiectivelor se află și dezvoltarea unei
conectivități durabile, atât la nivel național, cât și la nivel
regional, precum și dezvoltarea unei reziliențe în fața
schimbărilor climatice și îmbunătățirea cooperării
transfrontaliere.

Strategia de Dezvoltare Economică și Socială a Județului
Suceava, perioada 2011-2020, face o evaluare a situației
existente din punct de vedere socio-economic, a mediului și
a nivelului de echipare tehnico-edilitară și socială din județul
Suceava și stabilește obiective, priorități, măsuri și acțiuni
pentru dezvoltare. Acest document este coerent cu politicile
de dezvoltare naționale și europene.
Viziunea de dezvoltare înglobează direcții, precum
asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice și
potențialul natural, diversificarea economiei județului,
printr-o valorificare durabilă a patrimoniului natural,
cultural -istoric și uman, asigurarea accesului în mod egal la
utilități și servicii publice calitativ superioare. Dintre
obiectivele strategice (care sunt 4 la număr) menționăm
dezvoltarea și utilizarea eficientă a capitalului uman, prin
adaptarea calificărilor profesionale la cerințele pieței și
creșterea incluziunii sociale.

CONTEXTUL LOCAL– SITUAȚIA ACTUALĂ
Municipiul Vatra Dornei este localizat în județul Suceava, în
partea de nord-est a României. Vatra Dornei este situată la
110 km față de reședința de județ - municipiul Suceava - și
83 km față de municipiul Bistrița. În ceea ce privește
accesibilitatea, Vatra Dornei este accesibilă pe cale rutieră
prin intermediul drumului european E58, iar pe cale
feroviară prin intermediul magistralei secundare 502
Suceava-Vama-Floreni-Ilva Mică. Prin urmare, Vatra Dornei
face parte din culoarul de tranzit care face legătura nordului
Transilvaniei cu nordul Moldovei. Acest aspect poate fi privit

ca un avantaj, deoarece îi asigură municipiului fluxuri
turistice permanente (chiar dacă vorbim despre turismul de
afaceri) și o vizibilitate din această perspectivă.
Din punct de vedere demografic, Vatra Dornei a înregistrat
însă un regres constant în ultimii 20 de ani. Populația totală
este considerată îmbătrânită, ca rezultat al unui spor natural
negativ și al unui spor migratoriu, de asemenea, negativ.
Indicele de îmbătrânire a populației a atins valori alarmante
în ultimii 20 de ani, fiind una dintre problemele cele mai
mari cu care se confruntă municipiul. Gradul de atractivitate
al acestuia a scăzut considerabil, pe fondul îmbătrânirii
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populației. Presiunea pe care populația inactivă o exercită
asupra populației active este ridicată și semnalează
posibilitatea unui deficit substanțial de muncă în următorii
10-15 ani. Cu o populație îmbătrânită, o forță de muncă
redusă, Vatra Dornei nu este în prezent pe lista destinațiilor
pe care tinerii o vizează când vor să facă o mutare de
domiciliu. În municipiu lipsesc facilitățile de petrecere a
timpului liber pentru tineret.
Municipiul beneficiază așadar de un capital uman care
stagnează din punct de vedere cantitativ și care nu este
pregătit în conformitate cu necesitățile pieței muncii. Din
punct de vedere economic, municipiul se bazează pe o
economie preponderent terțiară, cu activități comerciale
intense (de tipul comerțului cu ridicata și cu amănuntul). Un
potențial ridicat de dezvoltare îl reprezintă sectorul
industriei prelucrătoare, care se remarcă prin activități de
tăiere și prelucrare primară a lemnului. Sectoarele
economice reprezentate de activitățile științifice și tehnice,
precum și cele din industria creativă, au un aport scăzut în
economia municipiului. Cele mai importante companii, care
realizează cel mai mare profit, sunt cele din sectorul
comercial, menționat anterior, dar și cele care aparțin
industriei prelucrătoare. Companiile care activează în
domeniul îmbutelierii apelor minerale înregistrează un
profit ridicat și constituie o oportunitate de dezvoltare
majoră.
În perspectiva mizării în viitor pe activități din sectorul
industriei prelucrătoare dar și pe activități care presupun
prelucrarea materiilor prime precum produsele lactate,
apele minerale, activități creative și din sectorul terțiar,
Vatra Dornei ar avea șansa de a ieși din anonimatul
municipiilor de talie medie, care nu și-au definit o identitate
economică, după perioada postdecembristă.
Agricultura deține o pondere nesemnificativă ca domeniu de
interes economic, datorită existenței solurilor cu fertilitate
foarte scăzută, slabă și mijlocie. Fondul forestier reprezintă
însă un punct forte, peste 53% din suprafața municipiului
fiind ocupată de păduri. Deși resursele forestiere constituie
o resursă importantă pentru Vatra Dornei, firmele
specializate în prelucrarea lemnului sunt minoritare în
economia locală. De exemplu, trei dintre companiile care
activează în acest sector au avut o cifră de afaceri egală ci
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zero și profit zero în anul 2019. Valorificarea durabilă a
fondului forestier trebuie să includă dezvoltarea turismului
activ durabil (cu respectarea ecosistemelor), dar și
protejarea vânatului și sancționarea braconajului, respectiv
refacerea zonelor despădurite și crearea de noi parcuri și
mini-păduri, inclusiv în interiorul municipiului.
Racordarea gospodăriilor la rețelele de alimentare cu apă și
canalizare este realizată în proporție de peste 70%. Acest
procentaj poate fi considerat nesatisfăcător, deoarece
pentru anul 2021 o acoperire de 100% a locuințelor
dornenilor pentru toate tipurile de utilități este un obiectiv
dezirabil. Disfuncționalitățile sunt reprezentate de gradul de
uzură ridicat al conductelor care fac parte din rețeaua de
alimentare cu apă (parțial renovată), starea precară și
managementul deficitar al sistemului de iluminat public, dar
și de lipsa infrastructurii destinate mersului pe bicicletă,
respectiv lipsa transportului public.
Estetic, dar și funcțional, sunt necesare îmbunătățiri
semnificative în zonele pietonale, zonele verzi și cele
destinate petrecerii timpului liber, din care lipsește
mobilierul urban și facilitățile pentru persoanele cu
dizabilități și vârstnici. Calitatea apei potabile a fost
semnalată ca fiind o problemă, în viziunea locuitorilor
municipiului, alături de inexistența unei rețele de cișmele
publice, pe teritoriul administrativ al localității. Sursa de
captare de suprafață se dorește a fi completată cu o sursă de
captare subterană.
Infrastructura publică de sănătate este bine reprezentată,
numărul medicilor fiind suficient raportat la numărul de
locuitori. Problema infrastructurii de sănătate publică este
reprezentată în special de lipsa unui serviciu de îngrijiri la
domiciliu pentru vârstnici și persoane cu dizabilități. Deși în
rândul locuitorilor municipiului există anumite nemulțumiri
vis-a-vis de serviciile de sănătate publică, municipiul se
remarcă totuși prin profesionalismul și numărul cadrelor
medicale angajate în actul medical.
Infrastructura educațională, în mare parte modernizată sau
în curs de modernizare, este compusă dintr-un un număr
ridicat de unități de învățământ, dar și un număr insuficient
de cadre didactice din ciclul educațional primar. Sălile de
clasă și de sport sunt intens solicitate, de asemenea și
laboratoarele de fizică și chimie. Evenimentele culturale

sunt diverse, dar necesită promovare prin mijloace adecvate
(la radio, TV, internet) mai degrabă decât prin folosirea
bannerelor publicitare (poziționate în zona centrală și pe
podul care traversează râul Dorna). Existența Muzeului de
Etnografie și Folclor este un punct forte care antrenează
fluxuri de turiști în stațiune, dar care are nevoie de câteva
ajustări în ceea ce privește infrastructura și modalitatea de
prezentare.
Resursele din Vatra Dornei se împart în resurse naturale și
resurse antropice. Resursele naturale sunt climatul tonic, de
adăpost, resursele forestiere și peisajele montane. Resursele
antropice sunt patrimoniul imaterial (tradiții, obiceiuri) și
patrimoniul material (monumentele istorice de importanță
națională și locală). Resursele naturale sunt valorificate
corespunzător prin încurajarea turismului activ și, într-o
proporție mai scăzută, a turismului balnear. Existența celor
4 monumente de importanță națională în Vatra Dornei și a
celor de importanță locală este o premisă a dezvoltării
turismului cultural. Prin intermediul observației directe în
teren poate fi sesizată nevalorificarea corespunzătoare a
unor bunuri de patrimoniu, precum cazinoul din parcul
central, care actualmente este în renovare.
Municipiul are clădiri care pot fi considerate reprezentative
pentru zona etnografică din care face parte (deși nu se află
pe lista monumentelor istorice), datorită arhitecturii
deosebite, clădiri care sunt de o valoare reală pentru turism.
Aceste clădiri sunt situate în zona centrală, dar și pe străzi
mai îndepărtate de zona centrală. Per ansamblu, este
necesară o îmbunătățire a aspectului fațadelor clădirilor în
mai multe zone ale municipiului intens circulate, dar și pe
străzi secundare. Aceste inadvertențe trebuie soluționate,
imaginea municipiului contează, mai ales când se dorește o
revitalizare a turismului local.
Infrastructura de cazare turistică plasează Vatra Dornei în
topul destinațiilor turistice din județ, cu cele mai multe
înnoptări în anul 2020. Totodată, analizând numărul
sosirilor turistice din stațiunile Băile Tușnad, Borsec, Praid,
Câmpulung Moldovenesc, Pojorâta, Ceahlău, Toplița, Bicaz,
Borșa, Bistrița-Bârgăului (concurenții municipiului), s-a

constatat că Vatra Dornei surclasează toate localitățile
menționate anterior. Capacitatea de cazare în funcțiune este
un indicator important, care a suferit o pierdere de 32,5% în
anul 2020, față de anul precedent, datorită pandemiei. Astfel,
Vatra Dornei s-a soldat cu ieșirea de pe piață a unor agenți
economici din domeniu, cauza fiind cererile scăzute, chiar
nule, datorate interdicțiilor legale. Durata medie de ședere a
turiștilor a fost în principal de doar două nopți sau chiar de
o noapte (fapt datorat turismului de tranzit).
În concluzie, oferta turistică consistentă poate fi și mai bine
valorificată, iar capacitatea de cazare la fel. În prezent,
stațiunea ar putea să își contureze mai clar un brand, în jurul
elementelor aer-apă și a ecoturismului, și să ofere facilități
diversificate în cadrul structurilor de cazare. La fel de utilă
este și instruirea personalului din sectorul HoReCa, pentru a
crește calitatea serviciilor oferite.
Mediul, reprezentat de componenta de calitate a apei,
aerului și solului și de gestiunea deșeurilor și a spațiilor
verzi, reprezintă o provocare pentru toate municipiile din
România, prin urmare și pentru Vatra Dornei. În privința
factorilor de mediu menționați mai sus, nu există depășiri
semnificative ale limitelor. Spațiile verzi existente
cumulează 22,1 m2/cap de locuitor, sub standardul stabilit
de către Uniunea Europeană. Municipiul ar putea suplimenta
suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor și ar putea să
gestioneze mai eficient activitățile existente în cadrul
acestora.
O problemă stringentă, generală dar care afectează și
municipiul Vatra Dornei, este cea a depozitului ecologic de
gunoi construit pe teritoriul administrativ al localității
Pojorâta, și a cărui funcționalitate este blocată în instanță
datorită unor plângeri înaintate de către locuitorii comunei.
Dificultățile principale cu care se confruntă municipiul sub
aspectul protecției mediului sunt: utilizarea redusă a
surselor de energie regenerabilă, poluarea cu gaze cu efect
de seră generate și imposibilitatea folosirii depozitului
ecologic de gunoi. Un aspect demn de luat în considerare
este curățenia și creșterea calității spațiilor verzi și a
locurilor de joacă.
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VIZIUNE

Viziunea de dezvoltare a U.A.T. Vatra Dornei este bazată exclusiv pe dezvoltarea
unui municipiu verde și curat, un municipiu în care să-ți dorești să trăiești, să
lucrezi, să studiezi sau să investești.
Măsurile impuse ca fiind necesare în dezvoltarea municipiului Vatra Dornei în următorii ani vor trebui orientate
pentru crearea premiselor necesare atragerii de persoane și crearea unor condiții adecvate și variate de muncă și de
petrecere a timpului liber pentru nou-veniți și pentru locuitorii municipiului.
Atragerea și menținerea populației în Vatra Dornei va fi bazată pe implementarea unor activități culturale, recreative,
din sfera industriei creative, a științei și tehnologiei, cu potențial major de revitalizare a municipiului.
Vatra Dornei va deveni un municipiu activ, cu o industrie preponderent productivă, prelucrătoare și non-poluantă,
având la dispoziție forță de muncă calificată tânără și adultă.
Spațiul urban va fi reconstituit și va fi primitor pentru oameni, astfel încât să devină un spațiu „viu”, cu o arhitectură
unitară, cu o infrastructură destinată, în special, mersului pe jos și mersului pe bicicletă. Transportul public în comun
va fi dezvoltat ca alternativă la transportului individual.
Spațiul verde reconsiderat va deveni preocupare de bază a administrației locale și o componentă cheie a calității vieții
cetățenilor, precum și pentru creșterea atractivității municipiului în rândul vizitatorilor, alături de celelalte
componente ale unui mediu sănătos.
Nu în ultimul rând, una dintre prioritățile de bază ale administrației locale constă în crearea condițiilor și a investițiilor
necesare, astfel încât tinerii din Vatra Dornei să identifice oportunități reale de valorificare a potențialului de
dezvoltare al acestora.
De asemenea, Vatra Dornei va deveni o stațiune competitivă la nivel național indiferent de sezon. Turiștii vor beneficia
de servicii turistice de calitate, diversificate și atractive pe toată perioada anului.
Vatra Dornei va fi destinația ideală, atât a turiștilor care doresc să beneficieze de proprietățile curative ale apelor
minerale, cât și a celor care caută un loc de odihnă sau de relaxare activă în natură, departe de grijile cotidiene, a celor
care vor să se distreze cu prietenii pe râurile mai mult sau mai puțin învolburate în timp ce se plimbă cu barca ori cu
bicicleta, cu caii sau pe jos, pe circuitele montane. Va fi, de asemenea, locul ideal al celor care practică sporturi de
iarnă, găsind deopotrivă pârtii lente, pentru începători, dar și mai abrupte, pentru cei experimentați.
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OBIECTIVE STRATEGICE DE DEZVOLTARE

OB1. Vatra Dornei – municipiu verde și sustenabil
Vatra Dornei va deveni un reper al dezvoltării urbane sustenabile, o comunitate urbană verde,
rezilientă și accesibilă, în concordanță cu principiile de dezvoltare durabilă, reducând semnificativ
impactul activităților umane asupra mediului.
OB2. Vatra Dornei - spații publice regenerate, reinterpretate și pline de viață
Spațiul urban va fi reconstituit și va fi primitor pentru oameni astfel încât să devină un spațiu „viu”,
cu o arhitectură unitară. Spațiul verde reconsiderat va deveni o componentă cheie a calității vieții
cetățenilor, precum și o componentă cheie pentru creșterea atractivității municipiului în rândul
vizitatorilor.
OB3. Vatra Dornei – municipiu al antreprenoriatului inteligent, inovativ și non-poluant
Vatra Dornei va deveni un oraș competitiv d.p.d.v. economic, atractiv pentru antreprenori, care se
va axa pe inovație, va valorifica resursele locale, oferind o economie diversificată într-un mediu
non-poluant.
OB4. Vatra Dornei – stațiune turistică atractivă la nivel național și internațional
Vatra Dornei va deveni o stațiune turistică competitivă la nivel național și internațional, indiferent
de sezon. Turiștii vor beneficia de servicii turistice de calitate, diversificate și atractive pe toată
perioada anului.
OB5. Vatra Dornei – municipiu incluziv, sigur și sănătos
Vatra Dornei va deveni un municipiu incluziv prin realizarea de acțiuni axate pe protecția socială.
Aceste acțiuni vor viza grupurile dezavantajate, precum persoanele cu dizabilități, copiii cu nevoi
speciale, copii crescuți în familii mono-parentale, dar și vârstnicii sau alte persoane care se află în
situații de vulnerabilitate.
OB6. Vatra Dornei – mobilitate și accesibilitate crescute
Municipiul Vatra Dornei va beneficia de infrastructură pietonală de calitate, un mediu urban
plăcut din punct de vedere vizual, care să încurajeze mersul pe jos și interacțiunile sociale. Va fi
implementat transportul verde public și privat, în condiții sporite de siguranță rutieră.
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OB7. Vatra Dornei – infrastructuri durabile și sustenabile, servicii publice de calitate
În Vatra Dornei, accesibilitatea la serviciile sociale, educative, sanitare, culturale și la rețelele
tehnico-edilitare va fi îmbunătățită semnificativ. De asemenea, diversificarea oportunităților de
petrecere a timpului liber, bazate pe cultură va aduce un plus de vitalitate și va atrage persoane
din interiorul municipiului, cât și din exteriorul acestuia, ceea ce va contribui la revitalizarea vieții
sociale.
OB8. Vatra Dornei – o administrație în serviciul cetățenilor (smart city/digitalizare)
Vatra Dornei va deveni un municipiu inteligent și sustenabil prin utilizarea mijloacelor moderne
precum tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, pentru a îmbunătății calitatea vieții
locuitorilor, eficiența serviciilor publice, precum și competitivitatea administrației locale.
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Capitolul II.2. OBIECTIVE SPECIFICE. PLAN DE MĂSURI.
ACȚIUNI
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OB1. VATRA DORNEI – MUNICIPIU VERDE ȘI SUSTENABIL
Organizația Națiunilor Unite (2020) definește sustenabilitatea în mediul urban ca fiind „promovarea
utilizării energiei verzi, utilizarea eficientă a terenurilor, adoptarea unui stil de viață sănătos, care să
includă protecția ecosistemelor, construirea rezilienței urbane, și adaptarea la schimbările climatice”
(Noua Agendă Urbană, p. 28) . Se cunoaște faptul că terenurile bogate în biodiversitate sunt amenințate
de dezvoltarea urbană fără precedent, din întreaga lume. Orașele care s-au extins fără o politică de
planificare urbană coerentă reprezintă o amenințare la adresa speciilor protejate și a ecosistemelor
naturale.
Ținând cont de principiile enumerate mai sus și de riscurile posibile, Vatra Dornei își propune să devină
un municipiu sustenabil, care va opta pentru educarea locuitorilor cu privire la importanța protejării
mediului înconjurător și a biodiversității, reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră - prin
implementarea măsurilor care vizează creșterea suprafeței de spațiu verde/cap de locuitor, a integrării
transportului verde, a îmbunătățirii energetice a clădirilor - și nu în ultimul rând, a unui management
eficient al deșeurilor.
OBS1.1 Protejarea biodiversității și conservarea ecosistemelor

M1.1.1. Amenajarea malurilor râului Dorna, în special cele din zona centrală, d.p.d.v. estetic cu respectarea
protejării biodiversității și a ecosistemelor
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul local
Bugetul național
PNRR
POTJ
PODD
POR

Acțiuni/intervenții:
 Reducerea riscurilor hidrologice pe cursul râului Dorna și înființarea unui coridor
verde urban;
 Amenajarea malurilor Dornei și amenajarea peisagistică cu respectarea
principiilor de conservare a biodiversității;
 Amenajarea malurilor râului Bistrița, cu respectarea protejării biodiversității și a
ecosistemelor - refacerea vegetației ripariene;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra Dornei
A.N. „APELE ROMÂNE”
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS.1.1
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M1.1.2. Desfășurarea de campanii de conștientizare cu privire la importanța protecției biodiversității în cadrul
tuturor sectoarelor de activitate locale (educație, agricultură, silvicultură, cinegetică, turism, organizarea
teritoriului, transporturi și energie, etc.), în contextul preocupărilor pentru dezvoltarea ecoturismului local
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
PNRR
Bugetul local

de

finanțare

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
Unitățile școlare din
municipiu

Acțiuni/intervenții:
 Educarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la protecția mediului
înconjurător și a biodiversității;
 Realizarea de sesiuni informative cu privire la importanța biodiversității și
acțiuni concrete de protejare a acesteia (în școli, în spațiul public, în săli de
conferințe) adresate și adaptate fiecărei categorii menționate mai sus (sectorul
educație, agricultură, silvicultură, cinegetică, turism, organizarea teritoriului,
transporturi și energie);
 Promovarea adaptării la schimbări climatice, prevenirea și gestionarea
riscurilor;
 Acțiuni de educare a cetățenilor cu privire la importanța protecției speciei de
Sciurus Vulgaris (veverița sălbatică europeană) și a speciei Parus Major (pițigoi
mare) din Parcul Central al municipiului;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS.1.1
M1.1.3. Protejarea vânatului și sancționarea braconajului
Perioada
de Acțiuni/intervenții:
implementare
 Educarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la protejarea vânatului și
2021-2027
sancționarea braconajului;
Surse
de
finanțare  Realizarea de sesiuni informative cu privire la importanța protejării vânatului
(în școli, în spații publice, în săli de conferințe);
potențiale
Bugetul local
 Campanii de informare și educare a populației pentru descurajarea comerțului
Bugetul național
de produse provenite de la animale protejate;
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra Dornei
ONG-uri
Unitățile școlare din
municipiu
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS.1.1
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M1.1.4. Amenajarea teritoriului și gestionarea utilizării terenurilor astfel încât să nu existe nicio pierdere netă
de biodiversitate
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
POTJ
POR




Actualizarea Planului Urbanistic General, care reglementează zonificarea
terenurilor intravilane și în care poate fi abordat modul de folosință actual al
terenurilor, cât și realizarea unor prognoze și propuneri;
Realizarea cărții funciare a municipiului Vatra Dornei, astfel încât conflictele
rezultate din titlul de proprietate asupra terenurilor să dispară;
Introducerea instrumentelor GIS în administrația locală, ca instrument eficient
de gestiune și monitorizare al utilizării terenurilor intravilane, cât și extravilane;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS.1.1
M1.1.5. Refacerea zonelor despădurite și/sau crearea de noi parcuri, mini-păduri în interiorul municipiului și
suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul local
POTJ
POR
PODD
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra Dornei

Acțiuni/intervenții:
Creșterea suprafeței spațiilor verzi pe cap de locuitor la nivel de municipiu prin:
 Refacerea zonelor despădurite prin acțiuni de reîmpădurire;
 Crearea de noi păduri prin plantarea de puieți adaptați zonei și specificului
local;
 Permiterea accesului public în zonele împădurite care permit a fi transformate
în păduri-parc, din cadrul U.A.T. Vatra Dornei;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS.1.1
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M1.1.6. Măsuri locale în complementaritate cu SMID Suceava, pentru gestiunea deșeurilor
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
POTJ







Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului de management integrat
al deșeurilor;
Campanii de educare și informare cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor;
Campanii de informare privind compostarea individuală a deșeurilor;
Reducerea cantităților de deșeuri alimentare generate;
Punerea în funcțiune a unor automate de colectare a PET-urilor uzate, care să
ofere o recompensă financiară;
Aplicarea de amenzi substanțiale pentru depozitarea necorespunzătoare a
deșeurilor și pentru colectarea neselectivă a deșeurilor la nivel de locuință;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra Dornei
Consiliul Județean Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS.1.1
OBS1.2. Creșterea calității spațiilor verzi actuale, reconversia spațiilor publice neutilizate corespunzător în spații
verzi și încurajarea extinderii spațiilor verzi private

M1.2.1. Inventarierea și gestiunea în timp real a disponibilului de spații verzi existent
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
PODD
PNDL
Bugetul național
Bugetul local
Responsabili/Parteneri
Consiliul
Local
Vatra
Dornei
Consiliul Județean Suceava
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Acțiuni/intervenții:




Introducerea instrumentelor de tip GIS pentru inventarierea și gestiunea în timp
real a spațiilor verzi existente;
Elaborarea Registrului Local al Spațiilor Verzi, inclusiv a aplicației web accesibile
cetățenilor;
Angajarea personalului care să aibă competențe de utilizare a sistemelor
informaționale geografice, în administrația publică locală/ instruirea
personalului existent în administrația publică locală prin participarea la cursuri
de utilizare a sistemelor informaționale geografice;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.2
M1.2.2. Asigurarea distribuției echilibrate a spațiilor verzi la nivelul municipiului
Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
POR
POTJ

finanțare

Acțiuni/intervenții:



Elaborarea unei analize a disponibilului de spații verzi, din punct de vedere
calitativ și cantitativ, urmată de o elaborarea unui plan de distribuire
echilibrată a spațiilor verzi la nivel de municipiu;
Reconversia spațiilor publice ocupate cu diverse construcții temporare sau a
spațiilor publice degradate/neutilizate;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra Dornei
Consiliul Județean Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.2
M1.2.3. Valorificarea adecvată a tuturor parcurilor existente la nivelul municipiului, inclusiv a celor mai mici
Perioada de implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
PNRR
Bugetul local

finanțare

Acțiuni/intervenții:



Valorificarea adecvată a parcurilor existente la nivelul municipiului Vatra
Dornei, în funcție de specificul fiecăruia, prin realizarea de dotări și amenajări
care pot permite realizarea de activități/evenimente tematice;
Achiziționarea de noi terenuri și spații pentru patrimoniul public;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra Dornei
Consiliul Județean Suceava
Locuitorii municipiului
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.2
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M1.2.4. Asigurarea stocării/colectării/tratării în condiții de eficacitate și eficiență economică a deșeurilor verzi
provenite din grădinile private
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
PNRR
Bugetul local
POTJ
PODD

de

Acțiuni/intervenții:


finanțare




Colectarea deșeurilor verzi provenite din grădinile private în containere
destinate acestora;
Reutilizarea deșeurilor verzi pentru a crea compost, mulci sau îngrășământ, de
către cei care le generează sau de către firmele specializate care le colectează;
Investiții în schemele de gestionare a deșeurilor la nivel local în vederea
consolidării economiei circulare;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.2

OBS1.3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (în contextul măsurilor și a legilor de la nivel european și
național)

M1.3.1. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor: îmbunătățirea eficienței energetice și renovarea
integrată a clădirilor publice; realizare de intervenții și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice;
îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
POR
Bugetul național
Bugetul local
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Acțiuni/intervenții:





Reabilitarea și creșterea performanțelor energetice a clădirilor publice și
rezidențiale multifamiliale;
Inventarierea stocului locativ și evaluarea potențialului de îmbunătățire a eficienței
energetice și cu cel mai mare potențial de îmbunătățire și număr de beneficiari;
Stabilirea unor standarde de performanță pentru renovarea elementelor de
anvelopă a clădirilor și a sistemelor HVAC;
Implementare sistem de management integrat al clădirilor (BMS);

 Implementarea unor soluții care să asigure confortul termic necesar (ventilație,
Responsabili/Parteneri
recuperatoare de căldură, pompe de căldură etc);
Consiliul Local Vatra  Dotarea clădirilor publice cu panouri fotovoltaice și pompe de căldură;
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.3

M1.3.2. Îmbunătățirea eficienței energetice a sistemului de iluminat public
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local
POR
AFM

de

Acțiuni/intervenții:


finanțare




Extinderea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal
în municipiul Vatra Dornei;
Gestiunea sistemului de iluminat public prin intermediul soluțiilor de
telegestiune;
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.3
M1.3.3. Modernizarea parcului auto public
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POTJ
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Acțiuni/intervenții:
 Dotarea parcului auto al primăriei și al instituțiilor subordonate cu autovehicule
electrice/ hibrid;
 Modernizarea spațiilor de parcare aferente instituțiilor publice și dotarea acestora
cu infrastructură de reîncărcare a autovehiculelor electrice/hibride;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.3
M1.3.4. Promovarea și încurajarea utilizării surselor de energie regenerabilă (ex.: solar, geotermală, eoliană etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
PODD

Acțiuni/intervenții:
 Implementarea sistemelor de furnizare a energiei termice pentru încălzire și
prepararea apei calde de consum din surse alternative/ regenerabile în cadrul
clădirilor publice;
 Creșterea gradului de informare și conștientizare a populației cu privire la impactul
schimbărilor climatice și al eficienței energetice;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.3
M1.3.5. Descurajarea încălzirii locuințelor cu ajutorul lemnelor
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
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Acțiuni/intervenții:


Oferirea de indemnizații sociale persoanelor cu venituri reduse, pentru plata
încălzirii locuințelor pe parcursul iernii, exceptând folosirea de material lemnos;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.3
M1.3.6. Creșterea gradului de colectare selectivă și reciclarea deșeurilor prin realizarea de investiții necesare
procesului de colectare și tratare a deșeurilor
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Încurajarea acțiunilor de voluntariat în procesul de colectare selectivă a deșeurilor;
 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemului de management integrat al
deșeurilor;
Surse
de
finanțare  Înființarea unei platforme de compost a biodeșeurilor;
potențiale
 Înființarea unei platforme de tratare a deșeurilor inerte și din construcții;
PNRR
 Extinderea sistemului de insule destinate colectării selective a deșeurilor pe 4
Bugetul național
fracții;
Bugetul local
 Înființarea unor instalații de producere a compostului/ biogazului;
PODD
 Campanii de educare și informare cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor;
 Campanii de informare privind compostarea individuală a deșeurilor;
Responsabili/Parteneri  Derularea permanentă a unui Program local de educare și colectare selectivă a
Consiliul Local Vatra
hârtiei reciclabile în școli și instituții publice;
Dornei
 Înființarea unui depozit pentru deșeuri voluminoase cu spații pentru
Consiliul
Județean
dezmembrarea acestora ;
Suceava
 Achiziționarea unei gunoiere de capacitate mică (6-8 mc) 4x4 pentru colectarea
deșeurilor în spațiile greu accesibile;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.3

M1.3.7. Promovarea conceptului de economie circulară în rândul cetățenilor și a producătorilor locali
Perioada
implementare
2021-2027
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de

Acțiuni/intervenții:

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local





Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava

Încurajarea proiectării de către producători a unor produse care pot fi
refolosite/preluate într-un domeniu nou, reducând consumul energetic;
Realizarea de sesiuni informative publice cu privire la conceptul de economie
circulară;
Oferirea unor exemple de bună practică din țară și din străinătate, prin organizarea
de evenimente cu invitarea autorităților locale și a reprezentanților mediului de
afaceri care au implementat conceptul de economie circulară;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.3
M1.3.8. Informarea IMM-urilor cu privire la legislația, măsurile, programele și beneficiile investițiilor realizate în
domeniul creșterii eficienței energetice
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local

Acțiuni/intervenții:


Realizarea de campanii de informare cu privire la posibilitățile de finanțare a
investițiilor în vederea reducerii consumurilor energetice (scheme de creditare,
fonduri nerambursabile, etc.);



Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ADR Nord Est
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.3
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OBS1.4. Creșterea rezilienței și adaptarea la schimbările climatice

M1.4.1. Asigurarea sustenabilă a apei prin valorificarea surselor alternative de apă potabilă
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local



Identificarea surselor alternative de apă potabilă prin elaborarea unor studii
geologice și hidrogeologice;
Realizarea unui studiu de pre-fezabilitate/fezabilitate privind valorificarea
surselor alternative de apă potabilă identificate;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.4
M1.4.2. Îmbunătățirea dotării cu echipamente pentru intervenții în situații de urgență
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local

de

finanțare

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Direcția de Sănătate
Publică

Acțiuni/intervenții:
 Achiziționarea de dotări și echipamente performante care permit accesul mai rapid
la victimă, în situații de urgență;
 Preluarea unor modele de bună practică în materie de intervenții în situații de
urgență; (pentru a aplica acest model va fi necesară recrutarea unor voluntari
instruiți în acordarea primului ajutor și dotarea acestora cu mijloace de transport
complet echipate d.p.d.v. medical; serviciul va funcționa pe principiul proximității
față de victimă);
 Organizarea de instruiri gratuite, publice în ceea ce privește acordarea primului
ajutor;
 Modernizarea sistemului de alarmare a populației în caz de urgență și calamități
naturale;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.4
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M1.4.3. Implementarea sistemului de monitorizare în timp real a calității aerului
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
PODD

Acțiuni/intervenții:



Înființarea unei rețele de senzori de monitorizare a calității aerului cu posibilitatea
de a stoca, înregistra și analiza datele obținute în timp real, precum și de a prezice
evoluția temporală a concentrațiilor de poluanți;
Raportarea în timp real a indicelui de calitate a aerului (AQI) prin intermediul unei
aplicații/platforme web precum și a unei aplicații mobile;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Ministerul
Mediului,
Apelor si Pădurilor
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 1.4
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OB2. VATRA DORNEI - SPAȚII PUBLICE REGENERATE ȘI PLINE DE VIAȚĂ
Jan Gehl (Orașe pentru oameni. Ingloomedia. București, 2012) precizează faptul că cel mai important
lucru de care are nevoie un oraș pentru a fi plin de viață este „o combinație de spații primitoare și de
calitate, cu o anumită masă critică de oameni care să le folosească” . Municipiul Vatra Dornei va beneficia
de spații publice regenerate, de o planificare urbană participativă și o abordare peisagistică unitară.
OBS2.1 Reamenajare urbanistică completă și unitară a zonei centrale și a celor cu circulație turistică ridicată

M2.1.1. Elaborarea și implementarea unui proiect de amenajare și reabilitare arhitecturală a zonei centrale și
promovarea acestuia în rândul proprietarilor de locuințe sau altor categorii de clădiri (ex.: gări, unități de
producție sau de prestări servicii, etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR




Revitalizarea zonei centrale prin acțiuni comune de planificare urbană
(participarea tuturor actorilor locali – autoritățile locale, locuitorii municipiului,
stakeholderii care au afaceri în zona respectivă - în procesul de amenajarea a zonei
centrale);
Punerea în valoare a clădirilor relevante din punct de vedere istoric;
Restaurarea fațadelor clădirilor istorice, cu prioritate fostul hotel Dorna,
actualmente sediul jandarmeriei și poliției locale;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Actorii locali
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.1
M2.1.2. Revizuirea/ Completarea RLU astfel încât să asigure aplicarea pe viitor a unui stil arhitectural unitar
precum și îmbunătățirea amenajării teritoriului; stabilirea de proceduri simplificate și digitalizate de amenajare
a teritoriului pentru conformarea la prevederile Codului amenajării teritoriului și urbanismului
Perioada
implementare
2021-2027
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de

Acțiuni/intervenții:
 Implementarea unei politici peisagistice unitare la nivel de Regulament de
Urbanism Local;

Surse
de
potențiale
Bugetul local

finanțare



Înființarea/Reactualizarea unui Regulament Local de Arhitectură și Estetică
Urbană, complementar RLU;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Asociații de proprietari
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.1, OBS 2.2.
M2.1.3. Reamenajarea și dotarea spațiilor publice care să încurajeze mersul pe jos, petrecerea timpului în natură,
interacțiunile sociale (trotuare accesibile, mobilier urban adaptat condițiilor climatice (vânt, frig, ploaie), parcuri
amenajate peisagistic, etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:

Reabilitarea spațiilor publice degradate în cadrul unui proiect integrat unitar și
sustenabil de amenajare peisagistică a municipiului în care sunt integrate toate
Surse
de
finanțare
tipurile de spații;
potențiale
 Reabilitarea/regândirea trotuarelor publice astfel încât să răspundă în primul rând
Bugetul național
necesităților pietonilor;
Bugetul local
 Introducerea de mobilier urban adaptat condițiilor climatice (vânt, frig, ploaie) și
cu un grad sporit de confort în zonele pietonale, de agreement și în spațiile unde se
POR
așteaptă (de exemplu, la semafoare);
Responsabili/Parteneri  Reamenajarea fațadelor clădirilor în zonele pietonale, pentru a încuraja mersul pe
Consiliul Local Vatra
jos și pentru a crea spații plăcute d.p.d.v. vizual (dacă fațadele de la parter vor fi
Dornei
bogate în detalii, plimbările prin zona centrală vor și ele bogate în experiențe);
 Amplasarea/reamplasarea semnelor de circulație, a corpurilor de iluminat,
contoarelor de parcare și al celorlalte mașinării de control tehnic în afara
trotuarelor;
 Aplicarea de amenzi substanțiale pentru mașinile parcate pe trotuar, cât și a altor
tipuri de vehicule parcate pe trotuar;
 Construcția/ extinderea trotuarelor, a spațiilor pietonale și a spațiilor dedicate
modurilor de transport nemotorizate;
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.1
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OBS2.2 Implementarea unei abordări peisagistice unitare și identitare

M2.2.1. Elaborarea și implementarea unui proiect unitar și sustenabil de amenajare peisagistică a municipiului
cu integrarea tuturor tipurilor de spații publice verzi (parcuri, grădini, scuaruri publice de aliniament, spații verzi
pentru sport și agrement, spații verzi aferente dotărilor de sănătate, învățământ, administrație, cimitire,
așezăminte pentru animalele fără stăpân, spații din extravilan non-agricole, etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR

Acțiuni/intervenții:
 Implementarea unei politici peisagistice unitare în cadrul noului PUG și RLU;
 Implicarea tuturor proprietarilor/ deținătorilor de terenuri și spații verzi la
consultare și proiectare unitară a întregului cadru peisagistic alături de serviciile
publice specializate cu concursul specialiștilor în științele vieții și ecologiei;
 Elaborarea de pliante, broșuri și ghiduri de bune practici în domeniul amenajării
peisagistice destinat locuitorilor municipiului pentru abordarea integrată a
amenajării peisagistice, incluzând și aspect legate de colectare a deșeurilor,
reciclare și ecologizare;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.2
M2.2.2. Controlul/Îmbunătățirea imaginii intrărilor în municipiu și revizuirea și montarea indicatoarelor pentru
obiective turistice
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
PNRR
Bugetul local

de

Acțiuni/intervenții:


finanțare



Revizuirea amplasamentului indicatoarelor și hărților turistice din municipiu (de
exemplu, cele de la intrarea din Parcul Central);
Îmbunătățirea imaginii municipiului, atât la intrarea în municipiu, cât și în
interiorul acestuia (a se vedea semnele dispuse neglijent pe trotuare, în zonele în
care se realizează lucrări de reabilitare, orientarea și accesul către obiectivele
turistice);

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.3
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OBS2.3 Creșterea accesibilității populației la infrastructura de utilitate publică, a ofertei de petrecere a timpului liber
și crearea spațiilor publice pline de viață

M2.3.1. Asigurarea/facilitarea accesului populației și vizitatorilor la resursele naturale sau antropice locale
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local
POR

de

finanțare

Acțiuni/intervenții:
 Asigurarea/ facilitarea accesului populației și vizitatorilor la resursele naturale
sau antropice locale cu plasarea de indicatoare și plăcuțe de informare și
orientare asupra obiectivelor de interes turistic;
 Accesibilizarea obiectivelor de interes public prin asigurarea liberului acces,
îmbunătățirea accesului fizic (străzi/alei/trotuare/parcări/etc.) precum și prin
intervenții pentru sporirea calității și atractivității obiectivelor propriu-zise;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.3
M2.3.2. Asigurarea unor servicii și utilități de bază populației și vizitatorilor (facilități pentru practicarea
sportului/mișcării, cișmele, toalete publice, zone cu Wi-Fi Gratuit, panouri de informare, etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Buget național
Bugetul local
POR

Acțiuni/intervenții:
 Realizarea unui sistem de cișmele publice;
 Amplasarea toaletelor publice inteligente în zone cu trafic intens și aglomerări de
populație;
 Realizarea unei rețele de hot-spot-uri pentru Wi-Fi gratuit pe teritoriul
administrativ al municipiului Vatra Dornei;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.3
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M2.3.3. Încurajarea și sprijinirea de către administrația locală a desfășurării diverselor evenimente/acțiuni
cultural-artistice inițiate atât de către instituțiile cultural-artistice locale cât și de către orice alți actori
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul local
POTJ
POCA (CP16) /POR



Crearea unei platforme a activităților culturale, care să permită organizarea,
desfășurarea în bune condiții și maximizarea participării cetățenilor și turiștilor la
acestea; asigurarea conectivității acestei platforme cu alte sisteme de informare
publice sau private;
Punerea la dispoziția instituțiilor și actorilor locali, persoanelor interesate de
organizarea unor evenimente cultural-artistice, a unor spații special amenajate,
care pot găzdui astfel de evenimente;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
CNIPT Vatra Dornei
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.3, OBS 8.3.
M2.3.4. Amenajarea de skatepark-uri pentru tineri și alte facilități destinate petrecerii timpului liber si
socializării, având ca segment țintă principal tinerii
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local
POR

de

Acțiuni/intervenții:


finanțare




Amenajarea de skatepark-uri pentru tineri, în spații destinate tinerilor, de tip
”Arena tinerilor”, pentru agrement și socializare;
Amenajarea de trasee tematice (istorice, de orientare turistică, cunoașterea
mediului, etc.) în cadrul parcurilor;
Amenajarea spațiilor naturale în scopul promovării și dezvoltării sistemului de
învățare outdoor pentru populațiile școlare, prin înființarea de Programe de tip
”Laboratorul viu”, în cadrul cărora fenomene și procese specifice disciplinelor
precum chimia, fizica, biologia, geografia, care să fie studiate și prelucrate într-un
cadrul natural;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.3

112

OB3. VATRA DORNEI – MUNICIPIU AL ANTREPRENORIATULUI INTELIGENT, INOVATIV ȘI
NON-POLUANT
Competitivitatea reprezintă unul dintre pilonii principali ai unei economii locale solide. Competitivitatea
poate avea mai multe interpretări, dar din punct de vedere economic ne referim strict la capacitatea de
a compara rezultatele obținute și a potențialului de creștere din viitor.
În cadrul acestei direcții sunt incluse măsuri de susținere a economiei locale prin creșterea
performanțelor, de susținere a inițiativelor antreprenoriale, precum și dezvoltarea unor sectoare de
specializare inteligentă care să confere municipiului Vatra Dornei un avantaj în contextul
competitivității cu orașele și zonele economice din vecinătatea sa.
În acest sens, vor fi încurajate activitățile care pot genera valoare adăugată ridicată, implicit venituri
ridicate pentru salariați, și care să se bazeze pe specificul și resursele locale disponibile.
OBS.3.1. Sprijinirea dezvoltării economiei non-poluante productive și în mod deosebit a activităților din sectorul
terțiar și cuaternar

M3.1.1. Promovarea oportunităților de dezvoltare a agriculturii ecologice la nivelul zonei și comercializarea
produselor agricole prin intermediul lanțului scurt de aprovizionare (Farm to Fork)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNS
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
GAL Bazinul Dornelor
ONG-uri
Grupuri de producători

Acțiuni/intervenții:
 Elaborarea unui brand local al produselor ecologice;
 Promovarea în rândul cetățenilor a produselor ecologice de la nivelul zonei,
stimularea cererii și creșterea nivelului de încredere în acestea; îmbunătățirea
trasabilității produselor locale;
 Încurajarea și sprijinirea producătorilor locali de produse agricole în a-și
comercializa marfa în piețele / supermarket-urile/piețele din municipiu
(inclusiv prin intermediul piețelor volante);
 Încurajarea autorităților contractante să sporească nivelul achizițiilor publice
de produse ecologice;
 Elaborarea de ghiduri de informare cu privire la alternativele existente la
factorii de producție controversați sau produselor de protecție a plantelor;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.1, OS 3.5.
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M3.1.2. Înființarea structurilor de sprijin pentru mediul de afaceri (incubatoare de afaceri/parc industrial
dedicat activităților non-poluante/centre pentru evenimente/etc.)
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local
POTJ

de

finanțare

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Mediul de afaceri
Universități

Acțiuni/intervenții:
 Înființarea structurilor de sprijin pentru mediul de afaceri (incubatoare de
afaceri/parc industrial dedicat activităților non-poluante/parcuri științifice și
tehnologice, etc.);
 Crearea unui centru dedicat organizării de activități în interior; în acest centru
se vor organiza activități precum congrese, conferințe, seminarii, expoziții,
concerte, team-buildinguri, concursuri sportive, festivaluri, târguri de produse
locale, eco brunch-uri; de asemenea, centrul va reprezenta suportul
activităților pe plan local și back-ul pentru evenimentele care nu se vor putea
desfașura în aer liber din cauza condițiilor meteo neprielnice;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.1
M3.1.3. Derularea de campanii de promovare a oportunităților potențiale/existente la nivel local în rândul
mediului de afaceri național sau internațional în scopul dezvoltării de investiții brownfield/greenfield în Vatra
Dornei și/sau în comunele învecinate
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local

de

finanțare

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Mediul de afaceri

Acțiuni/intervenții:
 Reactualizarea Planului Urbanistic General care va cuprinde analiza zonelor
care necesită activități de regenerare urbană; delimitarea clară prin PUG a
zonelor cu funcțiune exclusiv economică, inclusiv posibilitățile/direcțiile
extinderii acestora;
 Promovarea oportunităților potențiale/existente la nivel local în rândul
diverșilor actori economici externi (ex.: camere de comerț/afaceri din
străinătate, companii de consultanță, organizatori de târguri internaționale
destinate mediului de afaceri, etc.) în vederea stimulării schimburilor
comerciale;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.1
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OBS.3.2. Sprijinirea dezvoltării micilor antreprenori și a proiectelor de tip start up (micro-finanțare)

M3.2.1. Realizarea de acțiuni de promovare și formare în domeniul antreprenoriatului, ca măsură de ocupare a
populației, inclusiv a grupurilor vulnerabile
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO

Acțiuni/intervenții:


Realizarea de acțiuni de promovare și formare în domeniul antreprenoriatului
(ex.: săptămâna antreprenoriatului, formare competențe antreprenoriale,
tutorat/mentorat etc.), ca măsură de ocupare a populației, inclusiv a grupurilor
vulnerabile;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.2
M3.2.2. Realizarea de proiecte (în calitate de lider/partener) pentru atragerea și micro-finanțarea start-up-urilor
Perioada
de Acțiuni/intervenții:
implementare
2021-2027
 Realizarea de proiecte de finanțare (în calitate de lider/partener) pentru
atragerea și micro-finanțarea start-up-urilor;
Surse
de
finanțare  Realizarea de proiecte de finanțare (în calitate de lider/partener) pentru
potențiale
dezvoltarea antreprenoriatului/întreprinderilor în domeniul social;
Bugetul național
Bugetul local
POEO
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
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Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.2
OBS.3.3. Dezvoltarea dinamică și funcțională a pieței locale a muncii, prin eliminarea lacunelor în materie de
competente, anticiparea schimbărilor, garantarea tranzițiilor și promovarea mobilității, sprijinirea creării de locuri
de muncă și creșterea calității datelor

M3.3.1. Dezvoltarea unui parteneriat real și continuu cu mediul de afaceri local în vederea identificării de către
tinerii din Vatra Dornei a unor oportunități reale de dezvoltare în cadrul economiei sau instituțiilor locale (ex.:
evaluări continue ale nevoilor de forță de muncă, Ziua porților deschise, stagii de practică/ucenicie, etc)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local

Acțiuni/intervenții:
 Dezvoltarea unui parteneriat real și continuu cu mediul de afaceri local în vederea
identificării de către tinerii din Vatra Dornei a unor oportunități reale de
dezvoltare în cadrul economiei sau instituțiilor locale (ex.: evaluări continue ale
nevoilor de forță de muncă, Ziua porților deschise, stagii de practică/ ucenicie,
etc);

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Mediul de afaceri
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.3
M3.3.2. Pregătirea forței de muncă locale în concordanță cu specificul economic local, respectând cererea de pe
piața muncii, și prin extinderea parteneriatului cu sistemul de învățământ local, mediul academic județean,
organizațiile de formare profesională, instituții publice relevante, ONG, etc.
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
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Acțiuni/intervenții:



Desfășurarea unor cursuri de reconversie profesională care să fie în concordanță
cu specificul economic local;
Încurajarea dialogului între mediul de afaceri și sistemul de învățământ local și
mediul academic județean cu posibilitatea studenților să efectueze stagii de
internship;

Bugetul local
POEO
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.3
OBS.3.4. Poziționarea stațiunii ca centru național de sprijinire a inovației și competitivității IMM-urilor prin crearea
de evenimente anuale complexe și de anvergură națională

M3.4.1. Proiectarea (inclusiv în cadrul unui PPP), găzduirea și dezvoltarea unui eveniment anual de talie
națională în domeniul sprijinirii a inovației și competitivității IMM-urilor regionale și naționale, cu caracter
sectorial sau general
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POTJ
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Mediul de afaceri
CCIA Suceava

Acțiuni/intervenții:




Proiectarea (inclusiv în cadrul unui PPP), găzduirea și dezvoltarea unui
eveniment anual de talie națională în domeniul sprijinirii inovației și
competitivității IMM-urilor regionale și naționale, cu caracter sectorial sau
general;
Dezvoltarea infrastructurii multifuncționale (indoor) adecvate pentru găzduirea
și dezvoltarea evenimentului anual (precum și pentru: susținerea dezvoltării
sectorului de organizare continuă a evenimentelor la nivel local; organizarea
târgurilor/ festivalurilor /evenimentelor periodice dedicate promovării
produselor locale; etc.);

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.4, OS 3.1
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OBS.3.5.Dezvoltarea unui sistem alimentar local durabil cu produse alimentare suficiente, convenabile ca preț și de
calitate, prin încurajarea lanțurilor scurte de aprovizionare

M3.5.1. Crearea unei structuri juridice parteneriale (producători, mediul academic, administrația publică,
catalizatori - firme de consultanță/promovare, etc.) de promovare a produselor zonei, cu accent pe dezvoltarea
lanțurilor scurte de aprovizionare
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNS

Acțiuni/intervenții:
 Crearea unei structuri juridice parteneriale (producători, mediul academic,
administrația publică, catalizatori, firme de consultanță/promovare, etc.) de
promovare a produselor zonei, cu accent pe dezvoltarea lanțurilor scurte de
aprovizionare (ex.: similar grupului de producători);
 Consilierea producătorilor agricoli, în special privind opțiunile pentru înființarea/
înscrierea în asociații profesionale, participare la târguri specifice, acces la piețele
urbane, avantajele unor metode simple de marketing;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
GAL-uri
Grupuri de producători
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.5
M3.5.2. Crearea unui brand zonal pentru produsele (alimentare) locale, înregistrarea acestui brand și elaborarea
și implementarea planului de promovare pe termen mediu și lung a acestui brand
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNS
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Acțiuni/intervenții:
 Crearea unui brand zonal pentru produsele (alimentare) locale care să reflecte
specificul acestora;
 Încurajarea/ sprijinirea grupurilor de producători locali în vederea asocierii și
promovării produselor acestora la nivel local și național;
 Declararea și înregistrarea tipului de brânză Dorna, produs specific și cunoscut în
zonă și nu numai, argumentat de prezența unor fânețe deosebite;
 Organizarea târgurilor/ festivalurilor /evenimentelor periodice dedicate
promovării produselor locale;
 Campanii de promovare a consumului/achiziționării produselor locale;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri



Desfășurarea de întâlniri periodice cu scopul identificării problemelor și
necesităților specifice producătorilor locali;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 3.5.
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OB4. VATRA DORNEI – STAȚIUNE TURISTICĂ ATRACTIVĂ LA NIVEL NAȚIONAL ȘI
INTERNAȚIONAL
Afirmarea municipiului Vatra Dornei ca stațiune competitivă la nivel național și internațional se va
sprijini pe valorificarea adecvată a resurselor de care dispune. Identitatea locală este parte constituentă
a unui brand zonal bine conturat în mentalul colectiv, și anume, cel al Țării Dornelor. Vatra Dornei este
centrul polarizator și totodată centrul istoric și cultural al acesteia. Pornind de la această premisă, Vatra
Dornei, își va reconfigura infrastructura de cazare turistică, va crește calitatea resursei umane din
sectorul turistic, și își va contura activități turistice în jurul resurselor cheie, dar și în conformitate cu
cerințele și comportamentul turiștilor din ziua de azi. Aceste măsuri, alături de promovarea adecvată a
ofertei turistice, vor transforma municipiul dintr-o destinație turistică de tranzit într-una de turism
staționar.
OBS.4.1. Configurarea și promovarea de produse turistice targetate pe nevoile specifice ale diferitelor grupuri țintă/
pe sezoane/ pe tipuri de turiști (ex.: pachet de activități specifice turismului activ/ turismului gastronomic/
turismului etnografic/ ecoturism/ etc., și sau combinații de activități compatibile)

M.4.1.1. Proiectarea și promovarea unor pachete “standard” de activități de petrecere a sejurului/vacanței astfel
încât să se plieze pe specificul fiecărei categorii de turiști și să stimuleze circulația
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliile
Locale
ale
comunelor din zonă
Sectorul HoReCa
ONG-uri
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Acțiuni/intervenții:
 Proiectarea și promovarea unor pachete “standard” de activități de petrecere
a sejurului/ vacanței astfel încât să se plieze pe specificul fiecărei categorii de
turiști și să stimuleze circulația turistică în mod deosebit a persoanelor tinere;
promovarea acestor pachete la nivelul tuturor actorilor locali care activează în
domeniul turistic;
 Crearea de aplicații informatice care să faciliteze promovarea, accesarea și
furnizarea de către actorii turistici locali a pachetelor “standard” de activități
de petrecere a sejurului/ vacanței; crearea și funcționalizarea unui
portal/instrument informatic de rezervare a participării la anumite tururi
(ghidate) concomitent cu informarea tuturor actorilor din sector cu privire la
derularea în timp real a turului/ traseelor;
 Crearea de materiale de promovare în format fizic a pachetelor “standard” și
distribuirea acestora la nivelul sectorului HoReCa din zonă;
 Asistarea turiștilor/ vizitatorilor prin intermediul mijloacelor moderne de
comunicare (exemplu: secțiune de chat în site) pentru configurarea sejurului în
zonă;
 Adaptarea pachetelor de vacanță la piața turistică externă (ghizi locali
vorbitori de limbi de circulație internațională);





Introducerea unei oferte de vizitare a orașului, prin intermediul unui tur ghidat,
virtual, la pas sau cu bicicleta;
Promovarea în mod special a ecoturismului, ca vector principal de poziționare
al zonei;
Creșterea gradului de notorietate a evenimentelor/acțiunilor desfășurate la
nivelul zonei pe parcursul întregului an;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.1

M.4.1.2. Consilierea actorilor din sector pentru creșterea atractivității evenimentelor/acțiunilor organizate
precum și pentru monetizarea superioară a acestora
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO

Acțiuni/intervenții:
 Consilierea actorilor din sector pentru creșterea atractivității evenimentelor/
acțiunilor organizate precum și pentru monetizarea superioară a acestora;
 Desfășurarea de companii de conștientizare cu privire la necesitatea și
utilitatea dezvoltării brandului turistic local;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Sectorul HoReCa
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.1
M.4.1.3. Sprijinirea agențiilor de turism și a diferiților agenți care generează circulație turistică (ex.: organizatori
de evenimente) în configurarea unor pachete de activități atractive pentru vizitatori sau participanții la diferitele
evenimentelor organizate la nivel local
Perioada
implementare
2021-2027
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de

Acțiuni/intervenții:
 Inventarierea evenimentelor organizate la nivel local de către diferitele
companii specializate;
 Identificarea nevoilor organizatorilor, încurajarea parteneriatelor și cu
alți actori cheie complementari și furnizarea sprijinului necesar

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local

(instituțional, informațional, etc.) pentru facilitarea desfășurării
evenimentelor și maximizarea satisfacției participanților, ca vectori de
promovare ulterioară stațiunii;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Sectorul HoReCa
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.1
OBS.4.2. Creșterea calității resursei umane din sectorul turistic prin formare profesională continuă, calificare,
recalificare a personalului, cât și integrarea și reinserția pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea
participării active a femeilor pe piața muncii

M.4.2.1. Implementarea de către administrația publică locală, în calitate de lider sau de partener, a proiectelor
cu finanțare nerambursabilă în domeniul creșterii calității resurselor umane
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Implementarea de către administrația publică locală, în calitate de lider sau de
partener, a proiectelor cu finanțare nerambursabilă în domeniul creșterii
calității resurselor umane;

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Mediul de afaceri
ONG-uri
Universități
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.2
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M.4.2.2. Încurajarea asocierii actorilor din sectorul turistic local în scopul organizării de cursuri de
formare/specializare în domeniul ospitalității prin atragerea unor traineri/specialiști de renume în domeniu în
vederea creșterii “standardului” general de calitate perceput
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO

Acțiuni/intervenții:
 Încurajarea asocierii actorilor din sectorul turistic local în scopul organizării
de cursuri de formare/specializare în domeniul ospitalității prin atragerea
unor traineri/specialiști de renume în domeniu în vederea creșterii
“standardului” general de calitate perceput;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Mediul de afaceri
ONG-uri
Universități
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.2

OBS.4.3. Promovarea calității în domeniul serviciilor de cazare și alimentație publică și consilierea actorilor turistici
locali în adaptarea la noile cerințe/tendințe

M.4.3.1. Consilierea agenților economici în adaptarea serviciilor și infrastructurii la noile nevoi și
comportamente ale turiștilor; implementarea de soluții moderne de promovare și atragere a turiștilor;
promovarea comportamentului pro-activ de atragere a turiștilor
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
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de

finanțare

Acțiuni/intervenții:
 Consilierea agenților economici în adaptarea serviciilor și infrastructurii la
noile nevoi și comportamente ale turiștilor; implementarea de soluții moderne
de promovare și atragere a turiștilor; promovarea comportamentului pro-activ
de atragere a turiștilor;

Bugetul național
Bugetul local



Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
HoReCa
ONG-uri
CCIA Suceava
Universități



Organizarea și desfășurarea anuală a unui eveniment de recunoaștere și
premiere a calității serviciilor din turismul local;
Sprijinirea creșterii competitivității sectorului privat prin stimularea inovării
în afaceri, sprijinirea digitalizării și comercializării la nivelul IMM-urilor din
turism;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.1.
OBS.4.4. Crearea și dezvoltarea infrastructurii turistice (publice) care să crească gradul de atractivitate al stațiunii și
care să genereze o circulație turistică variată, superioară și uniformă

M.4.4.1. Extinderea/Modernizarea infrastructurii de ski (pârtie+instalație de transport+parcare)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR

Acțiuni/intervenții:



Extinderea/ Modernizarea domeniului
și infrastructurii de ski
(pârtie+instalație de transport+parcare; dotări, etc.);
Crearea unui complex balnear în stațiunea turistică de interes national Vatra
Dornei (Complex SPA & Wellness în stațiunea turistică Vatra Dornei)

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.4
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M.4.4.2. Crearea de investiții publice și/sau în PPP care să genereze un flux de vizitatori superior și uniform
(exemplu: sanie pe șine, drumuri/instalații de transport pentru valorificarea unor noi zone/puncte de atracție,
etc)
Perioada
de Acțiuni/intervenții:
implementare
 Crearea de investiții publice și/ sau în PPP care să genereze un flux de vizitatori
2021-2027
superior și uniform (exemplu: sanie pe șine, drumuri/ instalații de transport
pentru valorificarea unor noi zone/ puncte de atracție );
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Sectorul HoReCa
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.4
M.4.4.3. Restaurarea/Reabilitatea/modernizarea și accesibilizarea obiectivelor turistice locale (exemplu:
Muzeele, Cazinoul, etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava

Acțiuni/intervenții:
 Restaurarea, consolidarea, protecția si conservarea clădirilor declarate
monumente istorice și accesibilizarea acestora (exemplu: Muzeele, Cazinoul,
etc.);
 Amenajarea perimetrelor râului Dorna cu piste de alegare și ciclism;
 Crearea, extinderea, modernizare infrastructurii de agrement, inclusiv utilități
aferente tip parcuri tematice;
 Reabilitare, modernizare, creare drumuri de acces pietonal, ciclabil, transport
public in comun curat către obiective, interconectate cu rețeaua
existenta/dezvoltata pietonala, ciclabila, transport in comun, inclusiv parcări
pentru biciclete;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.4
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M.4.4.4 Modernizarea/extinderea în parteneriat cu comunele învecinate a traseelor de cicloturism
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Modernizarea/extinderea în parteneriat cu comunele învecinate a traseelor de
cicloturism;

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Consiliile
Locale
ale
comunelor învecinate
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.4
M.4.4.5. Îmbunătățirea sistemului de indicatoare rutiere și a celor de informare turistică
Perioada
de Acțiuni/intervenții:
 Îmbunătățirea sistemului de indicatoare rutiere și a celor de informare turistică;
implementare
sistem de indicatoare cu informații explicative, cu prezentarea identitară a
2021-2027
obiectivelor, trasee în cascadă care să stimuleze curiozitatea turiștilor;
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Sectorul HoReCa
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Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.4
OBS.4.5. Îmbunătățirea aspectului municipiului, atât a spațiilor publice cât și a celor private

M.4.5.1. Îmbunătățirea aspectului municipiului prin reabilitarea clădirilor și spațiilor publice degradate, în mod
special a celor amplasate în proximitatea intrărilor în municipiu precum și încurajarea cetățenilor pentru
refacerea/desființarea gardurilor degradate și îngrijirea spațiilor verzi din fața locuințelor
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
POTJ
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Actorii locali

Acțiuni/intervenții:
 Îmbunătățirea aspectului municipiului prin reabilitarea spațiilor publice
degradate, în mod special a celor amplasate în proximitatea intrărilor din
municipiu;
 Inventarierea completă și reabilitatea/ demolarea/ îmbunătățirea aspectului
clădirilor degradate, etc.;
 Reabilitarea tuturor spațiilor verzi degradate;
 Desfășurarea de campanii de informare a cetățenilor pentru refacerea/
desființarea gardurilor degradate și îngrijirea spațiilor verzi din fața locuințelor;
 Promovarea necesității acordării unei atenții deosebite asupra curățeniei tuturor
spațiilor din proximitatea structurii de cazare/alimentație publică precum și
promovarea necesității ameliorării și protejării oricărui spațiul verde;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.5

OBS.4.6. Promovarea integrată și coordonată a brand-ului zonei prin dezvoltarea de parteneriate și asocieri
intercomunitare cu comunele turistice din zonă care să sprijine dezvoltarea turistică a întregii zone, în coordonarea
Centrului de Informare Turistică Vatra Dornei

M.4.6.1. Dezvoltarea unei asocieri intercomunitare (cu personalitate juridică) cu comunele turistice din zonă
pentru derularea de proiecte comune la nivelul zonei, precum, și dezvoltarea de parteneriate cu alte instituțiile
publice, societatea civilă și mediul privat, etc.
Perioada
implementare
2021-2027
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de

Acțiuni/intervenții:
 Dezvoltarea asocierilor intercomunitare (cu personalitate juridică) cu
comunele turistice din zonă pentru derularea de proiecte comune la nivelul

Surse
de
potențiale
Bugetul local

finanțare

zonei, precum, și dezvoltarea de parteneriate cu alte instituțiile publice,
societatea civilă și mediul privat, etc;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Consiliile
Locale
ale
comunelor învecinate
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.6
M.4.6.2. Sprijinirea/ mandatarea Centrului de Informare Turistică Vatra Dornei în elaborarea Master plan-ului
de dezvoltare turistică a stațiunii și a zonei, pe termen lung, elaborarea și implementarea planurilor de acțiune
anuale pentru gestiunea integrată și coordonată a dezvoltării sectorului turistic
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local

de

finanțare

Acțiuni/intervenții:
 Elaborarea Master plan-ului de dezvoltare turistică a stațiunii și a
zonei/Strategiei turistice, pe termen lung, elaborarea și implementarea
planurilor de acțiune anuale pentru gestiunea integrată și coordonată a
dezvoltării sectorului turistic;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.6
M.4.6.3. Creșterea capacității operaționale a Centrului de Informare Turistică Vatra Dornei
Perioada
implementare
2021-2027

128

de

Acțiuni/intervenții:
 Creșterea capacității operaționale a Centrului de Informare Turistică Vatra
Dornei prin realizare de investiții în infrastructura digitală și formarea
competențelor digitale ale personalului și voluntarilor, dezvoltarea de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR

platforme de gestionare a relațiilor cu partenerii și vizitatorii, formare
practică, etc.,

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.6

M.4.6.4. Crearea și distribuirea către actorii din sectorul turistic a materialelor de promovare cu caracter general
(ex.: hărți ale zonei, pachete de activități, liste de evenimente, etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Crearea și distribuirea către actorii din sectorul turistic a materialelor de
promovare cu caracter general (ex.: hărți ale zonei, pachete de activități, liste
de evenimente, etc.);

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
HoReCa
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.6
M.4.6.5.Centralizarea sau facilitarea accesului la diversele informații/ portaluri/ aplicații informatice/etc. ale
diferiților actori turistici, pentru îmbunătățirea gradului de informare a turiștilor
Perioada
implementare
129

de

Acțiuni/intervenții:

2021-2027



Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR

Centralizarea sau facilitarea accesului la diversele informații/ portaluri/
aplicații informatice ale diferiților actori turistici, pentru îmbunătățirea
gradului de informare a turiștilor;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
HoReCa
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.6
M.4.6.6. Înființarea și funcționalizarea Organizației de Management a Destinației “Țara Dornelor”
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Înființarea și funcționalizarea Organizației de Management a Destinației “Țara
Dornelor”;

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
HoReCa
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 4.6
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OB5. VATRA DORNEI – MUNICIPIU INCLUZIV, SIGUR ȘI SĂNĂTOS
Incluziunea socială va transforma municipiul Vatra Dornei într-un spațiu de manifestare care va
cuprinde aspecte precum protecția grupurilor marginalizate, egalitatea de gen, planificarea urbană,
ținând cont de migranți, minoritățile etnice și persoanele cu dizabilități, respectiv de necesitățile
vârstnicilor. La nivel european, această perspectivă asupra planificării a luat amploare în ultimii 20-30
de ani, iar urbaniștii și arhitecții vorbesc tot mai des despre construirea și reorganizarea orașelor și
centrarea pe componenta umană. În mod cert, un oraș în care toată lumea se simte în siguranță și există
o atenție deosebită acordată tuturor categoriilor de locuitori, așa-numita politică urbană de „a nu lăsa
pe nimeni în urmă”, constituie un loc ideal în care îți dorești să locuiești, să studiezi și să lucrezi.
OBS5.1. Crearea unui mecanism partenerial pentru identificarea situațiilor de vulnerabilitate socială și gestionarea
integrată a acestora

M5.1.1 Cartografierea la nivel comunitar a situațiilor de risc (de exemplu, sărăcie, probleme de sănătate, izolare,
grad ridicat de dependență, etc.) în vederea stabilirii tipului de servicii de îngrijire pe termen lung necesare;
dezvoltarea serviciilor cu caracter integrat în comunitate (servicii de asistență socială, asistență medicală
comunitară, suport educațional)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri

Acțiuni/intervenții:
 Cartografierea la nivel comunitar a situațiilor de risc (sărăcie, probleme de
sănătate, izolare, grad ridicat de dependență, etc.) în vederea stabilirii tipului de
servicii de îngrijire pe termen lung necesare; dezvoltarea serviciilor cu caracter
integrat în comunitate (servicii de asistență socială, asistență medicală
comunitară, suport educațional);
 Înființarea serviciului Ambulanța Socială (cod 8899-SIS-II), care oferă servicii de
identificare, monitorizare a persoanelor care trăiesc în stradă, asistență
medicală de urgență, evaluări medicale periodice, transport persoane greu
deplasabile fără aparținători și fără venituri la serviciile de evaluare complex sau
la unitățile medicale și la centrele de zi, informare, acordare de alimente,
îmbrăcăminte, băuturi calde, pături, cât și alte activități specific beneficiarilor
identificați;
 Formarea unor echipe comunitare de specialiști (asistent social, asistent medical,
îngrijitor de bătrâni, mediator școlar, consilier ocupare cu munca de teren, în
funcție de nevoile comunității);

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.1
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M5.1.2. Dezvoltarea de servicii de îngrijire/ reabilitare de zi destinate copiilor cu dizabilități (fie în centre, fie
prin echipe pluridisciplinare mobile)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri

Acțiuni/intervenții:
 Înființarea unui Centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități care să
ofere servicii de abilitare/ reabilitare, specializate pe tip de dizabilitate,
organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea
dezvoltării abilităților parentale specifice, consiliere psihosocială, suport
emoțional, supraveghere, îngrijire, educație și dezvoltare timpurie, asistență și
recuperare medicală, consiliere juridică, după caz, consiliere vocațională, cât și
activități de sensibilizare a populației cu privire la aspectele generate de
dizabilitate;
 Înființarea serviciului social de tip Echipa mobilă (cod 8891CZ-C-EM), serviciu
social destinat copiilor cu dizabilități aflați în îngrijirea familiei, care realizează
terapie de recuperare și reabilitare, kinetoterapie, logopedie, transferarea de
informații cu privire la recuperarea și reabilitare ce trebuie utilizate de către
părinți/ persoane care îngrijesc copilul în procesul de recuperare, informarea
părinților cu privire la drepturile și responsabilitățile care le revin și informații și
consiliere cu privire la accesul acestora la prestații sociale și alte drepturi
prevăzute de legislație;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.1
M5.1.3. Servicii integrate pentru victimele violenței domestice și a traficului de persoane, cum ar fi cazare în
centre, atât pentru victime, cât și pentru minorii aflați în îngrijire, locuințe protejate/ vouchere chirie, consiliere
psihologică, consiliere profesională, consiliere juridică, suport material pentru asigurarea nevoilor de bază
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
132

Acțiuni/intervenții:
 Înființarea unui Centru de zi pentru informare și consiliere pentru victimele
traficului de persoane (cod 8899CZ-VTP-II), care oferă informare, consiliere
psihosocială, suport emoțional, consiliere vocațională, terapie ocupațională,
consiliere juridică și alte activități specifice categoriei sociale, după caz;

Consiliul
Suceava
ONG-uri

Județean

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.1
M5.1.4. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități care doresc să trăiască
independent în comunitate, în parteneriat cu autoritățile județene sau organisme private (centre de zi, locuințe
protejate cu servicii de consiliere, orientare în carieră, dezvoltare personală și dezvoltarea de abilități de viață
independentă, monitorizare post-intervenție, asigurarea locuinței gratuite prin plata chiriei)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID

Acțiuni/intervenții:
 Dezvoltarea și consolidarea infrastructurii și serviciilor sociale pentru persoanele
cu dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială ori care doresc să
trăiască independent în comunitate în parteneriat cu autoritățile județene
(DGASPC Suceava) sau organisme private (centre de zi, locuințe protejate cu
servicii de consiliere, orientare în carieră, dezvoltare personală și dezvoltarea de
abilități de viață independentă, monitorizare post-intervenție, asigurarea
locuinței gratuite prin plata chiriei);
 Stimularea înființării de Structuri de economie socială ca alternativă pe piața
muncii pentru antreprenorii locali, dar și pentru a acoperi nevoia de integrare pe
piața muncii a persoanelor tinere și adulte cu dizabilități;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.1
M5.1.5. Promovarea îmbătrânirii active a vârstnicilor (monitorizarea stării de sănătate a vârstnicilor prin callcenter de urgență și dispozitive, brățări pentru asistarea persoanelor dependente) și dezvoltarea de programe
inter-generaționale, prin acțiuni de voluntariat care permit implicarea seniorilor și schimburile dintre generații,
acțiuni care contribuie la menținerea stării de sănătate a persoanelor vârstnice, cât și transferul de cunoștințe și
experiențe către noile generații
Perioada
implementare
133

de

Acțiuni/intervenții:

2021-2027



Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID



Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
Centrul de
Prevenire,
Evaluare
si
Consiliere Antidrog





Promovarea îmbătrânirii active cu dezvoltarea de programe inter-generaționale,
prin acțiuni de voluntariat care permit implicarea seniorilor și schimburile dintre
generații, acțiuni care contribuie la menținerea stării de sănătate a persoanelor
vârstnice, cât și transferul de cunoștințe și experiențe către noile generații;
Înființarea unui Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club)
pentru persoanele vârstnice (cod 8810CZ-V-I), care să ofere servicii de informare,
consiliere psihosocială, socializare și petrecere a timpului liber, terapii de
recuperare, organizarea și implicare în activități comunitare și culturale, asistență
și suport pentru familia vârstnicului;
Organizarea de activități comune, cu implicarea de tineri, copii și vârstnici cu
ajutorul voluntarilor, acțiuni care să ofere transferuri de experiențe avantajoase
tuturor părților; acest gen de acțiuni vor face parte integrantă a programului
derulat cu periodicitate în cadrul Centrului de zi pentru vârstnici (de tip club);
Înființarea unei Unități de îngrijire la domiciliu (cod 8810ID-I) care să ofere ajutor
pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, ajutor pentru realizarea
activităților instrumentale ale vieții zilnice, îngrijire personală, medical, amenajare
și adaptare a mediului ambient, etc.;

Suceava

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.1
M5.1.6. Pregătirea suplimentară a specialiștilor care lucrează cu diferite categorii sociale aflte în evidența
serviciilor sociale
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
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Acțiuni/intervenții:
 Pregătirea suplimentară a specialiștilor ce lucrează în domeniul social cu diferite
categorii sociale aflate în evidență;
 Elaborarea Planului anual de formare la nivelul primăriei va include toate serviciile
publice existente și conectarea cu furnizorii de formare specifică, ținând cont de
standardele profesionale de formare prevăzute de legislația specifică fiecărui
domeniu;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.1.
OBS5.2 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii
acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând
cu educația și formarea generală și profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în
rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți

M5.2.1 Creșterea accesibilității copiilor și tinerilor la servicii de calitate în comunitate, cât mai aproape de
domiciliu, sprijin și dotare necesară pentru asigurarea învățământului în siguranță
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID

Acțiuni/intervenții:
 Reactualizarea Planului Urbanistic General și a analizei spațiale multicriteriale
prin intermediul GIS, care să ofere cea mai bună locație pentru amplasarea
unităților de învățământ, la o distanța de maxim 15 minute de mers pe jos;
 Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din învățământ;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.1
M5.2.2. Consolidarea serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinți, de tip Centru de Zi, care oferă
servicii de asistență și îngrijire copiilor, pe durata zilei, informare, consiliere și asistență pentru copiii care provin
din familii vulnerabile și pentru copiii a căror părinți sunt plecați în străinătate și membrii familiilor acestora
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
135

de

finanțare

Acțiuni/intervenții:
 Consolidarea serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinți, de tip
Centru de Zi, care oferă servicii de asistență și îngrijire copiilor, pe durata zilei,
informare, consiliere și asistență pentru copiii care provin din familii vulnerabile
și pentru copiii a căror părinți sunt plecați în străinătate și membrii familiilor
acestora;

Bugetul național
Bugetul local
POID
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri



Înființarea de Creșe (cod 8891CZ-C-I) și/ sau Centru de zi pentru copii aflați în
situație risc de separare de părinți (cod8891CZ-C-II) care oferă consiliere
psihosocială, supraveghere și îngrijire copilului pe timpul zilei, educare și
dezvoltare timpurie, suport și îndrumare părinților și alte activități adaptate
nevoilor copilului și familiei asistate;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS
M5.2.3. Servicii de educație și îngrijire pentru copii, servicii de tip before și afterschool, servicii de suport
educațional pentru copiii la risc de abandon școlar, servicii de sprijin educațional pentru adulți
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
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Acțiuni/intervenții:
 Măsuri de sprijin a copilului la debutul școlar, rechizite școlare, masă caldă/
cantine sociale, măsuri de acompaniere;
 Includerea copiilor proveniți din familii vulnerabile în Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii (cod 8899CZ-F-I), oferindu-se servicii
individualizate, conform nevoilor identificate și evaluate;
 Încheierea de convenții de parteneriat cu organizații neguvernamentale, biserica
sau alte organisme implicate în promovarea interesului copilului; acestea vor
oferi servicii destinate integrării sociale prin pachete sociale, astfel încât familiile
vulnerabile să primească sprijin specific (rechizite pentru copii, pachet social la
nașterea copilului în scopul prevenirii abandonului acestuia);
 Servicii de educație și îngrijire pentru copii, servicii de tip before și afterschool,
servicii de suport educațional pentru copiii la risc de abandon școlar, servicii de
sprijin educațional pentru adulți;
 Înființarea de Centre afterschool, în parteneriat cu organisme private, cu
Inspectoratul Școlar și cu autoritățile locale, în funcție de nevoile identificate de
școli și asociațiile părinților;
 Organizarea taberelor de creație/ tematice/ pentru copii toți școlari, accesul la
activități sportive și de divertisment, în parteneriat cu Centrul de informare
turistică Vatra Dornei și cu școlile, promovând principii de educație ecologică și
pentru sănătate (educație non-formală în sistem outdoor);
 Realizarea de dotări (laborator de științe), sală de gimnastică, spațiu de relaxare,
sală de festivități și programe artistice, curte amenajată pentru activități
educativ-sportive, sală de mese) în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 4 pentru

desfășurarea unor activități școlare și extracurriculare pentru copiii proveniți din
familii sărace, familii cu nivel educațional minim și familii care nu au timp pentru
supravegherea și asistarea copiilor;
Formarea specialiștilor care lucrează cu copiii și tineri;
Elaborarea Planului de formare anual (care va cuprinde sesiuni de formare în
conformitate cu incidența fenomenelor, a cazuisticii cu grad de dificultate, etc.);




Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.2

M5.2.4. Dezvoltarea serviciilor specializate pentru copiii și tinerii cu tulburări de comportament (construirea/
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea unor centre de zi pentru copiii și adolescenții cu tulburări de
comportament, bullying, violență, precum și servicii de terapie) în parteneriat public-privat
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID

Servicii specializate pentru copiii și tinerii cu tulburări de comportament
(construirea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea unor centre
de zi pentru copiii și adolescenții cu tulburări de comportament, bullying,
violență, precum și servicii de terapie);

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.2
M5.2.5. Promovarea egalității de șanse și a participării active în societate și îmbunătățirea accesului unor grupuri
marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora
Perioada
implementare
2021-2027
137

de

Acțiuni/intervenții:

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID



Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri

Promovarea egalității de șanse și a participării active în societate și de
îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație
și locuri de muncă, cât și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora, prin
implementarea de proiecte și programe comunitare cu acțiuni comune ale
autorităților publice locale cu organizații și asociații etnice, potențiali
angajatori, organizate la sărbătorile specifice comunităților minoritare sau cu
ocazia unor târguri de cariere sau evenimente culturale, contribuind astfel la
cunoașterea reciprocă și la reducerea inegalităților și distanțelor sociale;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.2
OBS5.3. Adaptarea și/ sau proiectarea infrastructurii și serviciilor publice sau private de utilitate publică la nevoile
persoanelor cu dizabilități

M5.3.1. Accesibilitate în mijloacele de transport, locul în mijloacele de transport, accesul în instituții/ a clădirilor
publice la nevoile persoanelor cu dizabilități
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
POR / POCA CP16

Acțiuni/intervenții:



Accesibilitate în mijloacele de transport, locul în mijloacele de transport,
accesul în instituții, a clădirilor publice la nevoile persoanelor cu dizabilități
Accesibilizarea / Adaptarea căilor de acces pe drumurile publice, accesul în
instituțiile publice, dar și în clădirile istorice;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.3
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M5.3.2. Accesibilitate în parcuri, spații destinate relaxării, treceri de pietoni pentru persoanele vârstnice și cu
dizabilități, care să dispună de mobilier urban în locul în care se așteaptă sau facilități pentru nevăzători, etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava

Acțiuni/intervenții:
 Accesibilitate în parcuri, spații destinate relaxării, treceri de pietoni pentru
persoanele vârstnice și cu dizabilități, care să dispună de mobilier urban în locul
în care se așteaptă sau facilități pentru nevăzători, etc.);
 Dezvoltarea unui parteneriat între Asociația de nevăzătorilor și Asociația
crescătorilor de câini de rasă special (rasa Labrador) în scopul achiziționării de
către persoanele cu probleme de vedere a unui prieten patruped pregătit pentru
acompaniere la deplasarea lor în comunitate;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.3
M5.3.3. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la programele de antreprenoriat social, valorificând
potențialul lucrativ al acestora în sistemul economiei sociale
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
POID
POEO
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local
Consiliul Județean
ONG-uri
139

Acțiuni/intervenții:
 Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la programele de antreprenoriat
social, valorificând potențialul acestora lucrativ în sistemul economiei sociale;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.3

M5.3.4. Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la echipamente, mijloace și tehnologii asistive, pentru
incluziune socială și participare activă la viața comunității
Perioada
de Acțiuni/intervenții:
implementare
 Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la echipamente, mijloace și tehnologii
2021-2027
asistive, pentru incluziune socială și participare activă la viața comunității;
Surse
de
finanțare  Adaptarea căilor de acces pe drumurile publice, accesul în instituțiile publice, dar
și în clădirile istorice cu scaun pentru transportul pe scări;
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.3

OBS5.4. Îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în
special pentru tineri, șomerii de lungă durată și persoanele inactive, persoane cu dizabilități

M5.4.1 Acordarea unui pachet integrat pentru susținerea încadrării pe piața muncii sau a creșterii angajabilității
persoanelor cu dizabilități
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
140

Acțiuni/intervenții:
 Acordarea unui pachet integrat pentru susținerea încadrării pe piața muncii sau
a creșterii angajabilității persoanelor cu dizabilități, asigurat printr-un mecanism
competitiv, de către furnizori publici sau privați de servicii de ocupare: campanie
media, informare/ diseminare, identificare a angajatorilor și a persoanelor cu
dizabilități, evaluarea abilităților profesionale și sociale, aplicat de către o echipă
de specialiști (consilier vocațional, psiholog, etc.), organizarea unor burse ale

POEO
POID
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul Județean
Suceava
ONG-uri
Mediul de afaceri




locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, măsuri de acompaniament
pre și post angajare, minim 6 luni de la data angajării;
Înființarea de Structuri de economie socială ca alternativă pe piața muncii pentru
antreprenorii locali, dar și pentru a acoperi nevoia de integrare pe piața muncii a
persoanelor tinere și adulte cu dizabilități;
Organizarea de Târguri de cariere la care să fie o secțiune specială pentru
persoanele cu dizabilități, ocazie cu care să fie prezentată, atât cererea, cât și
oferta;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.4
M5.4.2 Dezvoltarea și menținerea unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat, inclusiv promovarea activității
fizice, care să abordeze riscurile pentru sănătate, promovând egalitatea de șanse și participării activă în societate,
înființarea unei platforme pentru integrarea și reintegrarea în muncă a persoanelor dezavantajate
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO
POID

Acțiuni/intervenții:
 Dezvoltarea și menținerea unui mediu de lucru sănătos și bine adaptat, inclusiv
promovarea activității fizice, care să abordeze riscurile pentru sănătate,
promovând egalitatea de șanse și participării active în societate, înființarea unei
platforme pentru integrarea și reintegrarea în muncă a persoanelor
dezavantajate;
 Servicii de informare și consiliere pentru facilitarea inserției pe piața muncii a
persoanelor cu dizabilități prin achiziționarea și utilizarea tehnologiilor și
dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare în baza
prestațiilor și drepturilor prevăzute de legislația specifică (obținerea unui voucer);

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.4
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M5.4.3. Desfășurarea de campanii de creștere a nivelului de alfabetizare digitală, a competențelor digitale, a
competențelor în materie de securitate cibernetică și a e-incluziunii ale grupurilor marginalizate, elevilor și
studenților, cât și ale actorilor publici și privați; promovarea SPV în rândul IMM-urilor locale
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO
POR
PNRR



Desfășurarea de campanii de creștere a nivelului de alfabetizare digitală, a
competențelor digitale, a competențelor în materie de securitate cibernetică și a
e-incluziunii ale grupurilor marginalizate, elevilor și studenților, cât și ale
actorilor publici și privați;
Promovarea SPV în rândul IMM-urilor locale;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.4
M5.4.4. Dezvoltarea serviciilor de suport și sprijin personalizat pentru ocupare, de acces pe piața muncii a
tuturor persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile sau care locuiesc în comunitățile marginalizate din
zonele urbane
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID
POEO
142

Acțiuni/intervenții:


Dezvoltarea serviciilor de suport și sprijin personalizat pentru ocupare, de acces
pe piața muncii a tuturor persoanelor care aparțin unor grupuri vulnerabile sau
care locuiesc în comunitățile marginalizate din zonele urbane, pentru păstrarea
locului de muncă, adaptarea locului de muncă la nevoile specifice ale persoanelor
vulnerabile (accesibilitatea fizică, informațională, administrativă, program de
lucru, organizarea colectivului de lucru, etc);

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.5
M5.4.5. Promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID
POEO

Acțiuni/intervenții:
 Promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale măsuri
care contribuie la un acces mai bun al femeilor la piața muncii, precum și la un
echilibru mai bun al vieții de familie cu viața profesională, beneficiind de serviciile
centrelor de zi pentru prevenirea separării copilului de familie care oferă servicii
de asistență și îngrijire copiilor, pe durata zilei, cât și informare, consiliere pentru
familii, sprijin adaptat familiilor mono-parentale pentru a răspunde nevoilor
mamelor, în vederea creșterii angajabilității și autonomiei părintelui singur;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.4
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OBS.5. Îmbunătățirea integrării socio-economice a comunităților marginalizate și diminuarea conflictelor stradale/
comunitare și a faptelor antisociale

M5.5.1. Crearea unui sistem de identificare și evaluare a situației cetățenilor cu probleme locative informale și
instabile, pauperitate și sărăcie, în vederea clarificării și reglementării acestora (identificare, evaluarea situației,
cadastrare, suport social și administrativ)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
POID
POR / POCA CP16

Acțiuni/intervenții:





Crearea unui sistem de identificare și evaluare a situației cetățenilor cu probleme
locative informale și instabile, pauperitate și sărăcie, în vederea clarificării și
reglementării acestora (identificare, evaluarea situației, cadastrare, suport social
și administrativ) fiind oferite servicii de urgență, informare, evaluare, elaborare
plan de intervenție, intervenție directă, suport emoțional, cazare temporară și alte
activități, după caz și în condițiile legii;
Formarea și pregătirea/ specializarea asistenților sociali și a altor persoane ce
lucrează în comunitățile marginalizate;
Identificarea furnizorilor de formare specifică în problematica comunităților
marginalizate, cât și a schimbului de expertiză prin intermediul Colegiului
Național al Asistenților Sociali, Asociația Comunităților Marginalizate, Partida
Romilor, etc.;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Locuitorii municipiului
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.5

M5.5.2. Sprijinirea pentru persoanele fără locuință, evacuate sau victimele dezastrelor naturale în privința
soluțiilor de locuire post-dezastru și crearea infrastructurii pentru comunitățile marginalizate
Perioada
de Acțiuni/intervenții:
implementare
2021-2027
 Sprijinirea victimele dezastrelor naturale în privința soluțiilor de locuire postdezastru și crearea infrastructurii pentru comunitățile marginalizate cu mici
Surse
de
finanțare
echipamente medicale pentru asistenții medicali comunitari;
potențiale
 Înființarea unui Centru de suport pentru situații de urgență/ criză (cod 8899CZBugetul național
PN-II) care să ofere consiliere psihosocială, informare, evaluare, elaborare plan de
Bugetul local
intervenție, intervenție, suport emoțional, cazare temporară și alte activități,
POID
după caz și în condițiile legii;
POEO
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Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.5
OB5.6. Crearea infrastructurii pentru gestiunea pe termen scurt a câinilor comunitari și implementarea de campanii
continue de conștientizare a populației în ceea ce privește necesitatea sterilizării animalelor de companie

M5.6.1 Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a canisei existente
Perioada
de Acțiuni/intervenții:
implementare
2021-2027
 Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a canisei existente;
Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.6
M5.6.2. Crearea unui sistem de evaluare și de pregătire a patrupedelor pentru un plasament sigur la stăpâni
iubitori de animale
Perioada
implementare
2021-2027
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de

Acțiuni/intervenții:
 Verificarea condițiilor de locuire a viitorilor proprietari de animale, anterior
adopției;
 Realizarea contractelor de adopție cu viitorii proprietari;

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR/POCA CP16



Verificarea proprietarilor de animale la intervale scurte de timp, în perioada
imediat următoare adopției;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri responsabile cu
protecția animalelor
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.6

M5.6.3.Parteneriat public –privat cu ONG – uri și cu cabinete medicale veterinare și încurajarea voluntariatului
prin implicarea copiilor și tinerilor în activitățile de îngrijire a animalelor asistate de Adăpost
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR/POCA CP16

Acțiuni/intervenții:


Parteneriat public–privat cu ONG – uri și cu cabinete medicale veterinare și
încurajarea voluntariatului prin implicarea copiilor și tinerilor în activitățile de
îngrijire a animalelor asistate de Adăpost;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
ONG-uri responsabile cu
protecția animalelor
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 5.6
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OB6. VATRA DORNEI – MOBILITATE INTELIGENTĂ, SIGURĂ ȘI INCLUZIVĂ
O caracteristică specială a unui oraș sustenabil o reprezintă conectivitatea ridicată a persoanelor și a
mărfurilor între diferitele zone funcționale ale orașului și cele de acces către infrastructura națională
de transport. În acest sens, această direcție înglobează de infrastructura de transport/legătură dintre
zonele rezidențiale și cele comerciale, legătura cu unitățile educaționale, cu facilitățile medicale, cu
zonele de petrecere a timpului liber, cu infrastructura de date, cu infrastructura de transport a
persoanelor și a mărfurilor.
OBS6.1. Identificarea și implementarea de soluții de deviere a traficului de tranzit și/sau a traficului greu

M6.1.1. Construirea variantei ocolitoare a municipiului
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Construirea variantei ocolitoare a municipiului;

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.1

M6.1.2. Reorganizarea traseelor pentru circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
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Acțiuni/intervenții:
 Reorganizarea traseelor pentru circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată
mai mare de 3,5 tone;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.1
OBS6.2. Adaptarea infrastructurii pentru încurajarea deplasărilor pietonale sau cu ajutorul bicicletei și
accesibilizarea deplasărilor persoanelor cu dizabilități

M6.2.1. Investiții în căile de acces pietonale, extinderea și modernizarea zonelor pietonale
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Investiții în căile de acces pietonale, extinderea și modernizarea zonelor pietonale;

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
PNRR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.1

M6.2.2. Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoanele cu dizabilități
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
148

Acțiuni/intervenții:



Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoanele cu dizabilități;
Adaptarea căilor de acces pe drumurile publice, accesul în instituțiile publice, dar și
în clădirile istorice cu scaun pentru transportul pe scări;

Bugetul local
POR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 2.1.
M6.2.2. Înființarea de piste de biciclete continue și sigure, precum și infrastructura de bike-sharing
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Înființarea de piste de biciclete continue și sigure, precum și infrastructura de bikesharing;

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
POR
PNRR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul Județean
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.2
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OBS6.3. Dezvoltarea serviciului de transport public local de călători pentru creșterea accesibilității diferitelor zone
precum și pentru descurajarea transportului cu autoturismul propriu

M6.3.1. Înființarea sistemului de transport public local de călători și informatizarea acestuia (depou, mijloace de
transport, stații de transport, sistem de e-ticketing, etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Înființarea sistemului de transport public local de călători și implementarea de
soluții ITC pentru gestiunea acestuia (depou, mijloace de transport, stații de
transport, sistem de e-ticketing, sistem de management a traficului, etc.);

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
PNRR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.3

M6.3.2. Reabilitarea și amenajarea căilor rutiere care deservesc rutele transportului public de călători
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale

de

finanțare

Bugetul național
Bugetul local
POR
PNRR
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Acțiuni/intervenții:
 Reabilitarea și amenajarea căilor rutiere care deservesc rutele transportului public
de călători;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.3
M6.3.3. Amenajarea/modernizarea stațiilor de transport public
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Amenajarea/modernizarea stațiilor de transport public;

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.3

OBS6.4. Încurajarea transportului electric și dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării vehiculelor electrice și a
celor electrice-hibride

M6.4.1. Dezvoltarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice și electrice-hibride
Perioada
implementare
2021-2027
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de

Acțiuni/intervenții:
 Dezvoltarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice și electrice-hibride;

Surse
de
potențiale
PNRR

finanțare

Bugetul național
Bugetul local
POR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.4

M6.4.2. Modernizarea parcului auto al primăriei și al instituțiilor aflate în subordinea sa prin achiziționarea de
vehicule electrice sau electrice-hibride
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Modernizarea parcului auto al primăriei și al instituțiilor aflate în subordinea sa
prin achiziționarea de vehicule electrice sau electrice-hibride;

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
PNRR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.4
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M6.4.3. Desfășurarea de campanii de promovare a utilizării vehiculelor electrice, inclusiv în cadrul companiilor
private
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local

de

Acțiuni/intervenții:


Desfășurarea de campanii de promovare a utilizării vehiculelor electrice, inclusiv în
cadrul companiilor private;

finanțare

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.4

M6.4.4. Desfășurarea de campanii de promovare a înființării de puncte/stații de încărcare rapidă de către marile
companii/retail-eri în beneficiul populației
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Desfășurarea de campanii de promovare a înființării de puncte/stații de încărcare
rapidă de către marile companii/retail-eri în beneficiul populației;

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
POTJ
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Mediul de afaceri
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.4
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M6.4.5. Încurajarea, prin modificarea regulamentelor locale, a transportului urban în regim de taxi cu
autoturisme electrice sau hibride
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Încurajarea, prin modificarea regulamentelor locale, a transportului urban în
regim de taxi cu autoturisme electrice sau hibride;

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
POTJ
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.4

OBS 6.5. Creșterea siguranței circulației rutiere

M6.5.1 Îmbunătățirea sistemului de semnalizare rutieră precum și reproiectarea circulației în zonele în care se
impune (ex.: sensuri unice, interzicerea circulației pe anumite străzi/zone ale nerezidenților, îmbunătățirea
sistemului de indicatoare rutiere, indicatoare turistice, etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
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Acțiuni/intervenții:


Îmbunătățirea sistemului de semnalizare rutieră precum și reproiectarea
circulației în zonele în care se impune (ex.: sensuri unice, interzicerea circulației pe
anumite străzi/zone ale nerezidenților, îmbunătățirea sistemului de indicatoare
rutiere, indicatoare turistice, etc.);

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.5

M6.5.2. Implementarea de măsuri și desfășurarea de campanii pentru creșterea siguranței circulației pe
drumurile publice, adresate în speciale celor mai afectate categorii
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR



Implementarea de măsuri și desfășurarea de campanii pentru creșterea siguranței
circulației pe drumurile publice, adresate în speciale celor mai afectate categorii;
Monitorizarea în timp real a indicilor de trafic cu ajutorul counter-elor automate
ale vehiculelor;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.5

M6.5.3. Implementarea de restricții de viteză în zonele vulnerabile și intensificarea executării sancțiunilor
aplicate pentru încălcări
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local
PNRR
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de

finanțare

Acțiuni/intervenții:
 Implementarea de restricții de viteză în zonele vulnerabile și/sau poluate și
intensificarea executării sancțiunilor aplicate pentru încălcări;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.4
M6.5.4. Crearea unui centru de control al traficului (monitorizarea traficului, a parcărilor, controlul vitezei,
gestiunea semaforizării, monitorizarea transportului public, informarea cetățenilor, etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Crearea unui centru de control al traficului (monitorizarea traficului, a parcărilor,
controlul vitezei, gestiunea semaforizării, monitorizarea transportului public,
informarea cetățenilor, etc.);

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
POCA CP16
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.4
OBS6.6. Elaborarea și implementarea unei politici a parcărilor la nivelul întregului municipiu, inclusiv infrastructura
și logistica necesare implementării și gestiunii acesteia

M6.6.1. Elaborarea și implementarea graduală a unei politici a parcărilor destinată descurajării transportului cu
autoturismul propriu și în mod special a autoturismelor cu motoare termice
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
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Acțiuni/intervenții:


Elaborarea și implementarea graduală a unei politici a parcărilor destinată
descurajării transportului cu autoturismul propriu și în mod special a
autoturismelor cu motoare termice;

Bugetul local
POR
POCA CP16
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.6+

M6.6.2. Realizarea de investiții publice în construirea parcărilor
Perioada
de Acțiuni/intervenții:
implementare
 Realizarea de investiții publice în construirea parcărilor;
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local
PNRR

finanțare

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.2
M6.6.3. Achiziționarea infrastructurii TIC pentru gestionarea utilizării parcărilor la nivelul întregului municipiu
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR / POCA CP16
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Acțiuni/intervenții:


Achiziționarea infrastructurii TIC pentru gestionarea utilizării parcărilor la nivelul
întregului municipiu;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 6.6

OB7. VATRA DORNEI – INFRASTRUCTURI DURABILE ȘI SUSTENABILE, SERVICII PUBLICE
DE CALITATE
Această direcție de dezvoltare însumează aspectele legate de îmbunătățirea condițiilor de locuire, a
infrastructurii edilitare, cu toate componentele acesteia, a infrastructurii culturale și de petrecere a
timpului liber, a infrastructurii sportive, precum și accesibilizarea și îmbunătățirea serviciilor publice
de educație, sănătate, protecție socială.
OBS7.1. Asigurarea accesului în sistem centralizat la apă potabilă, canalizare, energie termică, energie electrică, gaze
naturale pentru toți locuitorii municipiului

M7.1.1. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
PNDL
PODD

Acțiuni/intervenții:


Investiții integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată (ex.: Extinderea
şi reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă pe strada Dornelor, strada
Luceafărului, strada Gării, strada Runc, strada Telefericului, strada Chilia, strada
Zimbrului, strada Argestru, strada Căprioarei, strada Eroilor, strada Izvorului,
strada Stația Meteo, strada Florilor, strada Tudor Vladimirescu, strada Aluniș,
strada Cetinei, strada Lumea Nouă, strada Sondei);

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ACET S.A.
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.1
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M7.1.2. Acoperirea integrală a municipiului cu rețeaua de furnizare a gazelor naturale prin
reabilitarea/modernizarea/extinderea rețelei actuale
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Acoperirea integrală a municipiului cu rețeaua de furnizare a gazelor naturale prin
reabilitarea/modernizarea/extinderea rețelei actuale;

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POTJ, PODD
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Furnizorii
de
gaze
naturale
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.1.
M7.1.3. Acoperirea integrală a municipiului cu rețeaua de furnizare a energiei electrice prin
reabilitarea/modernizarea/extinderea rețelei actuale
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Acoperirea integrală a municipiului cu rețeaua de furnizare a energiei electrice prin
reabilitarea/modernizarea/extinderea rețelei actuale;

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POTJ
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Furnizorii de energie
electrică
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.1
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M7.1.4. Modernizarea/ extinderea/diversificarea, creșterea competitivității și decarbonizarea capacităților de
producție a energiei termice
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Modernizarea/
extinderea/diversificarea,
creșterea
competitivității
decarbonizarea capacităților de producție a energiei termice;

și

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PODD
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.1
M7.1.5. Modernizarea/extinderea sistemului de iluminat public
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
AFM
POR

Acțiuni/intervenții:



Reabilitarea Sistemului de Iluminat Public, atât a segmentului aflat în
proprietatea UAT Municipiul Vatra Dornei cat și a celui aparținând furnizorului
de energie electrică pentru care acesta deține drept de administrare;
Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul
Vatra Dornei (integrarea acestuia în sistemul integrat de tip străzi inteligente);

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.1
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OBS7.2. Modernizarea infrastructurii rutiere

M7.2.1.Modernizarea integrală a infrastructurii rutiere (trama stradală, trotuare, semnalizare, reglementare,
etc.)
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
PNRR



Modernizarea integrală a infrastructurii rutiere (trama stradală, trotuare,
poduri, podețe, semnalizare, reglementare, etc.);
Dezvoltarea de sisteme integrate tip străzi inteligente având sisteme de
supraveghere video inteligente cu senzori IoT, mobilier urban inteligent, iluminat
inteligent, etc.;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.2
OBS7.3. Creșterea calității și accesibilității serviciilor de sănătate

M7.3.1. Digitalizarea sistemului de comunicare în relație cu populația, pentru a asigura accesul rapid la informații
și servicii medicale de specialitate de calitate, la tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a
nevoilor
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POS
Responsabili/Parteneri
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Acțiuni/intervenții:



Digitalizarea sistemului de comunicare în relație cu populația, pentru a asigura
accesul rapid la informații și servicii medicale de specialitate de calitate, la
tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a nevoilor;
Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și
învățământ;

Consiliul
Dornei

Local

Vatra

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.3
M7.3.2. Organizarea de caravane medicale pentru efectuarea de activități de screening pentru cancerul mamar,
cancerul de col uterin, etc., în zone cu acces limitat la servicii medicale specializate
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POID
POS

Organizarea de caravane medicale pentru efectuarea de activități de screening
pentru cancerul mamar, cancerul de col uterin, etc., în zone cu acces limitat la
servicii medicale specializate;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.3
M7.3.3. Dotarea cu echipamente și aparatură medicală și modernizarea/ extinderea infrastructurii spitalicești
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
PNRR
Bugetul național
Bugetul local
POS
Responsabili/Parteneri
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Acțiuni/intervenții:
 Dotarea cu echipamente și aparatură medicală și modernizarea/ extinderea
infrastructurii spitalicești;
 Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a clădirii din str. Mihai Eminescu,
nr. 28 ce deservește ca sediu pentru policlinica Dorna Medical;
 Construirea unei clădiri noi destinate Spitalului Municipal Vatra Dornei, din
Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava;
 Înființarea/ Construirea unui Centru de cercetare, recuperare și reabilitare a
sănătății inimii;
 Reabilitare Pavilion Central al Spitalului Municipal Vatra Dornei
 Înființarea/ Construirea unui Spital de Boli Infecțioase în municipiul Vatra Dornei,
Suceava

Consiliul Local
Dornei
Mediul de afaceri

Vatra



Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.4
OBS7.4. Creșterea calității și accesibilității serviciilor de educație

M7.4.1. Creșterea calității și accesibilității serviciilor de educație incluzivă și de calitate, inclusiv prin
îmbunătățirea confortului elevului și a curriculumului bazat pe competențe, implementarea pachetului social
garantat
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR
POEO



Creșterea calității și accesibilității serviciilor de educație incluzivă și de calitate,
inclusiv prin îmbunătățirea confortului elevului și a curriculumului bazat pe
competențe, implementarea pachetului social garantat;
Accesibilitate tuturor copiilor la serviciile de educație, la dotările necesare,
facilitarea participării prin organizarea de concursuri, Școli de vară, Centre de
excelență specific pregătirii pe discipline, Clubul copiilor cu o organizarea de cursuri
pentru o gamă diversificată de vocații;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Ministerul Educației
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.4
M7.4.2 Implementarea de acțiuni pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
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de

Acțiuni/intervenții:


finanțare



Implementarea de acțiuni pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului
educațional;
Consolidarea și dezvoltarea Cabinetelor de consiliere psihopedagogică existente în
rețeaua școlară, activități remediale individualizate și adaptate nevoilor elevilor

Bugetul național
Bugetul local
PNRR
POEO

care înregistrează eșec școlar repetat, completând cu servicii de consiliere a
părinților;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Mediul de afaceri
ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.4
M7.4.3 Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin
reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR
POEO

Acțiuni/intervenții:



Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de
educație prin reînființarea și/ sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul
profesional și tehnologic;
Organizare de evenimente tip ”Porți deschise” de către licee la care să participe
antreprenori, agenți economici din turism, universități cu prezentarea cererii și
ofertei tuturor;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Unitățile de învățământ
Ministerul Educației
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.4

164

M7.4.4 Încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe plan local
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local

de

Acțiuni/intervenții:


finanțare



Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Consiliul
Județean
Suceava
Mediul de afaceri
Unitățile de învățământ
local

Încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de
afaceri pe plan local;
Unitățile școlare interesate inițiază înființarea Programului de mentorat prin
intermediul căruia profesorul mentor conduce toate acțiunile de pregătire,
orientare și integrare a elevului mentorat, astfel încât împreună să parcurgă
procesul preocupărilor, aspirațiilor, obiectivelor de dezvoltare personal, ambele
părți fiind gratulate cu reușita dezvoltării personal, atât a mentorului, cât și
mentoratului;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.4
M7.4.5 Extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării acestora cu agenții
economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate între universități și reprezentanții mediului
antreprenorial
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local

de

Acțiuni/intervenții:


finanțare

Extinderea societăților antreprenoriale studențești și încurajarea conlucrării
acestora cu agenții economici pe bază de contract prin dezvoltarea de parteneriate
între universități și reprezentanții mediului antreprenorial; (din câte m-am
documentat eu nu mai există mediu universitar la Vatra Dornei, extensia UBB fiind
desființată; prin urmare măsura nu este validă);

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Universități
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.2
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M7.4.6 Dezvoltarea și capacitarea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extracurriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural-artistică, științifică, ecologică și
educația prin sport
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO

Acțiuni/intervenții:
 Dezvoltarea și capacitarea procesului de învățământ prin programe educaționale
extrașcolare și extra-curriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația
civică, cultural-artistică, științifică, ecologică și educația prin sport;
 Folosirea cadrului natural în scopul promovării și dezvoltării sistemului de învățare
non-formal și informal Programului de tip ”Arena tinerilor”, care să includă
activități de agreement, distracție și socializare, de timp liber, pictură, sport, fiind
completate cu cele de dezvoltare a abilităților pentru viață și a capacității
vocaționale și antreprenoriale;;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
ONG-uri
Unitățile de învățământ
locale
Ministerul Educației
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.3
M7.4.7 Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor și noțiunilor 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 violență în școli
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POEO
Responsabili/Parteneri
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Acțiuni/intervenții:
 Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor și
noțiunilor 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 violență în școli;
 Introducerea materiei „Educației civică”, cu caracter obligatoriu, în unitățile de
învățământ, începând cu învățământul primar, până la cel liceal;

Consiliul
Dornei
ONG-uri

Local

Vatra

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.4
M7.4.8. Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii educaționale; echiparea adecvată a
laboratoarelor școlare
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii educaționale;
echiparea adecvată a laboratoarelor școlare din unitățile de învățământ ale
Municipiului Vatra Dornei;
Surse
de
finanțare
 Reabilitarea sălii de sport a Școlii Gimnaziale nr. 2;
potențiale
 Construirea unui corp nou de clădire al Școlii Gimnaziale nr. 1, corp care va
Bugetul național
include 6 săli de clasă, 3 cabinete, grupuri sanitare și căile de acces necesare;
 Înființarea unei săli de sport în cadrul Liceului Tehnologic Vasile Deac;
Bugetul local
 Reabilitarea integrală a Grădiniței cu program prelungit „Scufița Roșie”,
PNRR
 Extinderea spațiului educațional al Grădiniței cu program prelungit „Albă ca
POR
Zăpada”;
 Reabilitarea Grădiniței cu program normal „Licuricii”;
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
 Modernizarea corpului B al Grădiniței cu program normal „Căsuța Poveștilor”;
Dornei
 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei a liceului
Mediul de afaceri
Tehnologic Vasile Deac;
 Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei a grădiniței
cu program prelungit „Albă ca zăpada” și a grădiniței cu program normal
„Licuricii”;
 Reabilitarea sălii de sport a Școlii Gimnaziale numărul 4 Vatra Dornei;
 Reabilitarea terenului de sport și a parcului dendrologic al Liceului Teoretic Ion
Luca;
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.4

167

OBS7.5. Creșterea calității și diversității ofertei culturale, valorificarea puterii culturii pentru coeziunea și bunăstarea
socială a populației, sprijinirea creativității bazate pe cultură

M7.5.1. Promovarea activității artiștilor, muzicienilor, arhitecților, scriitorilor și a celor care lucrează în domeniul
patrimoniului cultural
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR

Acțiuni/intervenții:
 Înființarea cartierelor culturale (urbanistic și arhitectural), unde să fie permisă
doar activitatea artistică sub formă de studiouri la parterul clădirilor, cât și în
localuri publice care să încurajeze dialogul cultural, cu posibilitatea vânzării
produselor artistice în imediata apropiere;
 Permiterea activităților în stradă, în cartierele culturale, cum sunt dansul, pictura,
muzica, etc.;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Actorii culturali locali
Unitățile de învățământ
locale
Cluburi și ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.5

M7.5.2.Promovarea dialogului intercultural
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
168

Acțiuni/intervenții:




Promovarea dialogului intercultural, prin organizarea de evenimente publice unde
să fie invitați reprezentanți ai diferitelor etnii pentru realizarea unui schimb
cultural intens;
Existența unei politici inclusive în instituțiile publice și private care să contribuie la
egalitatea de șanse pentru persoanele de diferite etnii;
Implementarea de proiecte și programe comunitare cu acțiuni comune ale
autorităților publice locale cu organizații și asociații etnice, potențiali angajatori,
organizate la sărbătorile specifice comunităților minoritare sau cu ocazia unor
târguri de cariere sau evenimente culturale, contribuind la cunoașterea reciprocă
și la reducerea inegalităților și distanțelor sociale;

Cluburi și ONG-uri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.5

M7.5.3. Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii instituțiilor culturale
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Modernizarea instituțiilor culturale prin dotarea cu echipamente și tehnologii
actuale, spre exemplu montarea de panouri „vii”, ghizi virtuali și modalități de
reprezentare inedite a exponatelor în interiorul instituțiilor;
Surse
de
finanțare  Reabilitarea clădirii „Hotel” Mihai Eminescu;
potențiale
 Reabilitarea clădirilor monumente istorice din Zona veche comercială, str.
Bugetul național
Luceafărul 1-13 și 4-14 și a clădirilor de pe strada Mihai Eminescu 28-34; 23-31;
Bugetul local
 Reabilitarea integrală a clădirii Bibliotecii Municipale;
POR
 Modernizarea spațiilor Bibliotecii Municipale;
 Crearea unor servicii noi în cadrul Bibliotecii Municipale, cum sunt spațiile special
Responsabili/Parteneri
amenajare pentru copii, pentru seniorii comunității;
Consiliul Local Vatra  Reabilitarea și modernizarea clădirii Muzeului de Științele Naturii și Cinegetică;
Dornei
creșterea capacității de cercetare și dezvoltare a colecției muzeale existente;
Instituțiile
culturale
creșterea capacității muzeului de a se implica în parteneriate, activități și proiecte
locale
de cercetare, proiecte educative împreună cu alte instituții precum școli, muzee,
ONG-uri;
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.5

M7.5.4.Îmbunătățirea competențelor digitale de bază și schimbarea/modernizarea echipamentelor informatice
ale instituțiilor de cultură
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR / POCA CP16
169

Acțiuni/intervenții:
 Îmbunătățirea competențelor digitale de bază și schimbarea/modernizarea
echipamentelor informatice ale instituțiilor de cultură;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Instituțiile
culturale
locale
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 7.5
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OB8. Vatra Dornei – o administrație în serviciul cetățenilor (smartcity/digitalizare)
Conceptul de smart-city se bazează pe anumiți parametri, cum sunt utilizarea energiei inteligente, a
mobilității inteligente, a tehnologiei inteligente și pe existența unor cetățeni inteligenți. În ceea ce
privește municipiul Vatra Dornei, conceptul de smart-city va putea fi aplicat în practică prin intermediul
implementării unei e-guvernări locale, care va eficientiza procesul de luare al deciziilor în planificarea
urbană și în relația cu cetățenii. Utilizarea Sistemelor Informatice Geografice (GIS) și crearea unei
platforme digitale pentru furnizarea de servicii publice pentru întreprinderi sunt două dintre
instrumentele importante care vor contribui la creșterea considerabilă a performanței serviciilor
publice locale
OBS8.1. Implementarea unui instrument de tip e-Administrație, securizat din punct de vedere cibernetic, asigurând
astfel premisele evoluției către un municipiu inteligent care să permită gestionarea relației cu cetățenii și
reprezentanții mediului de afaceri

M8.1.1. Informatizarea relației cu cetățeanul pentru gestiunea principalelor evenimente de viață: stare civilă,
acte de identitate, activitatea agenților economici, taxe și impozite, urbanism, asistență socială, etc.
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:
 Modernizarea infrastructurii TIC a primăriei și a serviciilor partajate;
 Educație digitală pentru locuitorii orașului;
 Dezvoltarea unui sistem de programare online pentru diferite
Surse
de
finanțare
birouri/departamente ale administrației publice a municipiului;
potențiale
 Informatizarea relației cu cetățeanul pentru gestiunea principalelor
Bugetul național
evenimente de viață (și implementarea conceptului de funcționar public
Bugetul local
virtual):
POR/POCA CP16
o stare civilă,
PNRR
o acte de identitate,
o activitatea agenților economici,
Responsabili/Parteneri
o taxe și impozite,
Consiliul Local Vatra
o urbanism,
Dornei
o asistență socială, etc.;
 Înființarea unei rețele de info-chioșcuri stradale;
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 8.2
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M8.1.2. Implementarea unui sistem de comunicare eficient și civilizat cu cetățenii pentru cunoașterea nevoilor/
priorităților acestora precum și facilitatea participării acestora actul de guvernare local
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR/POCA CP16
PNRR
Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei

Implementarea unui sistem de comunicare eficient și civilizat cu cetățenii
pentru cunoașterea nevoilor/ priorităților acestora precum și facilitatea
participării acestora actul de guvernare local:
o Dezvoltarea de aplicații de tip „web-based” pentru realizarea de
consultări publice continue;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 8.2
M8.1.3. Implementarea unui sistem de management al incidentelor în spațiul comunitar și conectarea directă cu
serviciilor primăriei sau serviciile partajate
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR/POCA CP16
PNRR

Acțiuni/intervenții:
 Dezvoltarea unei aplicații pentru semnalarea diferitelor probleme cu care se
confruntă comunitatea locală:
o Maparea și informatizarea resurselor publice gestionate de
administrația publică locală (spații, terenuri);
o Crearea bazelor de date urbane de tip GIS;
o Aplicație pentru publicarea datelor cantitative și calitative ale
terenurilor identificate ca spații verzi precum și pentru
monitorizarea calității acestora;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Locuitorii municipiului
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 8.2
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M8.1.4. Crearea unui structuri dedicate și a unei platforme digitale pentru furnizarea de servicii publice
simplificate pentru întreprinderi
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POTJ
POR/POCA CP16
PNRR

Acțiuni/intervenții:
 Crearea unei structuri interne dedicate și a unei platforme digitale pentru
furnizarea de servicii publice simplificate pentru întreprinderi;
 Înființarea unui Ghișeu Unic dedicat mediului de afaceri:

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Mediul de afaceri
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 8.2
OBS8.2 Implementarea unei infrastructuri digitale integrate, bazate pe cloud și implementarea sistemului de
management performant al administrației

M8.2.1. Dezvoltarea și utilizarea de instrumente TIC la nivelul administrației locale ca alternativă la procesul
clasic
de
planificare-implementare-control-monitorizare;
automatizarea
proceselor
de
lucru;
elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de urbanism
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
PNRR
POTJ
POR/POCA CP16
173

Acțiuni/intervenții:
 Elaborarea unei politici de digitalizare/Smart City;
 Elaborarea Registrului Local al Clădirilor;
 Elaborarea PMUD (în format GIS);
 Dezvoltarea conceptului de „străzi inteligente” dotate cu sisteme de
supraveghere video inteligente, mobilier urban inteligent, iluminat inteligent
etc.
 Inventarierea și digitalizarea inventarului bunurilor care constituie domeniu
public
 Optimizarea gestiunii patrimoniului municipiului prin implementarea
tehnologiei informației ca instrument de management şi control urban şi

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei





implementarea sistemelor informatizate de cadastru urban şi gestiune
teritorială;
Dezvoltarea unui sistem de management inteligent al parcărilor și mobilității
urbane;
Dezvoltarea interoperabilității cu celelalte sisteme informaționale;
Interconectarea structurilor aflate în subordinea administrației publice în
cadrul unei rețele informatizate;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 8.2

M8.2.2. Implementarea sistemului de management electronic al documentelor pentru eficientizarea activității
proprii dar și pentru simplificarea procesului de furnizare a serviciilor publice către toate categoriile de
beneficiari
Perioada
implementare
2021-2027

de

Acțiuni/intervenții:


Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR/POCA CP16

Implementarea sistemului de management electronic al documentelor pentru
eficientizarea activității proprii dar și pentru simplificarea procesului de
furnizare a serviciilor publice către toate categoriile de beneficiari;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 8.2
M8.2.3. Adaptarea și/sau pregătirea infrastructurii, proceselor și resurselor umane interne la noile provocări și
cerințe generate de digitalizare și securitate cibernetică
Perioada
implementare
2021-2027
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de

Acțiuni/intervenții:
 Adaptarea și/sau pregătirea infrastructurii, proceselor și resurselor umane
interne la noile provocări și cerințe generate de digitalizare și securitate
cibernetică;
 Creșterea competențelor digitale ale funcționarilor publici;

Surse
de
potențiale
Bugetul local

finanțare

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 8.2

OBS8.3. Abordarea integrată a problemelor comunității prin dezvoltarea structurilor parteneriale locale cu partenerii
publici și privați, în baza unor planuri de acțiune sectoriale concrete și asumate

M.8.3.1. Elaborarea planurilor de acțiune sectoriale cuprinzând intervențiile ce pot fi realizate prin PPP precum
și a metodologiei și instrumentelor necesare punerii în practică a inițiativelor de acest tip
Perioada
implementare
2021-2027

de

Surse
de
finanțare
potențiale
Bugetul național
Bugetul local
POR/POCA CP16

Acțiuni/intervenții:



Crearea unei platforme electronice menite să faciliteze dezvoltarea proiectelor în
PPP;
Elaborarea planurilor de acțiune sectoriale cuprinzând intervențiile ce pot fi
realizate prin PPP precum și a metodologiei și instrumentelor necesare punerii în
practică a inițiativelor de acest tip;

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei
Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 8.3
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OBS8.4. Ajustarea structurii de organizare internă a primăriei la noile provocări societale precum și la noile obligații
ce decurg din implementarea reformelor din sectorul „Bunei Guvernanțe” (ex.: digitalizarea, tranziția verde,
adaptarea la schimbările climatice, etica ;i integritatea, în funcția publică, etc.)

M.8.4.1. Refacerea organigramei, a ROF și a altor documente/coduri/regulamente interne în concordanță cu
noile cerințe și preocupări ale societății, în acord cu obiectivele prezentei strategii, cu prevederile legale în
vigoare, precum și cu cele viitoare rezultate din planul de reforme prevăzut în PNRR
Perioada
implementare
2021-2027
Surse
de
potențiale
Bugetul local

de

finanțare

Responsabili/Parteneri
Consiliul Local Vatra
Dornei

Acțiuni/intervenții:

Adaptarea organigramei, a ROF și a altor documente/ coduri/ regulamente
interne în concordanță cu noile cerințe și preocupări ale societății, în acord cu
obiectivele prezentei strategii, cu prevederile legale în vigoare, precum și cu
cele viitoare rezultate din planul de reforme prevăzut în PNRR.
 Organizarea de cursuri în domeniul planificării strategice, cu accent pe
corelarea politicilor publice cu managementul financiar;
 Elaborarea și implementarea de mecanisme de implementare și monitorizare
a politicilor publice printr-o abordare integrată: elaborare politică publică,
instruire, îmbunătățire management resurse umane - mecanism de
implementare și monitorizare;

Încadrarea în obiectivele Strategiei: OS 8.4
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Capitolul II.3. PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dezvoltarea și utilizarea de instrumente TIC la nivelul administrației locale ca alternativă la procesul clasic de
planificare-implementare-control-monitorizare
Crearea unei structuri dedicate și a unei platforme digitale pentru furnizarea de servicii publice simplificate pentru
întreprinderi
Informatizarea relației cu cetățeanul pentru gestiunea principalelor probleme de viață
Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale in municipiul Vatra Dornei
Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a clădirii din str. Mihai Eminescu, nr. 15
Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei in clădirile publice cu destinație de unități de
invățământ –Liceul Tehnologic Vasile Deac
Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei in clădirile publice cu destinație de unități de
invățământ - GPP “Albă ca zăpada” și GPN “Licuricii”
Sprijinirea dezvoltării economiei non-poluante productive și în mod deosebit a activităților din sectorul terțiar și
cuaternar
Amenajarea malurilor râului Dorna și amenajarea peisagistică cu respectarea principiilor de conservare a
biodiversității
Crearea de noi parcuri și mini păduti în interiorul municipiului Vatra Dornei
Creare, amenajare și dotare spații verzi în municipiul Vatra Dornei, precum și creșterea accesibilității la spațiile
verzi
Proiect integrat privind reabilitarea și accesibilitatea parcurilor și spaţiilor verzi din municipiul Vatra Dornei: Parcul
municipal Vatra Dornei și Zona Runc
Dezvoltarea domeniului schiabil în municipiul Vatra Dornei
Management performant şi proceduri simplificate pentru competenţele exclusive la nivelul Municipiului Vatra
Dornei
Investiții în căile de acces pietonale, extinderea și modernizarea traseelor pietonale și adaptarea infrastructurii la
nevoile persoanelor cu dizabilități
Înființarea de piste de biciclete continue și sigure, precum și infrastructura de bike-sharing
Reabilitarea și amenajarea căilor rutiere de interes local din municipiul Vatra Dornei
Dezvoltarea sistemului de transport public local de călători
Elaborarea și implementarea unei politici a parcărilor la nivelul întregului municipiu, inclusiv infrastructura și
logistica necesară implementării și gestiunii acesteia
Construirea variantei ocolitoare a municipiului
Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare în ceea ce privește distribuția de gaze naturale
Extindere si modernizare sursa de productie energie termica in municipiul Vatra Dornei
Reabilitarea laboratoarelor de biologie, fizică, chimie, a terenului de sport și a parcului dendrologic al Liceului
Teoretic Ion Luca
Reabilitare Sala Sport la Școala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei
Extindere corp clădire unitate de învățământ- Lucrări construcție corp nou (laborator, cabinet si CDI) la Școala
Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei
Extinderea spațiului educațional al Grădiniței cu Program Prelungit “ Albă ca Zăpada” și lucrări generale de
reabilitare
Reabilitarea integrală a Grădiniței cu Program Prelungit “ Scufița Roșie”
Construire Secție de boli infecțioase a Spitalului Municipal Vatra Dornei
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

180

Reabilitare Pavilion Central al Spitalului Municipal Vatra Dornei
Construcție Spital Municipal Vatra Dornei, municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava
Centrul de cercetare, recuperare și reabilitare a sănătății inimii
Îmbunătățirea serviciilor medicale publice și încurajarea investițiilor în servicii medicale private de specialitate
Reamenajarea urbanistică completă și unitară a zonei centrale și a celor cu circulație turistică ridicată și acțiuni de
regenerare urbană
Dezvoltarea de sisteme integrate tip străzi inteligente
Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice
Reamenajarea și dotarea spațiilor publice care să încurajeze mersul pe jos, petrecerea timpului în natură,
interacțiunile sociale
Dezvoltarea managementului integrat al deșeurilor în municipiul Vatra Dornei
Fructificarea potențialului economic local, cultural în municipiul Vatra Dornei
Restaurarea, consolidarea, protecția clădirii Izvorului „Santinela”, monument istoric situat în municipiul Vatra
Dornei
Extindere sistem canalizare și extindere sistem alimentare cu apă în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava
Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ.

FIȘELE PROIECTELOR PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021 – 2027
Dezvoltarea și utilizarea de instrumente TIC la nivelul administrației locale ca alternativă la procesul clasic de planificareimplementare-control-monitorizare
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
În prezent nu există o abordare integrată a serviciilor publice oferite de
administrația publică locală locuitorilor și mediului de afaceri.
Descrierea proiectului

Dezvoltarea și utilizarea de instrumente TIC la nivelul administrației
locale ca alternativă la procesul clasic de planificare-implementarecontrol-monitorizare; automatizarea proceselor de lucru; elaborarea/
actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și
de urbanism;

Implementarea sistemului de management electronic al documentelor
pentru eficientizarea activității proprii dar și pentru simplificarea
procesului de furnizare a serviciilor publice către toate categoriile de
beneficiari;

Crearea unei platforme electronice menite să faciliteze dezvoltarea
proiectelor în PPP;

Implementarea unui sistem de management al incidentelor și
conectarea directă cu serviciile primăriei sau serviciile partajate;

Implementarea unui sistem de comunicare eficient cu cetățenii pentru
cunoașterea nevoilor/ priorităților acestora;
Grup țintă / Beneficiari potențiali
Populația municipiului Vatra Dornei
Mediul de afaceri
Societatea civilă
Parteneri
Gradul de maturitate:
Idee de proiect (Continuare proiect POCA 2014-2020)
Buget:
5.000.0000 lei fără TVA
Surse de finanțare:
POR 2021-2027
Obiectiv Strategic SIDU
8.2
Crearea unei structuri dedicate și a unei platforme digitale pentru furnizarea de servicii publice simplificate pentru
întreprinderi
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
UAT Municipiul Vatra Dornei nu deține o platformă digitală care să permită
gestionarea nevoilor IMM-urilor locale.
Descrierea proiectului



Crearea unei structuri interne dedicate întreprinderilor și a unei
platforme pentru furnizarea de servicii publice simplificate acestora;
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Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Mediul de afaceri
Idee de proiect (Continuare proiect POCA 2014-2020)
2.500.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
8.2

Informatizarea relației cu cetățeanul pentru gestiunarea principalelor probleme de viață
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

UAT Vatra Dornei
În Municipiul Vatra Dornei, gestionarea evenimentelor de viață se realizează în
prezent, în modul clasic. Această modalitate de administrare a evenimentelor este
consumatoare de timp, de resurse umane, cât și de resurse economice.

Descrierea proiectului

Informatizarea relației cu cetățeanul pentru gestionarea principalelor
evenimente de viață: stare civilă, acte de identitate, activitatea agenților
economici, taxe și impozite, urbanism, asistență socială, etc.;
Populația municipiului Vatra Dornei
Societatea civilă
Mediul de afaceri local

Grup țintă / Beneficiari potențiali



Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Idee de proiect (Continuare proiect POCA 2014-2020)
7.500.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
8.1

Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale în municipiul Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

UAT Vatra Dornei
Majoritatea blocurilor de locuinte din municipiul Vatra Dornei au fost construite
după proiecte elaborate în perioada în care nu se punea un accent deosebit pe
eficiența energetică a clădirilor de locuit. Pentru asigurarea confortului termic
necesar aceste clădiri sunt caracterizate de un consum excesiv de energie
termică.

Descrierea proiectului
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Reabilitarea și creșterea performanțelor energetice a clădirilor
rezidențiale multifamiliale;






Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Inventarierea stocului locativ și evaluarea potențialului de îmbunătățire
a eficienței energetice și cu cel mai mare potențial de îmbunătățire și
număr de beneficiari;
Stabilirea unor standarde de performanță pentru renovarea elementelor
de anvelopă a clădirilor și a sistemelor HVAC;
Implementare sistem de management integrat al clădirilor (BMS);
Implementarea unor soluții care să asigure confortul termic necesar
(ventilație, recuperatoare de căldură, pompe de căldură etc);

Populația municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
50.000.000 lei fără TVA
PNRR, POR 2021-2027
1.3

Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a clădirii din str. Mihai Eminescu, nr. 15
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
Clădirea din str. Mihai Eminescu nr. 15 aduce un aport pozitiv istoriei arhitecturale
a locului. Aceasta necesită a fi conservată și adaptată nevoilor societății moderne.
Obiectivul este înscris în Patrimoniul cultural național al României, reabilitarea
acestuia se impune deoarece nu corespunde din punct de vedere al protecției
termice, se înregistrează pierderi mari de energie, generând costuri ridicate cu
încălzirea spațiilor pe perioada de iarnă, elementele de construcție ale fațadelor
sunt degradate/deteriorate, instalațiile interioare sunt degradate și
neperformante din punct de vedre energetic.

Îmbunătăţirea imaginii urbane a Municipiului Vatra Dornei prin punerea
în valoare a patrimoniului local istoric, cultural si arhitectural;

Stabilirea unor standarde de performanță pentru renovarea elementelor
de anvelopă a clădirii și a sistemelor HVAC;

Implementarea unor soluții care să asigure confortul termic necesar
(ventilație, recuperatoare de căldură, pompe de căldură etc);
Populația municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
7.300.000 lei fără TVA
PNRR, POR 2021-2027
1.3
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Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de
invățământ –Liceul Tehnologic Vasile Deac
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
Reabilitarea clădirii Liceul Tehnologic Vasile Deac se impune deoarece nu
corespunde din punct de vedere al protecției termice, se înregistrează pierderi
mari de energie, generând costuri ridicate cu încălzirea spațiilor pe perioada de
iarnă, elementele de construcție ale fațadelor sunt degradate/deteriorate,
instalațiile interioare sunt degradate și neperformante din punct de vedre
energetic.
Descrierea proiectului

Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceul Tehnologic „Vasile Deac”;

Stabilirea unor standarde de performanță pentru renovarea elementelor
de anvelopă a clădirii și a sistemelor HVAC;

Implementarea Sistemului de Management al clădirii;

Modernizarea instalațiilor interioare;

Utilizarea surselor regenerabile de energie
Grup țintă / Beneficiari potențiali
Elevii/cadrele didactice și personalul auxiliar
Parteneri
Gradul de maturitate:
Idee de proiect
Buget:
1.500.000 lei fără TVA
Surse de finanțare:
PNRR, POR 2021-2027
Obiectiv Strategic SIDU
1.3
Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei in clădirile publice cu destinație de unități de
invățământ - GPP “Albă ca zăpada”, GPN “Licuricii”
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
Elementele de izolație termică, actuale, a clădirilor, nu permit un randament optim
în încalzirea spațiilor. Astfel, confortul termic necesită îmbunătățiri prin reducerea
pierderilor de căldură.
Descrierea proiectului

Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program prelungit
„ Albă ca Zăpada”;

Creșterea eficienței energetice a clădirii grădiniței cu program normal
„Licuricii”;

Stabilirea unor standarde de performanță pentru renovarea elementelor
de anvelopă a clădirii și a sistemelor HVAC;

Implementarea Sistemului de Management Energetic;

Modernizarea instalațiilor interioare;

Utilizarea surselor regenerabile de energie
Grup țintă / Beneficiari potențiali
Preșcolarii/cadrele didactice și personalul auxiliar
Parteneri
Gradul de maturitate:
Idee de proiect
Buget:
2.000.000 lei fără TVA
Surse de finanțare:
PNRR, POR 2021-2027
184

Obiectiv Strategic SIDU

1.3

Amenajarea malurilor râului Dorna și amenajarea peisagistică cu respectarea principiilor de conservare a biodiversității
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

UAT Vatra Dornei
Râul Dorna traversează centrul municipiul Vatra Dornei. Având de-a lungul său
amenajate alveole cu bănci, este un spațiu public preferat de locuitori și turiști
pentru recreere și odihnă.
Starea fizică a malurilor acestuia nu încurajează utilizarea adecvată a potențialului
pe care îl deține.



Valorificarea malului râului Dorna în scopul asigurării unui spațiu
vibrant și atractiv pentru locuitori și vizitatori;

Amenajarea malurilor râului Dorna și amenajarea peisagistică cu
respectarea principiilor de conservare a biodiversității.
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
A.N. „APELE ROMÂNE”
20.000.000 lei fără TVA
Idee de proiect
POR 2021-2027
1.1



Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU
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Sprijinirea dezvoltării economiei non-poluante productive și în mod deosebit a activităților din sectorul terțiar și
cuaternar
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
Economia și industria locală a suferit pierderi majore în ultimii ani, datorită
faptului că, actori importanți din domeniul industriei agroalimentare, prelucrării
și valorificării lemnului și-au restrâns/retras activitățile în zonă.
Srijinirea dezvoltării economiei locale reprezintă un factor de interes major
pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a zonei.
Descrierea proiectului

Elaborarea unui brand local al produselor ecologice;

Valorificarea produselor montane agroalimentare în sistem cooperatist;

Promovarea în rândul cetățenilor a produselor ecologice de la nivelul
zonei, stimularea cererii și creșterea nivelului de încredere în acestea;
îmbunătățirea trasabilității produselor locale;

Sprijinirea producătorilor locali de produse agricole în a-și comercializa
marfa în piețele/supermarketurile din municipiu, inclusiv prin
intermediul piețelor volante;

Dezvoltarea activităților din sectorul industriei prelucrătoare, precum și
a industriei bazate pe prelucrarea materiilor prime (lactate, ape
minerale) și nu în ultimul rând a activităților din sectorul terțiar și
cuaternar;

Dezvoltarea parteneriatelor dintre mediul de afaceri şi administrația
publică locală în scopul dezvoltării economico-sociale durabile a
municipiului Vatra Dornei.
Grup țintă / Beneficiari potențiali
Populația municipiului Vatra Dornei
Mediul de afaceri local
Parteneri
Gradul de maturitate:
Idee de proiect
Buget:
5.000.000 lei fără TVA
Surse de finanțare:
PNS, Bugetul local, bugetul național
Obiectiv Strategic SIDU
3.1
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Crearea de noi parcuri și mini-păduri în interiorul municipiului
Localizarea proiectului:
Stadiul actual
Descrierea proiectului

UAT Vatra Dornei
Spațiul verde per cap de locuitor în Vatra Dornei nu respectă standardul de la nivel
european (26 mp/cap de locuitor), situație care impune crearea de noi parcuri,
mini-păduri și suprafețe cu vegetație forestieră.




Refacerea zonelor despădurite prin acțiuni de reîmpădurire;



Permiterea accesului public în zonele împădurite care permit a fi
transformate în păduri-parc, din cadrul U.A.T. Vatra Dornei;

Crearea de noi păduri prin plantarea de puieți adaptați zonei și
specificului local;

Reconversia spațiilor publice ocupate cu diverse construcții temporare
sau a spațiilor publice degradate/neutilizate;
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei



Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Idee de proiect
5.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
1.1

Proiect integrat privind reabilitarea și accesibilitatea parcurilor și spaţiilor verzi din municipiul Vatra Dornei: Parcul
municipal Vatra Dornei și Zona Runc
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
Pe teritoriul administrativ al municipiului Vatra Dornei există spații publice
degradate/neutilizate care reprezintă o risipă de spațiu în mediul urban și
necesită luarea de măsuri de regenerare urbană (reconversie funcțională,
demolări, curățări, reconstruiri).
Spatiul public urban verde a fost și rămâne o arie de intervenție importantă care
contribuie la creșterea standardului de viață al comunității dornene
Descrierea proiectului

Creșterea accesibilității la spațiile verzi din municipiul Vatra Dornei;

Adaptarea infrastructurii Parcului Central și a Zonei Runc pentru a
crește accesibilitatea și a asigura circulația persoanelor;

Reconversia spațiilor publice ocupate cu diverse construcții temporare
sau a spațiilor publice degradate/neutilizate;

Reabilitarea și modernizarea aleilor pietonale din cadrul spatiilor verzi.

Dotarea cu mobilier urban specific parcurilor și cu wi-fi.
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Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Reabilitarea și modernizarea drumurilor de acces, utilitatilor aferente,
retelei de iluminat public, etc

Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
12.250.000 lei fără TVA
POR 2021-2027, Axa prioritară 6. Nord-Est - o regiune mai atractivă – OP5
1.2

Dezvoltarea domeniului schiabil în municipiul Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
188

UAT Vatra Dornei
Principalele deficiențe ale amenajării domeniului schiabil din municipiul Vatra
Dornei, se pot rezuma astfel:
- Amenajări relativ modeste pentru sporturile de iarnă, comparativ cu potențialul
existent la nivel de UAT Vatra Dornei, atestată ca stațiune turistică de interes
național și stațiune balneoclimatică, materializate printr-o lungime totală a
pârtiilor de doar 5.430 m;
- Lungimea medie a pârtiilor, exceptând pârtia Dealul Negru (de 3.000 m), se
situează sub 700 m (între 300 m – 780 m)
- Nu există legătură între pârtii, așa încât turiștii să beneficieze de tichete comune
la urcare, dar și de un domeniu mai extins pentru schi;
- Fragmentarea domeniului schiabil - deoarece între pârtii există distanțe de
peste 1 km, ce pot fi parcurse doar cu mijloace auto, nu permit o utilizare unitară
a acestora de către schiori, obligându-i să rămână pe o singură pârtie;
- Ofertă redusă în ceea ce privește gradul de dificultate al pârtiilor.

Extinderea domeniului schiabil și realizarea de legături între pârtiile și
instalațiile de transport pe cablu existente;

Dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice privind sporturile de iarnă
în staţiunea balneo climaterică Vatra Dornei;

Atragerea de investiţii private în sectorul amenajărilor de structuri de
primire turistice, cu precădere în domeniu agrementului, vor contribui
la dezvoltarea turismului din localitate;

Creșterea atractivității turistice a stațiunii pentru perioada sezonului de
iarnă;

Atragerea unui număr mai mare de turişti și câştigarea de noi pieţe;

Dezvoltarea socio-economică a localității și a zonei adiacente.
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Mediul de afaceri local
-

Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Idee de proiect
75.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027 Axa prioritară 6., Bugetul local, bugetul național
4.4

Management performant şi proceduri simplificate pentru competenţele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
În prezent la nivelul primăriei, actul de management se derulează în lispa unor
instrumente moderne de management al calităţii recunoscute la nivel global
pentru administrația publică, acest fapt conducând la lipsa unei viziuni de
ansamblu și/sau de detaliu asupra calității actului administrativ precum şi asupra
evoluției statistice a performanței sau problemelor întâmpinate pe anumite fluxuri
de lucru sau decizii administrative.
Totodată, primăria resimte nevoia de a îmbunătăţi permanent accesul cetăţenilor
la informaţie şi de a lărgi gama de servicii electronice.

Acces facil şi imediat către servicii publice care sa fie disponibile nonstop şi accesibil de acasă, de la serviciu, sau din orice alt loc,
independent de tipul de dispozitiv folosit, PC/laptop sau dispozitive
(telefoane, tablete) mobile;

Identitatea electronică a cetăţeanului - acces la servicii electronice
utilizând un mijloc de comunicare uzual, utilizarea adresei de e-mail
pentru autentificarea în portalul primăriei, trasabilitatea datelor cu
caracter personal solicitate şi transmise cetăţenilor, cu respectarea
legislaţiei in vigoare, implementarea unei aplicaţii de gestiune integrată
a comunicării cu cetăţeanul;

Schimbul electronic de documente, completarea de formulare online,
furnizarea de notificări automate.
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii
Idee de proiect
3.400.000 lei fără TVA
POCA, Bugetul local, bugetul național
4.4
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Investiții în căile de acces pietonale, extinderea și modernizarea traseelor pietonale și adaptarea infrastructurii la nevoile
persoanelor cu dizabilități
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
În municipiul Vatra Dornei, zonele pietonale de recreere/agrement sunt
reprezentate de parcuri și zona centrală. Starea actuală a spațiului public
necesită reabilitare, având la bază specificul zonei. Interacțiunea dintre spațiul și
viața publică este un principiu dinamic ce conduce la dezvoltarea sustenabilă și
responsabilitatea socială. Ameliorarea spațiilor pietonale este una dintre
strategiile esențiale pentru a atinge obiectivul de mobilitate urbană durabilă.
Descrierea proiectului
 Reabilitarea/regândirea trotuarelor publice astfel încât să răspundă în
primul rând necesităților pietonilor;




Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoanele cu dizabilități;

Instalarea echipamentelor care să interzică fluxul auto în zonele
exclusiv pietonale;
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
15.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
6.1

Înființarea de piste de biciclete continue și sigure, precum și infrastructura de bike-sharing
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

UAT Vatra Dornei
Vatra Dornei nu dispune de piste de biciclete, prin urmare, nici de infrastructura
de bike-sharing. Cu toate acestea ponderea modală a deplasărilor cu bicicleta
este destul de mare. Aceasta este parțială motivată de lipsa transportului în
public local.



Înființarea de piste de biciclete continue și sigure, precum și
infrastructura de bike-sharing;



Achiziționarea și instalarea sistemului de bike sharing și integrarea
acestuia cu sistemele ce se vor implementa pe traseele de pistă ce vor fi
create prin alte proiecte;
Încurajarea deplasărilor cu bicicleta cu efecte benefice atât asupra
mediului, cât şi asupra infrastructurii rutiere;



Promovarea activităților de conștientizare a populației cu privire la
avantajele/beneficiile modurilor nemotorizate de transport.
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei



Grup țintă / Beneficiari potențiali
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Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Idee de proiect
10.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
6.2

Reabilitarea și amenajarea căilor rutiere de interes local din municipiul Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual
Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
Problemele semnalate în zona centrală, precum și în alte zone din cadrul
municipiului Vatra Dornei, solicită reabilitarea și amenajarea căilor rutiere care
deservesc intereselor locale dar și rutelor transportului de călători.




Reabilitarea și amenajarea căilor rutiere locale;

Îmbunătățirea sistemului de semnalizare rutieră precum și
reproiectarea circulației în zonele în care se impune (ex.: sensuri unice,
interzicerea circulației pe anumite străzi/zone ale nerezidenților,
îmbunătățirea sistemului de indicatoare rutiere, indicatoare turistice,
etc.);
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
10.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
6.3, 6.5

Dezvoltarea sistemului de transport public local de călători
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

UAT Vatra Dornei
În prezent, în municipiul Vatra Dornei nu funcționează trasee de trasnport local în
comun. În anul 1999 s-a renunțat la transportul în comun cu autobuze și
microbuze, acesta reluându-se ulterior în anul 2012, dar a fost sistat. Transportul
în comun asigura, în principal, transportul copiilor către unitățile școlare.




Amenajarea/extinderea stațiilor de transport public în comun;



Dezvoltarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice și
electrice-hibride;

Dezvoltarea sistemului de transport public local de călători și
informatizarea acestuia (depou, mijloace de transport, stații de
transport, sistem de e-ticketing, etc.);
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Crearea unui centru de control al traficului (monitorizarea traficului,
controlul vitezei, gestiunea semaforizării, monitorizarea transportului
public, informarea cetățenilor, etc.);
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei



Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Idee de proiect
5.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027, PNRR
6.4

Elaborarea și implementarea unei politici a parcărilor la nivelul întregului municipiu, inclusiv infrastructura și logistica
necesară implementării și gestiunii acesteia
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
Lipsa parcărilor generează un grad ridicat de nemulțumire atât în rândul
populației din municipiul Vatra Dornei cât şi în rândul turiştilor. Astfel, proiectul
urmăreşte rezolvarea problemei lipsei locurilor
de parcarea prin găsirea diverselor soluții de realizare de parcaje care să
răspundă numărului de autovehicule existente la nivelul municipiului.
Descrierea proiectului
 Elaborarea și implementarea graduală a unei politici a parcărilor;



Achiziționarea infrastructurii TIC pentru gestionarea utilizării
parcărilor la nivelul întregului municipiu;

Amenajarea de parcari in punctele terminus ale liniilor de transport in
comun, in zona de acces in municipiu/oras pentru a incuraja
continuarea calatoriei spre punctele de interes cu mijloacele de
transport in comun;
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
10.000.000 lei fără TVA



Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU
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POR 2021-2027
6.6

Construirea variantei ocolitoare a municipiului
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

UAT Vatra Dornei
Tranzitarea municipiului Vatra Dornei de către traficul greu prin zona centrală, pe
strada Dornelor, stradă cu o singură bandă pe sens, și care datorită elementelor
geometrice nu corespunde nivelului de trafic actual, reprezintă o
disfuncționalitate majoră.

Descrierea proiectului



Îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivel de rețea rutieră națională
de transport, inclusiv sub aspect de siguranță rutieră, reducerea
emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, îmbunătățirea
vitezei de călătorie răspunzând astfel cerințelor de dezvoltare
economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere naționale la
cererea reală de transport, îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel
regional



Dezvoltarea și consolidarea mobilității naționale, regionale și locale
durabile, flexibile și intermodale

Reorganizarea pentru circulația vehiculelor cu masa maximă autorizată
mai mare de 3,5 tone;
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Consiliul Județean Suceava
Idee de proiect
500.000.000 lei
POR 2021-2027; POT 2021-2027
6.1



Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare în ceea ce privește distribuția de gaze naturale
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

UAT Vatra Dornei
În prezent, alimentarea cu gaze naturale este inexistentă în municipiul Vatra
Dornei. Realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile care să conducă
pe termen lung la creşterea standardului de viaţă al populaţiei prin utilizarea
eficientă a tuturor resurselor este un deziderat al UAT Municipiul Vatra Dornei.

Descrierea proiectului

Dezvoltarea infrastructurii tehnico edilitare;
Crearea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea unor activitati
economice noi;

Revigorarea si dezvoltarea economica a zonei.
Populația municipiului Vatra Dornei
Agenții economici

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri




193

Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Idee de proiect
20.000.000 lei fără TVA
PODD, POTJ, Bugetul local, Bugetul National
7.1

Extindere si modernizare sursa de productie energie termică în municipiul Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

UAT Vatra Dornei
Principala deficiență a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică a
Municipiului Vatra Dornei este adaptarea insuficientă a capacității de producție la
necesarul de consum de agent termic.
O altă problemă identificată este depozitarea tocăturii în spații neacoperite. În
acest mod se pierde din eficiența calorică a combustibilului lemnos cu până la
30%., prin creșterea umidității acestuia.

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU
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Montarea unui cazan pe biomasă de 1 MW, împreună cu un sistem de
acumulare a căldurii și extinderea și modernizarea depozitului de
combustibil;

Creșterea calității serviciilor de energie termică (încălzire și apă caldă
de consum) cu respectarea principiilor privind creşterea eficienţei
energetice şi protecţie a mediului, prin modernizarea producerii
căldurii în perioada de tranziție și de vară și prin modernizarea
depozitului de combustibil;
Populația municipiului Vatra Dornei


Idee de proiect
32.000.000 lei fără TVA
POIM, PODD, POTJ, Bugetul local, Bugetul National
7.1

Reabilitarea laboratoarelor de biologie, fizică, chimie, a terenului de sport și a parcului dendrologic al Liceului Teoretic
Ion Luca
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
Laboratoarele din liceu nu au mai fost reabiliate de mult timp, spațiul fiind
impropriu desfășurării lucrărilor practice. Terenul de sport s-a degradat în timp
din cauza acumulării apei deversate de pe un versant. Parcul dendrologic este
nefuncțional și periculos, fiind izolat momentan pentru protecția copiilor.
Minele construite cu mulți ani în urmă s-au prăbușit, formând gropi adânci, gardul
este deteriorat. Migrarea elevilor spre alte instituții de invățământ chiar și din alte
județe s-a accentuat și datorită condițiilor de desfășurare ale orelor.
Descrierea proiectului
 Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea cu materiale
didactice;




Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Echiparea adecvată a laboratoarelor școlare;

Reabilitarea terenului de sport și a parcului dendrologic al liceului
teoretic Ion Luca;
Elevii/cadrele didactice și personalul auxiliar
Idee de proiect
1.500.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
7.4

Reabilitare Sala Sport la Școala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
Imposibilitatea realizării unor ore/activități sportive corespunzătoare
standardelor de performanță prevăzute în legislația școlară, datorită degradării
fizice a clădirii și a lipsei dotărilor minimale (grupuri sanitare, dușuri, vestiare,
etc).




Reabilitarea și modernizarea sălii de sport a Școlii Gimnaziale nr. 4;

Dotarea sălii de sport cu echipamente sportive și mobilier specific.
Elevii/cadrele didactice și personalul auxiliar
Idee de proiect
2.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
7.4
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Extindere corp clădire unitate de învățământ- Lucrări construcție corp nou (laborator, cabinet si CDI)
la Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
La momentul actual Școala Gimnazială Nr.1 Vatra Dornei nu dispune de spații
pentru efectuarea de activități practice.
Descrierea proiectului





Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Formarea competențelor digitale și a abilităților de a utiliza
cunostințele și metodologia menită să explice lumea naturală;
Asigurarea egalității de șanse în domeniul documentării și informării
pentru elevi, cadre didactice și părinți;
Asigurarea de servicii de consiliere psihopedagogică;

 Asigurarea de asistență medicală.
Elevii/cadrele didactice și personalul auxiliar
Idee de proiect
8.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
7.4

Extinderea spațiului educațional al Grădiniței cu Program Prelungit “ Albă ca Zăpada” și lucrări generale de reabilitare
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU
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UAT Vatra Dornei
Dezvoltarea infrastructurii educaționale este primordială pentru a oferi condițiile
optime actului de învățământ cât și pentru a crește calitatea acestuia prin dotări
moderne. Se dorește extinderea spațiului grădiniței cu program prelungit pentru
o capacitate mai mare de preimire a copiilor din sistemul preșcolar.



Extinderea spațiului educațional al Grădiniței cu program prelungit
„Albă ca Zăpada”;




Dotarea cu materiale didactice și mobilier specific;

Integrarea soluțiilor informatice în procesul educațional.
Preșcolarii/cadrele didactice și personalul auxiliar
Idee de proiect
5.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
7.4

Reabilitarea integrală a Grădiniței cu Program Prelungit “ Scufița Roșie”
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
Dezvoltarea infrastructurii educaționale este primordială pentru a oferi condițiile
optime actului de învățământ cât și pentru a crește calitatea acestuia prin dotări
moderne. Păstrarea unui mediu prietenos și curat poate crește interesul copiilor
pentru educație.



Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit „Scufița
Roșie”;




Dotarea cu materiale didactice și mobilier specific;

Integrarea soluțiilor informatice în procesul educațional;
Preșcolarii/cadrele didactice și personalul auxiliar
Idee de proiect
5.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
7.4

Construire Secție de boli infecțioase a Spitalului Municipal Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual
Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
Lipsa infrastructurii regionale, care obliga pacienții să se deplaseze în alte regiuni
pentru a se trata, aceasta ducând la nevoia iminența de inovare în infrastructura
locală de diagnostic și de terapie.

Construirea unei noi clădiri destinate Secției de boli infecțioase;

Dotarea cu echipamente și aparatură medicală care utilizează
tehnologie modernă;

Adaptarea infrastructurii spitalicești pentru o eficiență energetică
crescută;
Populația municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
25.000.000 lei fără TVA
POIM, POS, PNRR, Bugetul local, Bugetul national
7.4
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Reabilitare Pavilion Central al Spitalului Municipal Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
Spitalul din municipiul Vatra Dornei funcționează într-o clădire construită în
1905 care a fost proiectată inițial ca și hotel și din care au lipsit mereu circuitele
funcționale caracteristice unui spital. Încă din 2001 s-a constatat, în urma unui
studiu, că respectiva clădire are durata de serviciu mult depășită.

Reabilitarea și modernizarea Pavilionului Central al Spitalului
Municipal Vatra Dornei;

Dotarea cu echipamente și aparatură medicală care utilizează
tehnologie modernă
Populația din Bazinul Dornelor
Idee de proiect
30.000.000 lei fără TVA
POIM, POS, PNRR, Bugetul local, Bugetul national
7.4

Construcție Spital Municipal Vatra Dornei, localitatea Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU
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UAT Vatra Dornei
Spitalul din municipiul Vatra Dornei funcționează într-o clădire construită în
1905 care a fost proiectată inițial ca hotel și din care au lipsit mereu circuitele
funcționale caracteristice unui spital. Încă din 2001 s-a constatat, în urma unui
studiu, că respectiva clădire are durata de serviciu mult depășită.
Vatra Dornei și întreg Bazinul Dornelor are mare nevoie de un spital nou, modern,
care să fie de încredere pentru locuitorii zonei și în care să se trateze cât mai multe
patologii pe plan local, având în vedere distanța de peste 100 de km față de
reședința de județ, Suceava.

Construirea unei noi clădiri destinate Spitalului Municipal Vatra Dornei;

Dotarea cu echipamente și aparatură medicală care utilizează
tehnologie modernă;
Populația din Bazinul Dornelor
Idee de proiect
90.000.000 lei fără TVA
CNI Subprogramul „Unități sanitare”, POS, PNRR, Bugetul local, Bugetul national
7.4

Centrul de cercetare, recuperare și reabilitare a sănătății inimii
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
La nivel regional, în cadrul sectorului Sănătate, există un transfer tehnologic
redus cu colaborare redusă între diverși actori din sector. Lipsa soluțiilor de
digitalizare, inexistența unei platforme de comunicare și colaborare între mediul
universitar și mediul privat pentru identificarea proiectelor de cercetaredezvoltare și inovare și lipsa infrastructurii regionale, care obligă pacienții să se
deplaseze în alte regiuni sau alte țări pentru a se trata, aceasta ducând la nevoia
iminentă de inovare în infrastructura regională de diagnostic și de terapie.

Realizarea unui centru de performață în cercetarea și inovarea
practicilor medicale pentru patologiile cardiovasculare la copii și
adulti în stațiunea balneoclimaterica Vatra Dornei, care sa deserveasca
pacienții din regiunea Nord Est;

Vor fi achiziționate dotări de ultimă generație pentru realizarea
activităților de cercetare și de sprijin a acesteia;

Realizarea unui eșantion de monitorizare și cercetare pacienți,
incluzând un număr de aproximativ 100 medici de familie, care să
realizeze activități de monitorizare pentru pacienții înscriși;

Realizarea cercetarii pe o perioada de 24 luni, pentru pacienții subiecți
ai centrului de cercetare, care au fost investigați, monitorizați tratați în
centru începand cu luna 25 de proiect;

Realizarea transferului de cunostințe către mediul universitar și spitale
specilizate;

Creșterea gradului de sănătate prin anticiparea apariției și identificarea
precoce a factorilor de risc cardiovasculari în populația sănătoasă

Identificarea și studierea condițiilor și cauzelor îmbatrânirii
cardiovasculare precoce, în vederea eficientizării programelor de
screening, prevenție și diagnostic precoce;
Populația din Bazinul Dornelor și din regiunea Nord Est
Studiu de fezabilitate
76.731.511 lei fără TVA
POAT 2014-2020, POR 2021-2027, pe domeniul specializare inteligentă RIS;
POS, PNRR, Bugetul local, Bugetul national
7.4
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Îmbunătățirea serviilor medicale publice și încurajarea investițiilor în servicii medicale private de specialitate
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
Instituțiile medico-sanitare din municipiul Vatra Dornei au ca scop îmbunătățirea
calității serviciilor de sănătate prestate prin eficientizarea accesului tuturor
categoriilor de populație la servicii de sănătate calitative, cost-eficiente, furnizate
într-un mediu sigur.

Încurajarea investitorilor privați în înființarea de laboratoare/centre
medicale de specialitate în Vatra Dornei;

Înființarea unui serviciu de urgențe inovativ prin utilizarea voluntarilor
cu pregătire medicală, a.î. să se realizeze accesul la victime în mai puțin
de 90 secunde;
Populația municipiului Vatra Dornei
Mediul de afaceri local
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
1.000.000 lei
POS, PNRR, Bugetul local, Bugetul national
7.4

Reamenajarea urbanistică completă și unitară a zonei centrale și a celor cu circulație turistică ridicată și acțiuni de
regenerare urbană
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
Zona centrală a municipiului Vatra Dornei are un aspect neatractiv și o
funcționalitate deficitară. Fațadele clădirilor sunt lipsite de vitalitate. Actorii locali
nu conlucrează pentru crearea unui spațiu activ. În Vatra Dornei există spații care
pot fi regenerate prin intermediul acțiunilor de reconversie funcțională.
Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
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Revitalizarea zonei centrale prin acțiuni comune de planificare urbană
(participarea tuturor actorilor locali – autoritățile locale, locuitorii
municipiului, stakeholderii care au afaceri în zona respectivă - în
procesul de amenajarea a zonei centrale);

Punerea în valoare a clădirilor relevante din punct de vedere istoric;

Restaurarea fațadelor clădirilor istorice, cu prioritate fostul hotel
Dorna, actualmente sediul jandarmeriei și poliției locale;

Regenerarea spațiilor urbane care nu prezintă nicio funcționalitate în
prezent;
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Proprietarii clădirilor rezidențiale / Asociațiile de proprietari


Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Idee de proiect
15.000.000 de lei fără TVA
POR 2021-2027, PNRR
2.1

Dezvoltarea de sisteme integrate tip străzi inteligente
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

UAT Vatra Dornei
Vatra Dornei nu are în momentul de față străzi inteligente. Corpurile de iluminat
stradal au o eficiență energetică scăzută și o durată mică de viață. Mobilierul urban
este inexistent în unele zone, iar în altele sunt necesare completări și modernizări.

Descrierea proiectului

Dezvoltarea de sisteme integrate tip străzi inteligente având sisteme de
supraveghere video inteligente cu senzori IoT, mobilier urban
inteligent, iluminat inteligent, etc.
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
15.000.000 de lei fără TVA

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU



POR 2021-2027
7.1

Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

UAT Vatra Dornei
Deși Vatra Dornei beneficiază de resurse culturale importante, acestea nu sunt
valorificate corespunzător. Clădirile istorice de importanță națională, precum
cazinoul, au fost pentru mult timp în renovare, influențând în mod negativ aspectul
municipiului, iar instituțiile culturale nu dețin mijloace moderne de desfășurare a
actului cultural. Identitatea culturală a municipiului rezidă în bunurile de
patrimoniu material și imaterial, prin urmare acestea reprezintă unul dintre
pilonii de susținere ai dezvoltării viitoare.



Restaurarea, consolidarea, protecția si conservarea clădirilor declarate
monumente istorice și accesibilizarea acestora (exemplu: Muzeele,
Cazinoul, Clădirea Izvorului “Santinela”, Biblioteca orășenească,
Clădirea Hotel de pe strada Mihai Eminescu nr. 15, zona veche
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comercială, strada Luceafărului 1-13, 4-14, clădirea de pe strada Mihai
Eminescu nr. 28);



Modernizarea instituțiilor culturale prin dotarea cu echipamente și
tehnologii actuale, spre exemplu montarea de panouri „vii”, ghizi
virtuali și modalități de reprezentare inedite a exponatelor în interiorul
instituțiilor;





Reabilitarea integrală a clădirii Bibliotecii Municipale;
Modernizarea spațiilor Bibliotecii Municipale;
Crearea unor servicii noi în cadrul Bibliotecii Municipale, cum sunt
spațiile special amenajare pentru copii, pentru seniorii comunității;

Reabilitarea și modernizarea clădirii Muzeului de Științele Naturii și
Cinegetică; creșterea capacității de cercetare și dezvoltare a colecției
muzeale existente; creșterea capacității muzeului de a se implica în
parteneriate, activități și proiecte de cercetare, proiecte educative
împreună cu alte instituții precum școli, muzee, ONG-uri;
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
30.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
4.4, 7.4



Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Reamenajarea și dotarea spațiilor publice care să încurajeze mersul pe jos, petrecerea timpului în natură, interacțiunile
sociale
Localizarea proiectului:
UAT Vatra Dornei
Stadiul actual
În Vatra Dornei lipsesc spațiile publice care să „invite” pietonii să se așeze și să
interacționeze, precum spații cu un mobilier urban adecvat, utilizat inclusiv în
cazul unor condiții meteo nefavorabile, spații cu o vedere bună, un nivel de zgomot
redus în proximitate.
Descrierea proiectului
 Reabilitarea spațiilor publice degradate în cadrul unui proiect integrat
unitar și sustenabil de amenajare peisagistică a municipiului în care
sunt integrate toate tipurile de spații;

Introducerea de mobilier urban adaptat condițiilor climatice (vânt, frig,
ploaie) și cu un grad sporit de confort în zonele pietonale și de
agrement;
Populația municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
5.000.000 lei fără TVA



Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
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Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

POR 2021-2027
2.1

Dezvoltarea managementului integrat al deșeurilor în municipiul Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
Datorită specificului muntos al zonei și al turismului, imaginea municipiului cât și
calitatea mediului sunt aspecte importante când vorbim de Vatra Dornei. Un
management al deșeurilor adaptat nevoilor zonale are ca efect un feedback pozitiv
din partea turiștilor, o comunitate sănătoasă și un mediu natural cu calitățile de
bază neafectate.



Amenajarea spațiilor de colectare a deșeurilor având containere
adaptate conceptului de colectare selectivă;



Promovarea bunelor practici de gestionare a deșeurilorîn rândul
cetățenilor prin intermediul mass-media;



Reabilitarea/extinderea/modernizarea depozitelor de deșeuri din
municipiu;



Realizarea unui program eficient de colectare a deșeurilor după tipul
acestuia și zona amplasamentului;




Amplasarea de coșuri de gunoi stradale pentru colectarea selectivă;

Amenajarea depozitelor după standardele europene.
Populația municipiului Vatra Dornei
Societatea civilă
Idee de proiect
34.300.000 lei fără TVA
PODD 2021-2027
POR 2021-2027
2.1

Fructificarea potențialului economic local, cultural în municipiul Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

UAT Vatra Dornei
Municipiul Vatra Dornei se confruntă cu probleme care țin de atractivitatea
turistică scăzută, fapt care afectează negativ atât calitatea vieții locuitorilor cât și
mediului economic local, prin nivelul redus al investitorilor și investițiilor
realizate.
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Fructificarea potențialului turistic al zonei poate conduce la redresarea și
diversificarea economică, crearea de locuri de muncă pentru tineri, schimbarea
imaginii municipiului.
Patrimoniul cultural reprezintă unul dintre elementele cele mai puternice ale
identității municipiului Vatra Dornei.
Conform Listei anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, in Municipiul
Vatra Dornei există în total 15 monumente istorice, 2 fiind clasa A (de importanță
națională), iar 13 fiind clasa B (de importanță locală).
Descrierea proiectului




Adaptarea obiectivelor de patrimoniu cultural pentru găzduirea de
evenimente, activități cultural creative
Restaurarea, consolidarea și renovarea clădirilor de patrimoniu

Modernizarea, reabilitarea, dotarea clădirilor cu funcții culturale
(Biblioteca G.T Kirileanu, Muzeul etnografic, Muzeul de științe ale
naturii și cinegetică)
Populația municipiului Vatra Dornei
Societatea civilă
Mediul de afaceri local
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect
10.000.000 euro
POR 2021-2027
4.4; 4.7



Grup țintă / Beneficiari potențiali

Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

Restaurarea, consolidarea, protectia cladirii Izvorului „Santinela”, monument istoric situat in Municipiul Vatra Dornei
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
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UAT Vatra Dornei
Clădirea Izvorului "Santinela” a fost inclusă în Lista monumentelor istorice din
județul Suceava, elaborată în anul 2004. Izvorul Santinela a fost unul din
principalele izvoare minerale din Statiunea balneo-climaterica Vatra Dornei. Astfel
reabilitarea monumentului istoric aduce un aport dezvoltării turistice locale și
revitalizării urbanistice.

Restaurarea, consolidarea și protecția clădirii Izvorului „Santinela”;

Reabilitarea aducțiunii de apă a izvorului Santinela;

Introducerea în circuitul turistic a izvorului;
Populația municipiului Vatra Dornei
Turiștii/vizitatorii municipiului Vatra Dornei
Idee de proiect

Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

25.000.000 lei fără TVA
POR 2021-2027
4.4; 4.7

Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Descrierea proiectului

Grup țintă / Beneficiari potențiali
Parteneri
Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU

UAT Vatra Dornei
Una dintre principalele probleme de la nivelul orașelor mici și a localităților rurale
este lipsa specialiștilor din domeniul sănătății și educației. Atragerea forței de
muncă specializată va fi stimulată prin oferirea unor locuințe pentru profesori
pentru medici. Astfel, serviciile din domeniile menționate vor avea parte de o
îmbunătățire a calității.

Construirea clădirilor destinate a fi locuințe pentru tineri și specialiști
din domeniul sănătății și educației în municipiul Vatra Dornei;

Asigurarea eficienței energetice a locuințelor;
Populația tânără din municipiul Vatra Dornei
Populația tânără specializată
Idee de proiect
6.000.000 lei fără TVA
PNRR 2021-2027 Componenta 10
5.2. ; 7.3.

Extindere sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava
Localizarea proiectului:
Stadiul actual

Grup țintă / Beneficiari potențiali

UAT Vatra Dornei
Străzile propuse pentru reabilitare/modernizare (17298 m) la ora actuală nu
dispun de rețele de alimenatre cu apă și canalizare. Premergător modernizării
infrastructurii rutiere este necesară extinderea rețelei de alimentare cu apă și
canalizare pe străzile vizate.

Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă;

Extindere rețea canalizare;

Diminuarea surselor de poluare și îmbunătățirea mediului;

Dezvoltarea zonei d.p.d.v economic;
Populația municipiul Vatra Dornei

Parteneri

-

Descrierea proiectului
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Gradul de maturitate:
Buget:
Surse de finanțare:
Obiectiv Strategic SIDU
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Idee de proiect
23.000.000 lei fără TVA
PNRR 2021-2027, Anghel Saligny
5.2. ; 7.3.

Capitolul II.4. SURSE POTENȚIALE DE FINANȚARE A
PROIECTELOR
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SURSE POTENȚIALE DE FINANȚARE A PROIECTELOR
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Dezvoltare durabilă este elaborat după
obiectivul Uniunii Europene de conservare, protecție și
îmbunătățire a calității mediului și obiectivele sale vizează
asigurarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin
sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de
seră și utilizarea eficientă a resurselor. Sectoarele în care sunt
vizate investițiile sunt: adaptarea la schimbările climatice prin
creșterea eficienței energetice și dezvoltarea sistemelor
inteligente de energie, infrastructura de apă și apă uzată,
economia circulară, conservarea biodiversității, calitatea aerului
și decontaminarea siturilor poluate, managementul riscurilor.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Promovarea eficienței energetice, a
sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor de
stocare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Acțiuni finanțate

Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și
a întreprinderilor mari

Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare
și secundare din sistemele de alimentare cu energie
termică, inclusiv a punctelor termice

Cogenerarea de înaltă eficiență în termoficare
urbană

Construcția rețelelor noi de distribuție a gazelor
naturale, doar pentru conectarea noilor centrale pe
gaz care înlocuiesc vechile centrale pe cărbune

Promovarea utilizării de echipamente și sisteme
inteligente pentru asigurarea calității energiei
electrice

Implementarea
de soluții digitale pentru
localizarea/izolarea defectelor și realimentarea cu
energie în mediul rural și urban

Digitalizarea stațiilor de transformare și soluțiilor
privind controlul rețelei de la distanță - integrarea
stațiilor în SCADA

Implementarea de soluții privind stocarea energiei
“behind the meter”
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Solicitanți eligibili

Operatori naționali de distribuție;
Concesionari ai serviciilor publice;
Întreprinderi mari( HG 495/2014);
comerciale din industrie, cu consumuri
1.000 tep/an; Transelectrica.

IMM-uri;
UAT-uri;
Societăți
de peste

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Dezvoltarea infrastructurii de
apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară
Acțiuni finanțate

Construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare și
a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură
colectarea și epurarea încărcării organice
biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e.

Construirea și reabilitarea și de sisteme de captare
și aducțiune a apei, stații de tratare, rețele de
transport și distribuire a apei

Măsurile necesare pentru eficientizarea proiectelor
și sustenabilitatea investițiilor

Extinderea sistemelor de colectare separată

Înființarea instalațiilor de tratare a deșeurilor
reziduale

Valorificarea materială a deșeurilor

Închiderea depozitelor de deșeuri neconforme
Solicitanți eligibili

Operatori regionali; ADI; ANRSC; MMAP; MS
(Institutul de Sănătate Publică); AM PODD;
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară prin
Consiliile Județene; Autoritățile publice centrale.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Protecția mediului prin
conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și
remedierea siturilor contaminate
Acțiuni finanțate

Conservarea biodiversității pentru a îndeplini
cerințele directivelor de mediu

Îmbunătățirea monitorizării calității aerului și
reducerea emisiilor

Investigarea preliminară și detaliată a siturilor
contaminate, evaluarea riscurilor asupra mediului

si remedierea siturilor
Solicitanți eligibili

Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor (MMAP);
autorități publice centrale și locale; alte organisme
publice în domeniul protecției mediului; ANANP;
Administratori ai ariilor naturale protejate; ONGuri; Institute de cercetare; parteneriate cu alte
entități de drept public; administratori desemnați în
condițiile legii și/sau proprietari ai suprafețelor de
teren ce constituie ecosistem degradat aflat în
proprietate publică.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. Promovarea adaptării la
schimbările climatice și managementul riscurilor
Acțiuni finanțate

Amenajarea complexă a bazinelor hidrografice prin
utilizarea infrastructurii verzi

Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare,
avertizare și alarmare a fenomenelor hidrometeorologice severe

Consolidarea capacității administrative pentru
asigurarea implementării directivelor europene

Combaterea eroziunii costiere

Îmbunătățirea sistemului de management al
riscurilor

Solicitanți eligibili

MAI/ IGSU și structurile cu atribuții în
managementul situațiilor de urgență și asigurarea
funcțiilor de sprijin; Ministerul Mediului, Apelor si
Pădurilor; Administrația Națională Apele Române
(ANAR), Administrația Națională de Meteorologie;
ROMSILVA; Agenția Națională de Îmbunătățiri
Funciare; parteneriate între instituțiile publice
centrale cu rol în gestionarea inundațiilor, precum
și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită
specializare în domeniul ecologic; Serviciul de
Telecomunicații Speciale.

Programul Operațional Tranziție Justă
(POTJ)
Programul Operațional Tranziție Justă vizează permiterea
regiunilor și oamenilor de a aborda impactul social, economic
și de mediu spre o economie cu impact neutru asupra climei.

Se urmărește a fi promovată o economie diversificată a celor
mai afectate teritorii împreună cu măsuri de recalificare și
incluziune activă a persoanelor active sau în căutarea unui loc
de muncă și va fi sprijinit procesul de transformare al
industriilor spre o economie neutră cu un număr egal sau
chiar mai mare de lucrători.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. O tranziție justă prin dezvoltarea
spiritului antreprenorial al IMM-urilor, a cercetării și inovării
și a digitalizării
Acțiuni finanțate

Crearea de noi întreprinderi

Desfășurarea de activități de cercetare și inovare
care conduc la creșterea competitivității
întreprinderilor

Promovarea transferului de tehnologii și sprijinirea
cooperării dintre domeniului industriei și cercetării

Diversificarea și reconversia economică

Creșterea competitivității întreprinderilor prin
digitalizare și competențe digitale avansate

Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor
publice pentru a reduce sarcina administrativă
pentru mediul de afaceri

Întreprinderile în dificultate sunt excluse de la
finanțare, totuși , poate fi luat în considerare un
ajutor temporar pentru restructurări în IMM-uri
Solicitanți eligibili

Întreprinderi
(microîntreprinderi,
IMM-uri,
consorții de întreprinderi, întreprinderi mari);
parteneriate public-privat; universități; APL;
institute de cercetare; entități de inovare și transfer
tehnologic; entități administrator ale structurilor
suport pentru afaceri.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. O tranziție justă prin investiții în
tehnologii și infrastructuri pentru energie curată cu emisii
reduse
Acțiuni finanțate

Dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde

Activită țile legate de gazul natural, utilizat ca
tehnologie de legă tură̆ ı̂nlocuitoare

Înființarea rețelelor de stații de încărcare a
autovehiculelor electrice
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Achiziționarea de material rulant pentru transport
verde urban
Realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea
Realizarea de turbine eoliene
Înființarea de ferme fotovoltaice pentru
promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile la nivelul operatorilor industriali

Solicitanți eligibili

Întreprinderi
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. O tranziție justă prin reducerea
poluării și consolidarea economiei circulare
Acțiuni finanțate

Regenerarea și decontaminarea siturilor poluate

Implementarea managementului pentru cursurile
de apă

Restaurarea și de reconversia terenurilor publice

Implementarea schemelor de gestionare a
deșeurilor la nivel local în vederea consolidării
economiei circulare

Prevenirea generării de deșeuri și reducerea
cantității acestora
Solicitanți eligibili

Întreprinderi; APL-uri și parteneriate ale acestora
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. O tranziție justă bazată pe
creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă calificată
Acțiuni finanțate

Perfecționarea la locul de muncă a lucrătorilor

Recalificarea și reconversia profesională a
persoanelor ocupate

Recalificarea șomerilor și asistență în căutarea unui
loc de muncă

Oferirea de sprijin financiar pentru persoanele
disponibilizate care sunt aproape de vârsta
pensionarii

Pachetele de mobilitate

Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă
Solicitanți eligibili



Autorități și instituții publice; Furnizori de servicii
de ocupare și formare; AJOFM în colaborare cu
angajatori; Sindicate.

Programul Operațional Transport (POT)
Programul Operațional Transport are ca scop extinderea și
modernizarea infrastructurii de transport de pe teritoriul
României pentru a crește și îmbunătăți gradul de
conectivitate în interiorul țării dar și cu celelalte țări din
Uniunea Europeană. Strategia s-a dezvoltat după modelul
european evidențiat prin Politica TEN-T, Strategia Europa
2020, pachetul „Europa în mișcare” și nevoile naționale de
dezvoltare a infrastructurii și serviciilor de transport.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Îmbunătățirea conectivității
prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier
Acțiuni finanțate

Finalizarea proiectelor fazate din perioada
precedentă

Proiectele prioritizate pentru finalizarea rețelei
primare a României situate pe rețeaua TEN-T
centrală și TEN-T globală
Solicitanți eligibili

Compania
Națională
de
Administrare
Infrastructurii Rutiere - C.N.A.I.R

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Î MBUNĂTĂȚIREA conectivității
prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru accesibilitate
teritorială
Acțiuni finanțate

Construcția variantelor de ocolire și realizarea
accesului municipiilor la sectoarele rețelei rutiere
primare

Construcția altor sectoare de drum național situate
pe rețeaua secundară

Proiectele care vizează drumuri expres, transregio
sau eurotrans, dar și noduri rutiere pe rețeaua
primară
Solicitanți eligibili
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Compania
Națională
de
Administrare
a
Infrastructurii Rutiere -C.N.A.I.R; Direcțiile
Regionale de Drumuri si Poduri (7 direcții regionale
și București); Administrații Publice Locale (inclusiv
asociații ale acestora și parteneriate cu ceilalți
beneficiari).

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Îmbunătățirea conectivității prin
dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea ferată
Acțiuni finanțate

Construcția infrastructurii feroviare aflate pe
rețeaua TEN-T (inclusiv ERTMS)

Modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe
rețeaua TEN-T (inclusiv ERTMS și modernizarea
gărilor)

Achiziția de trenuri de lucru și echipamente conexe
pentru modernizarea și electrificarea CF

Modernizarea/reabilitarea podurilor și podețelor
feroviare
Solicitanți eligibili

Compania Națională Căile Ferate Romane – CN CFR
SA; Direcțiile Regionale de Cai Ferate (individual
sau în parteneriat cu APL).
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. Îmbunătățirea mobilității
naționale, durabile și reziliente față de schimbări climatice
prin creșterea capacității de transport pe calea ferată
Acțiuni finanțate

Achiziția de material rulant ecologic

Măsurile de reformă în domeniul transportului
feroviar de călători

Solicitanți eligibili

Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF);
Parteneriate ale operatorilor feroviari de transport
de călători cu ARF.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 5. Îmbunătățirea conectivității prin
creșterea gardului de utilizare a transportului cu metroul în
regiunea București-Ilfov
Acțiuni finanțate








Infrastructura de metrou (noi tronsoane, stații
aferente)
Achiziția materialul rulant
Achiziția de echipamente conexe, măsurile de
creștere a accesibilității persoanelor cu deficiențe
de deplasare, inclusiv sistemele de siguranță
Modernizarea stațiilor
Susținerea integrării călătoriilor la nivel
metropolitan cu alte sisteme de transport public
de călători

Solicitanți eligibili

METROREX (inclusiv parteneriate cu PMB și
primăriile de sector).
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 6. Îmbunătățirea conectivității și
mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fata schimbărilor
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe
calea ferată
Acțiuni finanțate

Achiziția de trenuri metropolitane (material rulant)

Construcția/modernizarea/optimizarea
infrastructurii necesare transportului pe cale ferată

Asigurarea legăturii feroviare cu aeroportul ce
deservește zona metropolitană

Optimizarea mersului trenurilor – graficului de
călătorii, sistemele de ticketing
Solicitanți eligibili

Parteneriate între Autoritățile Publice Locale
(inclusiv asocieri ale acestora) și Compania
Națională Căile Ferate Române-C.N.C.F.R. și/sau
ARF.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 7. Dezvoltarea de centre logistice
Acțiuni finanțate

Investițiile în modernizarea centrelor logistice
multimodale

Dezvoltarea de centre logistice multimodale

Achiziția instalațiilor și echipamentele de operare în
cadrul centrelor logistice multimodale

Investițiile în infrastructura de acces la centrele
logistice multimodale
Solicitanți eligibili
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Agenți economici privați.

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 8. Creșterea gradului de utilizare a
Dunării și a porturilor maritime și fluviale
Acțiuni finanțate

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii
portuare (inclusiv infrastructura de acces)

Asigurarea condițiilor optime de navigație în
bazinele portuare prin dragaj

Dezvoltarea instalațiilor, echipamentelor și
facilităților de încărcare/descărcare în porturile
rețelei primare

Lucrările hidrotehnice pentru eliminarea punctelor
critice pentru navigație pe Dunăre și creșterea
eficienței transportului naval pe canalele navigabile
ale acesteia
Solicitanți eligibili

Administratorii porturilor maritime și fluviale;
Operatori Privați; MTIC.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 9. Creșterea gradului de siguranță
pe rețeaua rutieră de transport
Acțiuni finanțate

Măsurile „hard” și „soft” care contribuie la
îmbunătățirea siguranței traficului pe rețeaua
rutieră

Eliminarea punctelor negre

Achiziția de echipamente de intervenție pentru
condiții meteo speciale
Solicitanți eligibili

CNAIR; Direcțiile regionale de drumuri și poduri;
Poliția rutieră.

Programul Operațional Creștere Inteligentă,
Digitalizare și Instrumente Financiare
(POCIDIF)
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și
Instrumente Financiare este format din măsuri și acțiuni în
domeniile cercetării, dezvoltării și inovării inteligente și în
domeniul digitalizării. Principalul obiectiv de la nivel
european urmărit este Obiectivul de Politică 1 „O Europă mai
competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei
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transformări economice inovatoare și inteligente și a
conectivității TIC regionale”.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Susținerea și promovarea unui
ecosistem de CDI atractiv și competitiv în România
Acțiuni finanțate

Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de
Cercetare European și internațional

Crearea și încurajarea colaborării actorilor din
sistemul public și privat în domeniul CDI

Sprijinirea proiectelor în domeniul tehnologiilor
avansate

Asigurarea
formării/specializării/perfecționării
profesionale, pentru resursa umană implicată în
activitățile CDI/transfer tehnologic
Solicitanți eligibili

Mediul de afaceri și personalul din organizațiile de
CDI.; personalul din cadrul organizațiilor de
cercetare si întreprinderi; Organizații publice de
cercetare
(instituții
de
învățământ
superior/INCD/ICAR); IMM-uri, întreprinderi mari;
consorții.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Digitalizare în administrația
publică centrală, educație, cultură și mediu de afaceri
Acțiuni finanțate

Digitalizarea evenimentelor de viață ale cetățenilor
și firmelor

Proiectele de interoperabilitate

Proiectele de susținere a procesului guvernamental
de luare a deciziilor

Proiectele open data

Transformarea digitală a serviciilor publice aferente
altor evenimente de viață ale cetățenilor și firmelor

Implementarea sistemelor informatice necesare
pentru serviciile publice electronice asociate
procedurilor
administrative
stabilite
prin
regulamentul (UE) 2018/1724

Achiziția de echipamente de infrastructură digitală
din domeniul educației

Dezvoltarea unei infrastructuri educaționale
unitare, la nivel național

Interconectarea bazelor de date educaționale
existente și/sau în proces de dezvoltare







Digitalizarea pentru cultură (echipamente și
infrastructură, baze de date, soft, platforme digitale,
sisteme integrate, mijloace TIC, modele digitale 3D,
infrastructuri informatice și soluții de tip cloud,
exploatarea digitalizată)
Co-finanțarea huburilor de inovare digitala
europene din România (EDIH) selectate pentru
finanțare din Digital Europe Programme
Finanțarea dezvoltării la nivelul IMM-urilor din
domeniul TIC, de noi tehnologii/servicii/aplicații

Solicitanți eligibili

Mediul de afaceri și personalul din organizațiile de
cercetare; întreprinderile vizate de procesul de
descoperire antreprenorială la nivel național și
personalul din cadrul organizațiilor de cercetare,
inclusiv studenți, APL.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. . Stimularea accesului la
finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor
Financiare
Acțiuni finanțate

Proiectele cu accent pe elementul de inovare sub
condiția de a contribui la transformarea economică
inteligentă

Proiectele într-unul din domeniile de specializare
inteligentă identificate prin strategia națională de
cercetare, inovare și specializare inteligentă
Solicitanți eligibili
Mediul de afaceri și personalul din organizațiile de
cercetare, studenți.

Programul Operațional Sănătate (POS)
Datorită importanței majore pe care o constituie domeniul
sănătății publice în România, Programul Operațional Sănătate
cuprinde
investiții
prioritare
pentru
remedierea
principalelor provocări din sistemul public de sănătate și
atingerea mediei nivelului european de dezvoltare a
domeniului.

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Creșterea calității serviciilor de
asistență medicală primară, comunitară și serviciilor oferite
în regim ambulatoriu
Acțiuni finanțate

Dotarea/ modernizarea/ reabilitarea cabinetelor
medicilor de familie

Dotarea
structurilor publice responsabile cu
distribuția vaccinurilor la nivel teritorial

Dotarea/ modernizarea/ reabilitarea publică în care
se furnizează servicii de asistență medicală școlară,
inclusiv servicii de asistență stomatologică

Dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea
unităților sanitare/ altor structuri publice care
desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/
acordă asistență medicală ambulatorie

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței
medicale primare și integrarea cu serviciile de
asistență medicală comunitară

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor
oferite în regim ambulatoriu

Implementarea de programe în sănătatea
reproducerii, inclusiv stimularea natalității prin
măsuri de suport a cuplurilor infertile

Implementarea de măsuri de sprijin destinate
recuperării persoanelor cu tulburări psihice

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de
medicină școlară, inclusiv a celei stomatologice, ca
parte a asistenței medicale primare adresate
copiilor și tinerilor care urmează o formă de
învățământ, atât din mediul urban, cât și din mediul
rural
Solicitanți eligibili

Cabinete medicilor de familie; Structuri publice
responsabile cu distribuția vaccinurilor la nivel
teritorial; Unități școlare publice unde se vor furniza
servicii de asistență medicală școlară; Unități
sanitare publice/ alte structuri publice care
desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu/
acordă asistență medicală ambulatorie; Unități
sanitare publice cu paturi de acuți care se
reorganizează/ reconvertesc secții în paturi de
spitalizare de zi.
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AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Servicii de reabilitare, paliaţie și
îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de
îmbătrânire a populației și profilului epidemiologic al
morbidității
Acțiuni finanțate

Investiții în infrastructura publică a unităților
sanitare care furnizează servicii de reabilitare/
recuperare

Investiții în infrastructura publică a unităților
sanitare care furnizează servicii de paliaţie și
îngrijiri medicale pe termen lung

Investiții în infrastructura publică a unităților
sanitare de acuți în vederea transformării acestora
în unități sanitare care furnizează servicii de
reabilitare/ recuperare, servicii de paliaţie și
îngrijiri medicale pe termen lung

Investiții în infrastructura publică a unităților
medico-sociale care furnizează servicii medicale de
îngrijire de lungă durată

Investiții în infrastructura centrelor/ unităților
sanitare/unităților medico-sociale care furnizează
servicii de paliaţie și îngrijiri medicale pe termen
lung

Investiții în infrastructura centrelor pilot pentru
servicii
integrate
dedicate
tratamentului/
reabilitării persoanelor cu tulburări de spectru,
autism

Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor
de reabilitare/ recuperare

Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor
de îngrijire paliativă și îngrijirilor la domiciliu

Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor
de îngrijire pe termen lung

Solicitanți eligibili

Unități
sanitare;
Unități
medico-sociale;
Centre/unități care furnizează servicii de paliaţie și
îngrijiri medicale pe termen lung; Centre pilot
pentru servicii integrate dedicate tratamentului/
reabilitării persoanelor cu tulburări de spectru
autism.
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AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Creșterea eficacității sistemului
medical pentru prevenție, diagnostic și tratament precoce al
bolilor prioritare prin investiții în servicii și infrastructură
Acțiuni finanțate

Extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea
unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru
afecțiuni complexe

Investițiile în infrastructura publică a structurilor
sanitare
unde
se
realizează
depistarea,
diagnosticarea, tratarea și recuperarea pacienților
cu afecțiuni genetice și a celor cu anomalii
congenitale și estimarea riscului de recurență a
bolilor genetice în familiile pacienților

Investițiile în infrastructura publică a structurilor
sanitare unde se realizează examinări asupra
persoanelor în viață care au suferit vătămări ale
integrității corporale sau agresiuni sexuale sau
solicită stabilirea vârstei și sexului

Investițiile în infrastructura unităților sanitare care
au autorizate centre de expertiză în boli rare și a
unităților sanitare care furnizează servicii medicale
pentru pacienții cu boli rare și genetice în
colaborare cu centrele de expertiză în boli rare și cu
centrele de genetică medicală

Investițiile în infrastructura publică a structurilor
sanitare care au atribuții în prevenirea, controlul,
diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile,
inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și
supravegherea infecțiilor asociate actului medical și
a celor implicate în sănătatea publică

Investițiile în infrastructura publică a sistemului
național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de
testare a sângelui și/sau procesare a plasmei

Implementarea de programe de screening
populațional/ diagnosticare și tratament precoce

Implementarea de programe de diagnosticare
precoce și tratament

Implementarea programelor de măsuri privind
sănătatea mamei și nou-născutului

Creșterea capacității de îngrijire medicală a
pacienților cu boli rare

Măsurile destinate creșterii capacității de îngrijire
medicală a pacientului critic neonatal/ postneonatal












Implementarea de programe de schimbare a stilului
de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei
vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri
de prevenție
Implementarea de măsuri destinate diagnosticării și
tratamentului pacienților cu afecțiuni osteoarticulare (coloană vertebrală și alte articulații) cu
potențial invalidant
Implementarea de programe/ măsuri destinate
controlului infecțiilor asociate actului medical
Măsurile
pentru
dezvoltarea
capacității
personalului
Măsurile destinate creșterii eficacității serviciilor de
laborator
Investiții pentru sistemul național de transfuzii,
inclusiv infrastructura de testare a sângelui și
procesare a plasmei
Redefinirea circuitelor de depozitare și transport a
deșeurilor medicale în unitățile medicale

Solicitanți eligibili

Unități sanitare: INSP; Centre Regionale ale INSP;
DSP; INHT; Centre de transfuzii; Institutul Național
de Sănătate Publică și structurile sale teritoriale;
Institutul Național de Hematologie și centrele de
transfuzii; Spitale publice mici, altele decât
institutele, spitalele județene; Unități sanitare
publice care tratează mari arși; Unități sanitare
pentru servicii critice (ex. Bloc operator, ATI, UPU
sau conexiune cu UPU etc.); Centre regionale de
genetică medicală; Institute oncologice; INML si
structurile teritoriale.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. Investiții pentru construirea
spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești publice noi cu
impact teritorial major
Acțiuni finanțate

Continuarea investițiilor în spitalele regionale de
urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza II)

Investițiile în infrastructuri spitalicești publice noi
cu impact teritorial major

Dezvoltarea capacității personalului sanitar
Solicitanți eligibili



Spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova;
Unități sanitare publice cu impact teritorial major.

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 5. Abordări inovative în cercetarea
din domeniul medical
Acțiuni finanțate

Cercetarea și inovarea prin implementarea de
soluții de cercetare cu aplicabilitate în domeniul
medical

Adoptarea tehnologiilor medicale inovative și
avansate

Programe dedicate cercetării și/sau utilizării
clinice: ex. Producție de vaccinuri, seruri și alte
medicamente biologice

Cercetarea în domeniul bolilor netransmisibile

Realizarea unei infrastructuri de cercetaredezvoltare în domeniul genomică
Solicitanți eligibili

Entități relevante; Unități medicale singure sau în
parteneriat cu entități relevante; organizații de
cercetare; instituții partenere în activitatea de
cercetare dezvoltare.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 6. Digitalizarea sistemului medical
Acțiuni finanțate

Înființarea observatorului național pentru date în
sănătate

Realizarea de aplicații de telemedicină

Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate

Digitalizarea internă a unităților sanitare altele
decât cele din subordinea MS pentru acuratețea
datelor
Solicitanți eligibili

Autorități și instituții publice din domeniul medical;
Autorități și instituții publice relevante pentru
implementarea de soluții informatice în domeniul
de sănătate.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 7. Măsuri care susțin cercetarea,
informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne
de investigare, intervenție, tratament
Acțiuni finanțate
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Investiții în infrastructura publică a unităților
sanitare implicate în activități de prelevare și
transplant acreditate, inclusiv a infrastructurii în
domeniul
terapiilor
celulare,
structurilor
responsabile cu băncile de țesuturi/ celule/
stocarea țesuturilor, a unităților sanitare acreditate
HLA, inclusiv a unităților care coordonează
activitatea de transplant

Investiții în infrastructura publică structurilor
sanitare
unde
se
realizează
depistarea,
diagnosticarea, tratarea pacienților oncologici

Investiții în infrastructura publică a institutelor
oncologice

Măsuri pentru implementarea operațiunilor în
domeniul cercetării medicale la toate nivelurile

Măsuri pentru implementarea operațiunii în
domeniul transplantului/ terapii celulare

Dezvoltarea capacității personalului medical și non
medical - utilizare echipamente medicale inovative

Utilizarea de metode moderne de investigare,
intervenție, tratament

Asigurarea accesului universal la diagnostic și
tratament de calitate, inclusiv la transplant de
țesuturi
și
celule,
conform
standardelor
internaționale

Dezvoltarea de programe/ module specifice și
transversale de la nivelul universităților de
medicină, care să permită perfecționarea sau
reconversia profesională

Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de
formare (de la nivelul învățământului terțiar) și
instituțiile din domeniul medical, pentru
dezvoltarea unor programe de formare continuă în
domeniul medical și zonele conexe
Solicitanți eligibili

Structuri sanitare unde se realizează depistarea,
diagnosticarea, tratarea pacienților oncologici/
institute oncologice; unități sanitare acreditate
pentru prelevare organe/ unități sanitare implicate
în activități de prelevare și transplant acreditate,
inclusiv în domeniul terapiilor celulare/ spitale
clinice acreditate pentru prelevare organe; unități
care coordonează activitatea de transplant;
structuri responsabile cu băncile de țesuturi/



216

celule/ stocarea
acreditate HLA.

țesuturilor;

unități

sanitare

Programul Operațional Educație și Ocupare
(POEO)
Programul Operațional Educație și Ocupare urmărește
obiectivul de politică 4 al Uniunii Europene „O Europă mai
socială”, iar investițiile din cadrul programului se
concentrează pe provocările majore din domeniul educației și
ocupării, corelate cu prioritățile obiectivului de politică 4 și
Agenda pentru competențe în Europa.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Valorificarea potențialului
tinerilor pe piața muncii
Acțiuni finanțate

Înființarea/dezvoltarea de centre (fixe și
mobile)/cluburi de tineret la nivel comunitar cu
implicarea autorităților locale și a unor entități
publice sau private

Utilizarea infrastructurii existente și neutilizate la
nivelul UAT ca resurse primare pentru dezvoltarea
activităților pentru tineret sau pentru inițierea de
activități economice independente de către tineri

Asigurarea lucrătorilor/ consilierilor de tineret la
nivelul centrelor/cluburilor/ furnizorilor de servicii
de tineret publice sau private sau de alți actori
interesați

Serviciile de identificare înregistrare, pregătire și
furnizare a ofertei propriu-zise pentru tineri,
inclusiv tineri NEET

Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor

Înființarea/ dezvoltarea întreprinderilor sociale de
inserție, pentru susținerea tinerilor cu accent pe
tineri NEET, inactivi, șomeri și șomeri de lungă
durată
Solicitanți eligibili

Structuri/entități specializate în furnizarea de
servicii pentru tineri; Tineri sub 30 ani.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Îmbunătățirea participării
copiilor la educația ante-preșcolară și preșcolară
Acțiuni finanțate






Dezvoltarea și asigurarea calității sistemului de
ÎETC
Diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport
socio-educațional prin susținerea de acțiuni/
măsuri strategice la nivel local pentru
îmbunătățirea accesului copiilor cu vârste de la
naștere la 6 ani la educația timpurie
Dezvoltarea sistemului de formare inițială și
continuă a cadrelor didactice pentru ÎETC

Solicitanți eligibili

Unități de învățământ și unități conexe: ce oferă
servicii educaționale IETC.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Prevenirea părăsirii timpurii a
școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor
dezavantajate la educație și formare profesională
Acțiuni finanțate

Susținerea participării elevilor în programe de tip
SDS, complementar cu masă caldă, în vederea
consolidării competențelor, învățării remediale și
accelerării învățării prin activități educative

Pachete personalizate de măsuri în vederea
sprijinirii accesului și participării la educație

Facilitarea transportului elevilor către/ de la
unitățile școlare

Dezvoltarea de programe de informare și
conștientizare privind participarea la educație,
educația incluzivă

Asigurarea accesului la servicii de educație culturală
și artistică copiilor din grupurile dezavantajate din
mediul rural și mic-urban

Sprijinirea/ încurajarea mobilității cadrelor
didactice către zonele în care se înregistrează deficit

Îmbunătățirea accesului și a participării la educație
a copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale
speciale (CES), inclusiv la activități sportive și
culturale adaptate

Organizarea unor oportunități variate de dezvoltare
profesională pentru personalul didactic, în vederea
asigurării unui sistem de educație incluziv

Dezvoltarea și extinderea Programului „A doua
șansă” (ADS), pentru facilitarea finalizării
învățământului obligatoriu

Intervenții pentru învățământul terțiar

Măsuri de sprijin în vederea creșterii accesului la
studii universitare

Măsuri de prevenire și combatere a abandonului
universitar pentru grupurile dezavantajate/
subreprezentate de studenți
Solicitanți eligibili

Unități de învățământ și unități conexe; Instituții de
învățământ superior; Asistență Socială și Protecție a
Copilului - DGASPC); personal din Ministerul
Educației (ME) și din instituțiile subordonate sau în
coordonare.



AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. Creșterea calității ofertei de
educație și formare profesională pentru asigurarea echității
sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și
la provocările inovării și progresului tehnologic
Acțiuni finanțate

Realizarea unui mecanism eficient de recunoaștere
a rezultatelor învățării dobândite în contexte nonformale și informale în învățământul preuniversitar
și terțiar, pentru o mai bună integrare pe piața
muncii

Măsuri privind asigurarea calității educației pentru
toți, în corelație cu dinamica pieței muncii și
societății

Facilitarea accesului informat și a participării active
la programe de educație

Măsuri privind flexibilizarea și diversificarea
oportunităților de formare și dezvoltare a
competențelor cheie ale elevilor

Promovarea dezvoltării programelor de studii
terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu
cerințele pieței muncii

Dezvoltarea și implementarea unor programe
universitare
pentru
adaptarea
ofertei
universităților la solicitările pieței muncii

Implementarea
unui
program
pentru
internaționalizarea învățământului superior

Sprijinirea mobilității internaționale de tip
Erasmus+
Solicitanți eligibili

Unități de învățământ și unități conexe; Instituții de
învățământ superior; Instituții centrale, regionale și
locale cu responsabilități în gestiunea sistemului de
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învățământ; Asistență Socială și Protecție a
Copilului - DGASPC); personal din Ministerul
Educației (ME) și din instituțiile subordonate sau în
coordonare.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 5. Creșterea accesibilității,
atractivității și calității învățământului profesional și tehnic
Acțiuni finanțate

Optimizarea mecanismului de monitorizare și
evaluare a politicilor publice privind formarea
profesională

Crearea și aplicarea unui mecanism privind
asigurarea calității învățării la locul de muncă
(WBL) și certificarea rezultatelor învățării în
formarea profesională inițială

Creșterea calității și a validității proceselor de
predare-învățare-evaluare în ÎPT

Sprijinirea dezvoltării școlilor pentru susținerea si
recunoașterea excelentei în IPT

Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor
și personalului didactic din ÎPT

Dezvoltarea și extinderea serviciilor de consiliere
pentru îmbunătățirea accesului informat la
programe de educație și formare profesională

Asigurarea unui sprijin financiar suplimentar față
de grantul Erasmus+

Măsuri pentru facilitarea accesului la programele de
formare profesională, precum și pentru prevenirea
și combaterea abandonului școlar și a părăsirii
timpurii a școlii la nivelul ÎPT

Programe de informare și conștientizare pentru
întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și
educație parentală, cu focalizare pe părinții copiilor
provenind din grupuri vulnerabile

Dezvoltarea și furnizarea de programe remediale

Solicitanți eligibili

Unități și instituții de învățământ ce oferă servicii
educaționale (ÎPT); Elevi din învățământul
profesional și tehnic; Elevi de gimnaziu; Personal
didactic; Asistență Socială și Protecție a Copilului DGASPC); personal din Ministerul Educației (ME) și
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din instituțiile subordonate sau în coordonare;
Autorități Publice Locale – APL.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 6. Creșterea accesului pe piața
muncii pentru toți
Acțiuni finanțate

Furnizarea serviciilor de identificare, îndrumare,
sprijin și management de caz pentru persoanele din
grupuri dezavantajate

Furnizarea de pachete prestabilite de măsuri de
ocupare, în vederea integrării socio-profesionale a
persoanelor din grupuri dezavantajate pe piața
muncii

Finanțarea de intervenții integrate în zone cu deficit
de forță de muncă și migrație sezonieră

Sprijin acordat angajatorilor/ consorțiilor de
angajatori pentru amenajarea unor spații destinate
supravegherii și îngrijirii copiilor cu vârstă
preșcolară (0-6 ani) sau pentru crearea de
parteneriate cu entități specializate care oferă
servicii de îngrijire copii

Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor
forme de muncă noi sau flexibile

Măsuri de sprijin pentru păstrarea locurilor de
muncă în activitățile /sectoarele economice afectate
de probleme sistemice

Sprijinirea angajatorilor pentru condiții de muncă
adaptate nevoilor lucrătorilor

Campanii de promovare pentru conștientizarea
angajatorilor și lucrătorilor

Finanțarea serviciilor de susținere a îmbătrânirii
active prin implicarea lucrătorilor vârstnici în
programe de tip shadow/tutelă/tutoriat/mentorat
Solicitanți eligibili

Persoane inactive; tineri cu vârsta de peste 30 ani;
șomeri; șomeri de lunga durată; șomeri cu nivel
redus de competențe; persoane cu dizabilități; femei
angajate; Persoane angajate; angajatori; Lucrători
vârstnici 55+

AXA PRIORITARĂ
socială

NUMĂRUL

7. Antreprenoriat și economie

Acțiuni finanțate

Dezvoltarea unor instrumente și structuri
colaborative/ participative

Programele de sprijin antreprenorial

Acordarea de granturi pentru inițierea de noi afaceri
(start-up) și incubatoare de afaceri

Asistență și consultanță în afaceri post înființare
pentru depășirea dificultăților economice

Sprijin prin granturi și instrumente de
microcreditare cu partajarea riscului pentru
înființare/dezvoltare/inovare/scalare/extindere/d
e întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de
inserție

Asistență și consultanță post înființare pentru
întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de
inserție

Sprijinirea angajatorilor/ocupării în întreprinderi
sociale de inserție pentru inserția socioprofesională a lucrătorilor defavorizați
Solicitanți eligibili

Administratori de grant; Microîntreprinderi; IMMuri; Parteneri sociali; Întreprinderi sociale;
Antreprenori si personal angajat in sectorul
economiei sociale; Personal din autorități și
instituții publice; universități și institute de
cercetare; furnizori de servicii de ocupare și
formare; angajatori și membrii ai comitetelor
sectoriale.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 8. Modernizarea instituțiilor pieței
muncii
Acțiuni finanțate

Îmbunătățirea instrumentelor, proceselor și
mecanismelor de monitorizare a informațiilor din
piața muncii, de anticipare a nevoii de competențe,
de evaluare și monitorizare a politicilor publice
privind măsurile active și formarea profesională sau
adăugarea de noi dezvoltări

Actualizarea și dezvoltare de instrumente la nivelul
ANOFM, care să permită debirocratizarea și
digitalizarea activității

Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor
pentru ocupare și formare
Solicitanți eligibili



Organizații sindicale și patronale reprezentative;
ONG-uri cu competențe în domeniu; Angajatori;
Personal din autorități și instituții publice;
universități și institute de cercetare; furnizori de
servicii de ocupare și formare; angajatori și membrii
ai comitetelor sectoriale.

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 9. Consolidarea participării
populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității
Acțiuni finanțate

Dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în
formarea profesională a adulților

Dezvoltarea capacității comisiilor județene pentru
autorizarea furnizorilor de formare profesională

Formarea
continuă
a
formatorilor/instructorilor/coordonatorilor
de
ucenicie din formarea profesională continuă

Actualizare/revizuire/dezvoltare de noi standarde
ocupaționale /calificări profesionale conform noilor
cerințe ale pieței muncii

Încurajarea participării la învățarea pe tot parcursul
vieții prin extinderea/diversificarea oportunităților
de formare

Sprijinirea mobilității internaționale Erasmus+
pentru educația adulților

Dezvoltarea și testarea de instrumente inovative de
evaluare a competențelor

Implementarea programului „Pachet de bază pentru
persoanele fără/cu nivel scăzut de formare”

Implementarea programului „Ține pasul”

Furnizarea de către angajatori, inclusiv clustere de
angajatori, de programe de formare

Implementarea programului „Competențe digitale
pentru piața muncii”

Sprijinirea sportivilor aflați la final de carieră pentru
dobândirea de competențe în vederea reintegrării
pe piața muncii
Solicitanți eligibili

Membrii și experți ai comitetelor sectoriale;
Angajatori; angajați; antreprenori; parteneri sociali;
Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
lucrători; persoane angajate; Furnizori de servicii
de formare profesională; Adulți (25-64 ani) 219

potențiali formabili; Angajatori; clustere de
angajatori; Personal centre comunitare de învățare
permanentă.

Programul Operațional Incluziune și
Demnitate Socială (POIDS)
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială are ca
scop sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor aparținând
grupurilor vulnerabile prin reducerea în primul rând a
decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și
excluziunea socială.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunității
Acțiuni finanțate

Proiecte care vor permite lucrătorilor să lucreze
într-un mediu mai sănătos, vor promova un mediu
de lucru sănătos și se vor adresa lucrătorilor,
întreprinderilor și antreprenorilor de pe teritoriul
GAL

Măsurile care să stimuleze activități în aer liber
pentru seniori, sporturi ușoare, activități de
mentorat, dar și suportarea costurilor aferente
tratamentelor stomatologice pentru seniori cu
venituri foarte mici

Măsurile care vizează serviciile de angajare și sprijin
educațional sunt complementare celor din PO
Educație și Ocupare, precum și celor din PO
Tranziție Justa legate de calificare, recalificare și
formare profesională

Dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor și
adulților

Servicii before și after school ca suport educațional
pentru copiii cu risc de abandon școlar

Educație profesională pentru copii și adulți care au
nevoie de recalificare profesională

Serviciile sociale pentru copii, pentru a menține
copilul în familie, a reduce riscul de abandonare al
acestuia în sistemul instituționalizat

Asigurarea furnizării de servicii medicale și acțiuni
de conștientizare cu privire la importanța sănătății
persoanei și prevenirea diferitelor probleme
medicale
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Asigurarea protecției sociale a persoanelor din alte
grupuri defavorizate
Măsuri prin care va fi sprijinit accesul persoanelor
marginalizate, precum romii, la servicii de sănătate
și educație pentru sănătate
Achiziția de echipamente sanitare și echipamente
mai puțin poluante, mai puțin iradiante, care asigură
un mediu de lucru mai sănătos
În infrastructura pentru incubatoarele de economie
socială
Sprijinul pregătitor pentru elaborarea Strategiilor
Locale Urbane
Sprijinul pentru funcționarea, managementul și
evaluarea (studii de impact) GAL-urilor urbane
Modernizarea și construcția infrastructurii școlilor
și grădinițelor
Furnizarea de tehnologii pentru a ajuta elevii și
profesorii să desfășoare procesul educațional online
Realizării/reabilitării infrastructurii sociale
Dezvoltarea infrastructurii locative
Transformarea
clădirilor/siturilor
vechi/abandonate în muzee, restaurarea vechilor
biserici, biblioteci, lucrări de conservare a siturilor
istorice
Dezvoltarea activităților de valorificare și
promovare a patrimoniului cultural local și a
turismului

Solicitanți eligibili

Comunitățile urbane care au nevoie de o
infrastructură educațională modernizată; GAL-uri.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Dezvoltarea locală plasată sub
responsabilitatea comunității – zona rurală
Acțiuni finanțate

Permiterea copiilor săraci să meargă la tabere de
creație sau sport

Sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate
pentru muncă

Sprijin psiho-social și material/financiar adresat
direct elevilor

Implementarea de programe precum grădiniță,
școală după școală, educație de recuperare

Solicitanți eligibili

GAL-uri rurale
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Protejarea dreptului la
demnitate socială
Acțiuni finanțate

Construirea de locuințe sociale
Solicitanți eligibili

APL
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. Sprijinirea comunităților rurale
fără acces sau cu acces limitat la serviciile primare
Acțiuni finanțate

Sprijinirea identificării nevoilor locale și evaluarea
dezvoltării serviciilor sociale în cadrul fiecărei
autorități locale rurale

Dezvoltarea serviciilor sociale primare pe modelul
comunitar în comunitățile rural

Sprijinirea autorităților locale în vederea
reglementării situației așezărilor informale

Creșterea accesului profesioniștilor la programul de
formare continuă

Sprijin pentru comunitățile fără acces sau cu acces
redus la serviciile sociale
Solicitanți eligibili

Autorități locale în parteneriat cu ONG-uri;
furnizorii acreditați de servicii sociale în parteneriat
sau asociați cu autoritățile locale.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 5. Reducerea disparităților dintre
copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți
copii
Acțiuni finanțate

Reducerea disparităților dintre copiii expuși
riscului de sărăcie/excludere socială și alți copii

Sprijin personalizat, adaptat la nevoile mamelor,
pentru a spori capacitatea de inserție profesională și
autonomia părintelui unic

Cursuri de reconversie profesională pentru părinții
singuri cu venituri mici

Un acces mai bun al femeilor la piața muncii, precum
și la un echilibru mai bun între viața profesională și
cea privată












Dezvoltarea a 8 centre pilot regionale pentru copii
cu tulburări de comportament
Oferirea accesului egal pentru copiii afectați de
sărăcie sau de excluziune socială în tabere
Incluziunea socială a copiilor vulnerabili prin
implicarea în activități sportive sau culturale
Sprijinirea
tinerilor
în
procesul
de
dezinstituționalizare
Serviciile comunitare pentru copii și familii –
prevenirea separării
Oferirea de sprijin financiar pentru familiile
monoparentale
Creșterea accesului profesioniștilor la programul de
formare continuă
Infrastructurii pentru minim 24 de centre sportive
pentru aceștia în zonele sărace, cel puțin trei pentru
fiecare regiune de dezvoltare. Vor fi finanțate 3
centre în zonele mai dezvoltate și 21 în zonele mai
puțin dezvoltate
infrastructura pentru servicii care vor oferi
consiliere copiilor și familiilor acestora

Solicitanți eligibili

ONG-uri; furnizori de servicii sociale; asociații
culturale; institute de cult; cluburi sportive;
asociație sportivă; federație sportivă în parteneriat
sau nu cu furnizori acreditați de servicii sociale.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 6. Servicii de suport pentru
persoane vârstnice
Acțiuni finanțate

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele
vârstnice

Organizarea de comunități de seniori

Infrastructura pentru persoanele vârstnice aflate în
pericol de excluziune locativă

Îmbunătățirea accesului specialiștilor care lucrează
cu vârstnici la programe de formare continuă
Solicitanți eligibili

Furnizori de servicii sociale în parteneriat sau nu cu
furnizori acreditați de servicii sociale; ONG-uri.
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AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 7. Sprijin pentru persoanele cu
dizabilități
Acțiuni finanțate

Un pachet integrat de măsuri de sprijin, pentru
angajarea sau creșterea capacității de angajare a
persoanelor cu dizabilități

Identificarea angajatorilor și a persoanelor cu
dizabilități, evaluarea competențelor profesionale și
sociale ale persoanelor cu dizabilități aflate în
căutarea unui loc de muncă, de către o echipă de
specialiști (consilier profesional, psiholog etc.),
consilierea familiilor, organizarea de stagii de
muncă pentru persoanele cu dizabilități, precum și
măsuri de sprijin pre și post-angajare

Implementarea unui sistem adecvat de servicii
asistate de luare a deciziilor pentru a oferi
persoanelor cu dizabilități sprijinul necesar pentru
exercitarea deplină a acestui drept în conformitate
cu voința și preferințele acestora

Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi/reabilitare
pentru copiii cu dizabilități

Accesul persoanelor cu dizabilități la echipamente,
dispozitive și tehnologii de asistență, pentru
incluziunea socială și participarea activă la viața
comunității

Dezvoltarea serviciilor de reabilitare în comunitate,
prin echipe de servicii mobile

Furnizarea de servicii de viață independentă pentru
persoanele cu dizabilități care părăsesc instituțiile

Dezvoltarea de servicii de îngrijire și suport de
calitate pentru persoanele cu dizabilități și
îngrijitorilor acestora în centrele respiro

Finanțarea cursurilor de asistent personal
profesional, în vederea îmbunătățirii calității vieții
independente a persoanelor cu dizabilități

Măsuri de instruire a personalului din serviciile
dedicate persoanelor cu dizabilități

Renovarea și dotarea centrelor de reabilitare pentru
copiii cu dizabilități

Achiziționarea de echipamente asistive, dispozitive
asistive pentru persoane cu dizabilități

Sprijinirea infrastructurii echipelor mobile de
reabilitare (autoturisme, truse fizio-medicale etc.)

Renovarea/dotarea serviciilor comunitare și/sau
serviciilor de îngrijire de zi și reabilitare
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Renovare/cumpărare/construire centrelor respiro
pentru
persoanele
cu
dizabilități
și
familiile/îngrijitorilor acestora
Solicitanți eligibili

Furnizori publici sau privați de măsuri de sprijin
pentru ocuparea forței de muncă; centre de zi;
centre de servicii de recuperare neuro-motorie și
centre de servicii de asistență și suport pentru
persoanele cu dizabilități.



AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 8. SERVICII sociale și de suport
acordate altor grupuri vulnerabile
Acțiuni finanțate

Un pachet de servicii integrate pentru adulții
imigranți (facilitarea accesului la servicii medicale;
consiliere și orientare psihologică, organizarea de
cursuri de limba română; îndrumare și asistență
pentru proceduri administrative, profilare,
consiliere și îndrumare pentru accesul la serviciile
de angajare, certificarea competențelor – activitățile
se vor desfășura în cel puțin 12 centre de integrare)

Un pachet de servicii integrate pentru copiii
imigranți (facilitarea accesului la servicii medicale,
consiliere și orientare psihologică, organizare de
cursuri de limba română; servicii educaționale) –
activitățile se vor desfășura în cel puțin 12 centre de
integrare

Servicii integrate pentru victimele traficului de
persoane și victimele violenței domestice

Servicii de sprijin și reabilitare pentru reintegrarea
socială a persoanelor care se confruntă cu
dependența de droguri sau alcool

Servicii de asistență socială, consiliere, sprijin
pentru incluziune, oferite persoanelor care sunt
eliberate din închisoare

Servicii de sprijin pentru incluziunea socială a
persoanelor fără adăpost

Formarea profesională a specialiștilor care lucrează
cu grupuri vulnerabile

Consilierea profesională a victimelor violenței
domestice sau traficului de ființe umane

Pregătirea specialiștilor care lucrează cu aceste
grupuri vulnerabile

Dezvoltarea infrastructurii de locuințe protejate
pentru victimele violenței domestice





Dezvoltarea infrastructurii de locuințe protejate
pentru victimele traficului de persoane
Reabilitarea spațiilor disponibile pentru cazare
temporară pentru migranți
Dezvoltarea infrastructurii centrelor de integrare
din 12 orașe ale țării, reprezentative din punct de
vedere al numărului de migranți, prin reabilitarea și
modernizarea unor spații aflate în administrarea
autorităților locale

Solicitanți eligibili

Autorităților locale;
Interne (MAI).

Ministerului

Afacerilor

AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 9. Ajutorarea persoanelor
defavorizate
Acțiuni finanțate

Masă caldă/ cantine

Vouchere pentru achiziții de alimente

Vouchere pentru copii

Cartografierea tuturor serviciilor sociale existente
în zonă
Solicitanți eligibili

Asociații și fundații de întrajutorare a persoanelor
defavorizate; instituții guvernamentale destinate
asistenței sociale; Autorități locale
















Programul Operațional Regional Nord-Est
(POR)
Programul Operațional Regional Nord-Est urmărește ca
obiectiv general dezvoltarea echilibrată în contextul unei
creșteri economice durabile, favorabile incluziunii care să
reducă disparitățile și decalajele de dezvoltare din interiorul
regiunii, dar și cu alte regiuni ale țării.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 1. Nord-Est – O regiune mai
competitivă, mai inovativă
Acțiuni finanțate

Integrarea organizațiilor CDI în structuri,
parteneriate și
proiecte de
cooperare

interregionale și internaționale; aliniate domeniilor
RIS3
Consolidarea capacitații de cercetare-inovare la
nivel regional, inclusiv a întreprinderilor și
promovarea colaborării între organizațiile CDI și
mediul de afaceri
Dezvoltarea capacității de transfer tehnologic
regionale
Dezvoltarea clusterelor, cu accent pe exploatarea
inovativă și completarea verigilor lipsă din cadrul
lanțului de valoare
Investiții pentru facilitarea creșterii și dezvoltării
tehnologice a companiilor
Implementarea mecanismelor de economie
circulară în IMM regionale
Dezvoltarea
capacității
ecosistemului
antreprenorial de inovare pentru crearea și
maturizarea de start-up / spin-off în domenii de
specializare inteligență
Dezvoltarea competențelor la nivelul entităților
implicate
în
procesul
de
descoperire
antreprenorială, în special IMM și organizații CDI și
TT adecvate susținerii specializării inteligente
Dezvoltarea capacității administrative a actorilor
implicați
în
elaborarea,
implementarea,
monitorizarea, evaluarea, actualizarea și revizuirea
strategiilor de specializare inteligentă
Dezvoltarea
capacității
regionale
de
operaționalizare a propunerilor de proiecte
aferente RIS3 prin crearea unei structuri de tip onestop-shop regional, dedicată sprijinirii promotorilor
de proiecte CDI, cu precădere a celor privați

Solicitanți eligibili

Antreprenori; cercetători; angajați cu studii
superioare;
microîntreprinderi;
IMM-uri;
întreprinderi mari; universități; instituții de
învățământ superior; organizații CDI; entități de
administrare a unor incubatoare; acceleratoare;
parcuri științifice și tehnologice; clustere;
antreprenori și angajați din start-upuri și spinoffuri; administrații publice; ONG.
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AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 2. Nord-Est – O regiune mai
digitalizată
Acțiuni finanțate

Digitalizarea administrației publice locale inclusiv
prin dezvoltarea de sisteme integrate inteligente

Transformarea digitală a companiilor prin
adoptarea tehnologiilor și instrumentelor digitale

Investiții pentru crearea, dezvoltarea de huburi de
inovare digitală
Solicitanți eligibili

IMM-uri; Administrația publica locala; Unități de
învățământ preuniversitar; Universități; Clustere.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 3. Nord-Est – O regiune durabilă,
mai prietenoasă cu mediul

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe

Reabilitarea termică a clădirilor publice

Investiții în clădirile rezidențiale în vederea
asigurării/creșterii eficientei energetice, inclusiv
măsuri de consolidare structurală în funcție de
nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile
identificate

Investiții în clădirile non-rezidențiale publice în
vederea asigurării/creșterii eficientei energetice,
inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție
de nivelul de expunere și vulnerabilitate la riscurile
identificate

Investiții care promovează infrastructura verde în
zonele urbane

Modernizarea și extinderea spațiilor verzi, inclusiv
prin reconversia funcțională a spațiilor urbane
degradate, a terenurilor virane degradate/
neutilizate/abandonate

Reabilitarea,
modernizarea
și
extinderea
transportului public local cu tramvaiul(trolee),
coridoarelor de mobilitate în zona centrală,
regenerarea
coridoarelor
secundare,
implementarea sistemelor bike-share

Infrastructura de transport nepoluant, material
rulant, troleibuze sau autobuze nepoluante

Infrastructura de ciclism

Infrastructura pentru combustibili alternativi,
inclusiv dezvoltarea culoarelor de mobilitate
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Solicitanți eligibili

Municipii si orașe; UAT-urile municipiu reședință de
județ pot dezvolta în parteneriat cu comunele
limitrofe.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 4. Nord-Est – O regiune mai
accesibilă
Acțiuni finanțate

Intervențiile în infrastructura rutieră de tipul
variantelor ocolitoare, pasajelor rutiere subterane
și supraterane

Reabilitarea, modernizarea, construirea de legături
rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile
ten-T

Dezvoltarea
de
soluții
pentru
decongestionarea/fluidizarea traficului
Solicitanți eligibili

Consiliile județene; municipii și orașe.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 5. Nord-Est – O regiune educată
Acțiuni finanțate

Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru
nivelul ante-preșcolar și preșcolar, învățământul
primar și gimnazial

Dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru
învățământ secundar superior, filiera vocațională și
tehnologică și învățământ profesional

Dezvoltarea
infrastructurii
de
învățământ
universitar
Solicitanți eligibili

Municipii și orașe din regiune.
AXA PRIORITARĂ NUMĂRUL 6. O regiune mai atractivă
Acțiuni finanțate

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural și dezvoltarea de noi servicii
culturale

Dezvoltarea turismului balnear și balneo-climateric

Dezvoltarea turismului de agrement

Sprijinirea întreprinzătorilor specializați în
meșteșugurile
tradiționale,
fructificarea
potențialului agrofood

Promovarea
investițiilor
orientate
către
infrastructura verde și siguranța spațiilor publice





Conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural și serviciilor culturale
Sprijinirea întreprinzătorilor specializați în
meșteșugurile tradiționale
Reabilitarea, modernizarea drumurilor de acces
către obiective de patrimoniu cultural, ecumenic,
istoric

Solicitanți eligibili

Orașe și municipii din regiune; UAT-uri din mediul
rural din regiune.

Programul Național de Redresare și Reziliență
(PNRR)
Principalul obiectiv al Planului Național de Redresare și
Reziliență al României este de a dezvolta nivelul actual al țării
prin programe și proiecte esențiale care să sprijine reziliența,
nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de
adaptare și potențialul de creștere. De asemenea, planul este
realizat pentru a asigura un echilibru între prioritățile Uniunii
Europene și necesitățile de dezvoltare ale României.
COMPONENTA NUMĂRUL 1. Managementul apei
Acțiuni finanțate

Extinderea sistemelor de apă și canalizare în
aglomerări mai mari de 2000 de locuitori
echivalenți, prioritizate prin planul accelerat de
conformare cu directivele europene

Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de
2000 de locuitori echivalenți, care împiedică
atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau
afectează arii naturale protejate

Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la
rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Adaptarea
la
schimbările
climatice
prin
automatizarea și digitalizarea echipamentelor de
evacuare și stocare a apei la acumulări existente
pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea
siguranței alimentării cu apă a populației și
reducerea riscului la inundații






Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru
monitorizarea infrastructurii, prevenirea și
gestionarea situațiilor de urgență
Realizarea cadastrului apelor
Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul
Sistemului Meteorologic Integrat Național

Solicitanți eligibili

autorități locale; Administrația Națională de
Meteorologie; operatorii de apă și apă uzată;
Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT).
COMPONENTA NUMĂRUL 2. Păduri și protecția biodiversității
Acțiuni finanțate

Campania națională de împădurire și reîmpădurire,
inclusiv păduri urbane

Dezvoltarea de capacități moderne de producere a
materialului forestier de reproducere

Actualizarea planurilor de management aprobate și
identificarea zonelor potențiale de protecție strictă
în habitate naturale terestre și marine în vederea
punerii în aplicare a Strategiei UE privind
biodiversitatea pentru 2030

Investiții integrate de reconstrucție ecologică a
habitatelor și conservarea speciilor aferente
pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă

Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate
de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse
unor astfel de fenomene
Solicitanți eligibili

Regia Națională a Pădurilor - Romsilva; proprietari
sau administratorii de pădure publici (Unități
Administrativ Teritoriale sau diviziuni ale acestora
pentru Municipiul București, inclusiv parteneriatele
între acestea) sau privați; proprietari de terenuri
pretabile împăduririi (ex. terenuri degradate;
terenuri agricole și intravilan etc.); deținătorii și
administratorii de păduri; RNP Romsilva; operatori
economici privați atestați să producă puieți
forestieri.
COMPONENTA NUMĂRUL 3. Managementul deșeurilor
Acțiuni finanțate
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Dezvoltarea,
modernizarea
și
completarea
sistemelor de management integrat al deșeurilor
municipale la nivel de județ sau la nivel de
orașe/comune
Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul
gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole
compostabile
Dezvoltarea
capacităților
instituționale
de
monitorizare publică și control pentru gestionarea
deșeurilor și prevenirea poluării

Solicitanți eligibili

autoritățile locale și structurile teritoriale ale
MMAP.
COMPONENTA NUMĂRUL 4. Transport sustenabil
Acțiuni finanțate

Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare

Material rulant feroviar

Dezvoltarea infrastructurii rutiere durabile aferente
rețelei TEN-T, taxarea drumurilor, managementul
traficului și siguranța rutieră

Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în
Municipiile București și Cluj-Napoca
Solicitanți eligibili

MTI; CNAIR; CNIR; CFR SA; C.F.R. Călători; Metrorex;
UAT Cluj-Napoca.

COMPONENTA NUMĂRUL 5. Valul renovării
Acțiuni finanțate

Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să
finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței
energetice a fondului construit existent

Realizarea Registrului național al clădirilor

Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor
și lucrătorilor în domeniul construcțiilor prin
elaborarea de cursuri de formare privind eficiența
energetică a construcțiilor

Economie circulară și creșterea eficienței energetice
a clădirilor istorice
Solicitanți eligibili
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autorități și instituții publice responsabile cu
amenajarea teritoriului, urbanismului și autorizarea
construcțiilor;
asociații
de
proprietari;
Inspectoratul de Stat în Construcții; Compania
Națională de Investiții; autoritățile administrației
publice centrale; Ministerul Culturii; Institutul
Național al Patrimoniului; Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice și Administrației; instituții de
învățământ superior/ instituții din Sistemul
Național de cercetare-dezvoltare.

COMPONENTA NUMĂRUL 6. Energie
Acțiuni finanțate

Noi capacități de producție de energie electrică din
surse regenerabile (energie eoliană și solară)

Infrastructura de distribuție a gazelor din surse
regenerabile (utilizând gazele naturale în
combinație cu hidrogenul verde ca măsură
tranzitorie), precum și capacitățile de producție a
hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru
stocarea energiei electrice

Dezvoltarea unei producții combinate de energie
termică și energie electrică (CHP) pe gaz flexibile și
de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate,
în vederea atingerii unei decarbonizări adânci

Lanț industrial de producție și/sau asamblare
și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor
fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi
capacități de stocare a energiei electrice

Asigurarea eficienței energetice în sectorul
industrial
Solicitanți eligibili

Actorii din industria cărbunelui (minerit și energie);
Operatorul sistemului de transport al energiei
electrice; Furnizorii de servicii privind energia;
Autoritățile locale și centrale; Ministerul Energiei;
Hidroelectrica; Ministerul Dezvoltării; Lucrărilor
Publice
și
Administrației;
Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii; întreprinderi
mari și IMM-uri din sectorul productiv; Ministerul
Dezvoltării; Ministerul Mediului; Apelor și
Pădurilor; întreprinderile care produc energie
electrică și termică în cogenerare; întreprinderile
din piața de producere a bateriilor și a celulelor și

panourilor fotovoltaice și din piața de stocare a
energiei electrice.



COMPONENTA NUMĂRUL 7. Transformarea digitală
Acțiuni finanțate

Implementarea
infrastructurii
de
cloud
guvernamental

Dezvoltarea cloudului și migrarea în cloud

Realizarea sistemului de e-health și telemedicină

Digitalizarea sistemului judiciar

Digitalizare în domeniul mediului

Digitalizarea în domeniul muncii și protecției
sociale

Implementarea formularelor electronice e-forms în
domeniul achizițiilor publice

Carte de identitate electronică și semnătura digitală
calificată

Digitalizarea
sectorului
organizațiilor
neguvernamentale

Transformarea digitală în managementul funcției
publice

Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării
serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de
instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele
albe

Asigurarea protecției cibernetice atât pentru
infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele
private cu valențe critice pentru securitatea
națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente

Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru
protecția spectrului guvernamental

Sporirea rezilienței și a securității cibernetice a
serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de
servicii de internet pentru autoritățile publice din
România

Crearea de noi competențe de securitate cibernetică
pentru societate și economie

Program de formare de competențe digitale
avansate pentru funcționarii publici

Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a
deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor
digitale



Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de
automatizare a proceselor de lucru în administrația
publică
Scheme
dedicate
perfecționării/recalificării
angajaților din firme

Solicitanți eligibili

ANFP; INA; furnizori de formare; Biblioteci; IMM-uri
inovatoare; Administrația publică centrală și
instituții publice de la nivel central și local;
Ministerul Sănătății; Ministerul Muncii și Protecției
Sociale; Agenția Națională de Ocupare a Forței de
Muncă; Agențiile Județene de Ocupare a Forței de
Muncă; Inspecția Muncii; Inspectoratele Teritoriale
de Muncă; Agenția Națională de Plăți și Inspecție
Socială; Agențiile Județene de Plăți și Inspecție
Socială; ANAP; ADR; MAI; Imprimeria Națională;
ONG-uri.
COMPONENTA NUMĂRUL 8. Reforma fiscală și reforma
sistemului de pensii
Acțiuni finanțate

Creșterea conformării voluntare a contribuabililor
prin dezvoltarea serviciilor digitale

Îmbunătățirea proceselor de administrare a
impozitelor și taxelor, inclusiv prin implementarea
managementului integrat al riscurilor

Asigurarea capacității de răspuns la provocările
informaționale actuale și viitoare, inclusiv în
contextul pandemiei, prin transformarea digitală a
Ministerului de Finanțe / Agenției Naționale de
Administrare Fiscală

Implementarea vămii electronice

Îmbunătățirea mecanismului de programare
bugetară

Instrument de modelare economică (set de
instrumente de simulare privind opțiunile de
reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea
capacității instituționale de a prognoza cheltuielile
cu pensiile

Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal

Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare

Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de
pensii aflate în plată
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Eficiență operațională și servicii electronice
avansate pentru sistemul național de pensii prin
digitalizare

Solicitanți eligibili

MF și instituțiile sale subordonate; ANAF – sistem
IT; administrația vamală; Banca Națională de
Dezvoltare; MMPS; Casa Națională de Pensii Publice
– CNPP.
COMPONENTA NUMĂRUL 9. Suport pentru sectorul privat,
cercetare, dezvoltare și inovare
Acțiuni finanțate

Platforme digitale privind transparentizarea
legislativă, debirocratizarea și simplificarea
procedurală destinate mediului de afaceri.

Instrumente financiare pentru sectorul privat

Scheme de ajutor pentru sectorul privat

Proiecte transfrontaliere și multinaționale –
Procesoare cu consum redus de energie și cipuri
semiconductoare

Înființarea și operaționalizarea centrelor de
competență

Programul de mentorat Orizont Europa

Consolidarea excelenței și susținerea participării
României la parteneriatele și misiunile din cadrul
programului Orizont Europa

Dezvoltarea unui program pentru atragerea
resurselor umane înalt specializate din străinătate
în activități de cercetare, dezvoltare și inovare

Program de sprijin pentru posesorii de certificate de
excelență primite la competiția pentru burse
individuale Marie Sklodowska Curie

Înființarea și susținerea financiară a unei rețele
naționale de opt centre regionale de orientare în
carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM
Solicitanți eligibili

autoritățile administrației locale care gestionează
fonduri și activități relevante pentru domeniul CDI;
Academia Română; cercetători individuali angajați
pe proiecte CDI; MCID; agențiile de finanțare a
cercetării și inovării; organizații CDI publice și
private; autorități publice; Centre de orientare
profesională în cariera de cercetător (8 centre
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regionale); asociații profesionale ale cercetătorilor;
ONG-uri care derulează activități în beneficiul CDI;
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și
Turismului.
COMPONENTA NUMĂRUL 10. F ONDUL LOCAL
Acțiuni finanțate

Mobilitate urbană durabilă

Construirea de locuințe pentru tineri și pentru
specialiști din sănătate și învățământ

Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a
îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către
unitățile administrativ-teritoriale

Elaborarea/actualizarea în format GIS a
documentelor de amenajare a teritoriului și de
urbanism
Solicitanți eligibili

autoritățile publice de la nivel central.
COMPONENTA NUMĂRUL 11. Turism și cultură
Acțiuni finanțate

Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

Modernizarea/crearea de muzee și memoriale

Instituirea și operaționalizarea Centrului Național
de Coordonare Velo

Implementarea a 3 000 km de piste pentru biciclete

Sporirea accesului la cultură în zonele defavorizate
din punct de vedere cultural

Accelerarea digitalizării producției și distribuției de
filme
Solicitanți eligibili

unități de învățământ din zonele rurale și din
orașele mici; GAL-uri urbane; Ministerul Culturii;
Administrația Fondului Cultural Național; Centrul
Național al Cinematografiei; Unitățile administrativ
teritoriale; persoanele juridice de drept privat;
unitățile aparținând unui cult religios recunoscut în
România; organizații neguvernamentale; Consiliile
județene; organizațiile neguvernamentale; muzeele
satului și alte muzee care au drept specific
protejarea patrimoniului vernacular; Ministerul

Investițiilor și Proiectelor Europene; Compania
Națională de Investiții.
COMPONENTA NUMĂRUL 12. Sănătate
Acțiuni finanțate

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
(Atlasul zonelor rurale marginalizate și al
dezvoltării umane locale din România)

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
Solicitanți eligibili

Ministerul Sănătății; Casa Națională de Asigurări de
Sănătate; Autoritatea Națională de Management al
Calității în Sănătate (ANMCS); Agenția Națională
pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate
(ANDIS); unitățile medicale publice care oferă
asistența medicală primară, comunitară și
ambulatorie; spitale alte unități din domeniul
sănătății publice; Unități Administrativ Teritoriale;
Cabinete ale medicilor de familie/Asocieri ale
medicilor de familie; Unități sanitare din subordinea
Ministerului Sănătății; Unități sanitare din
subordinea UAT-urilor.
COMPONENTA NUMĂRUL 13. Reforme sociale
Acțiuni finanțate

Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii
expuși riscului de a fi separați de familie

Reabilitarea,
renovarea
și
dezvoltarea
infrastructurii sociale pentru persoanele cu
dizabilități

Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă
pentru activitățile casnice

Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de
reabilitare pentru persoanele în vârstă
Solicitanți eligibili

autorități publice centrale și locale cu atribuții în
domeniul protecției drepturilor copilului; UAT și
parteneriatele între UAT și furnizori publici de
servicii sociale; ANPIS; AJPIS; MMPS; Ministerul de
resort cu atribuții în domeniul politicilor sociale.
COMPONENTA NUMĂRUL 14. Buna guvernanță
Acțiuni finanțate









Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a
garanta accesul la justiție și calitatea serviciilor
Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT)
necesare luptei împotriva corupției și recuperării
produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni,
inclusiv a formării profesionale în aceste domenii
Crearea de structuri parteneriale locale între
autoritățile locale și societatea civilă
Creșterea capacității organizațiilor societății civile
de stimulare a cetățeniei active, de implicare
profesionistă în planificarea și implementarea
politicilor publice privind drepturile sociale vizate
de planul național de redresare și reziliență și
monitorizarea reformelor asociate
Monitorizarea și implementarea planului

Solicitanți eligibili

Secretariatul General al Guvernului; Departamentul
pentru Dezvoltare Durabilă; Institutul National de
Administrație; ANFP; Ministerul Muncii și Protecției
Sociale; Ministerul Justiției; ANABI; DNA; Agenția
Națională de Integritate; ANAP; ONG; APL.
COMPONENTA NUMĂRUL 15. Educație
Acțiuni finanțate

Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110
creșe

Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412
servicii
complementare
pentru
grupurile
defavorizate

Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea
continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii
de educație timpurii

Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat
de abandon școlar

Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului
Informatic Integrat al Învățământului din România
(SIIIR) și ai instrumentului informatic al
mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și
intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii
timpurii a școlii

Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea
și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate

Transformarea liceelor agricole în centre de
profesionalizare
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Program de formare la locul de muncă pentru
personalul didactic
Asigurarea echipamentelor și a resurselor
tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ
Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea
de microbuze verzi
Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă
preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare
Sprijin pentru consorțiile școlare rurale
Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de
educație și formare profesională (EFP)
Echiparea atelierelor de practică din unitățile de
învățământ profesional și tehnic
Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și
realizarea de conținut
Digitalizarea universităților și pregătirea acestora
pentru profesiile digitale ale viitorului
Asigurarea infrastructurii universitare (cămine,
cantine, spații de recreere)
Programul de formare și îndrumare pentru
managerii și inspectorii școlari

Solicitanți eligibili

operatorii publici (primăriile); Ministerul Educației;
unitățile de învățământ.

Compania Națională de Investiții (CNI)
Compania Națională de Investiții este o persoană juridică
română care are ca obiectiv principal executarea programelor
de interes public sau social în domeniul construcțiilor,
aprobate de Ministerul Dezvoltării Regionale și
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Administrației Publice. Domeniile pe care le urmăresc
investițiile sunt sport de masă sau performanță, cultură și
învățământ, social și justiție. Vor fi finanțate acțiuni în
subprogramele:

Subprogramul ”săli de sport”

Subprogramul ”bazine de înot”

Subprogramul ”complexuri sportive”

Subprogramul ”așezăminte culturale”

Subprogramul ”unități și instituții de învățământ de
stat”

Subprogramul ”patinoare artificiale”

Subprogramul ”unități sanitare”

Subprogramul ”săli de cinema”

Subprogramul ”lucrări în primă urgență”

Subprogramul ”reabilitare blocuri de locuințe
situate în localități din zone defavorizate”

Subprogramul ”drumuri de interes local și drumuri
de interes județean”

Subprogramul ”fose septice; micro-stații de
epurare; sisteme de alimentare cu apă și sisteme de
canalizare”

Subprogramul ”alte obiective de interes public sau
social în domeniul construcțiilor”
Solicitanți eligibili

Statul, prin autoritățile administrației publice
centrale; autoritățile administrației publice locale,
precum și alte instituții publice și instituții de
interes public și persoane juridice recunoscute ca
fiind de utilitate publică în condițiile legii; precum și
alte entități ce funcționează în baza unor legi
speciale; inclusiv persoane fizice și juridice în cazul
Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”.

Capitolul II.5. IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI
EVALUAREA STRATEGIEI
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Monitorizare și evaluare

Mecanismele de control ale Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană presupun introducerea unui sistem de
verificare și monitorizare a gradului de implementare al
activităților propuse, precum și fundamentarea posibilelor
revizuiri și modificări ale obiectivelor, țintelor, planurilor de
măsuri și acțiuni.
Monitorizarea și evaluarea sunt două procese distincte prin
care se urmărește stadiul de implementare al SIDU.
Monitorizarea reprezintă procesul continuu de culegere a
informațiilor relevante despre modul de implementare al
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, în timp ce
evaluarea este un proces care folosește informațiile obținute
pe parcursul monitorizării pentru a stabili dacă strategia şia atins ținta şi a avut eficiența scontată: îndeplinirea viziunii
şi obiectivelor strategice.
Monitorizarea
implementării
strategiei
este
responsabilitatea administrației publice locale, respectiv a
primăriei municipiului Vatra Dornei. Monitorizarea va
presupune verificarea nivelului de implementare în
perioada programată a activităților, prin colectarea datelor
necesare pentru popularea bazei de date a indicatorilor de
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evaluare. Realizarea acestei activități va contribui la o mai
bună coordonare între proiectele realizate local cu cele
realizate la nivel județean și regional.
Procedura de monitorizare presupune compararea gradului
de atingere al țintelor propuse cu stadiul dezvoltării
municipiului la diferite momente. Evaluarea implementării
strategiei se bazează pe compararea gradului de atingere al
țintelor propuse inițial cu situația dezvoltării municipiului
la diferite momente. Pentru aceasta trebuie avută în vedere
evoluția indicatorilor de evaluare și a stadiului la care
aceștia se află în funcție de țintele aferente stabilite în cadrul
obiectivelor specifice. Evaluarea va fi realizată de către
compartimentul însărcinat și cu activitatea de monitorizare.
La o perioadă stabilită de către primarul municipiului Vatra
Dornei, va trebui redactat un raport de evaluare al gradului
de implementare al strategiei, care va cuprinde informații
privind
situația indicatorilor de evaluare. Pe baza
informațiilor prezentate în raport, pot fi propuse eventuale
modificări/actualizări ale strategiei. La perioade mai lungi
de timp (3-5 ani), precum și în cazul unor modificări
administrative sau socio - economice majore, documentul
strategic poate fi revizuit.

Indicatori de evaluare ai implementării SIDU Vatra Dornei

Dezvoltarea infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare:
-

Lungimea rețelei de drumuri locale reconstruite sau modernizate;
Lungimea variantei ocolitoare;
Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile;
Ponderea gospodăriilor racordate la rețeaua de apă potabilă;
Lungimea rețelei noi/modernizata de canalizare publică;
Populația conectată la rețeaua de canalizare publică;
Ponderea gospodăriilor racordate la rețeaua de canalizare;
Populația conectată la rețeaua de alimentare publică cu apă;
Lungimea rețelei noi/modernizata de alimentare publică cu apă;
Lungimea rețelei de distribuție a gazelor naturale;
Ponderea gospodăriilor racordate la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.
Număr anual de pasageri ai transportului public local;
Lungimea pistelor ciclabile;
Numărul anual al utilizatorilor pistelor ciclabile;

Calitatea vieții și siguranța publică:
-

Număr locuințe;
Raport locuitori/locuință;
Număr facilități de petrecere a timpului liber;
Număr agenți de poliție;
Număr infracțiuni la 1.000 locuitori;
Număr accidente la 1.000 locuitori.
Zone publice supravegheate video.

Educație și cultură
-

Unități de învățământ reabilitate;
Numărul laboratoare școlare;
Numărul cazurilor de abandon școlar;
Numărul copiilor aflați în situații de risc educațional;
Participanți în educație sau formare la ieșirea din intervenție;
Participanți înscriși în învățământul primar sau secundar sprijiniți;
Participanți înscriși în învățământul terțiar sprijiniți;
Copii sau tineri cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale sprijiniți;
Copii sau tineri în afara sistemului sprijiniți;
Participanți înscriși în învățământul primar sau secundar sprijiniți;
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-

Participanți înscriși în învățământul terțiar sprijiniți;
Personal didactic sprijinit;
Situri turistice și culturale sprijinite;
Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane;
Numărul ONG-uri active în domeniul social;
Numărul volumelor din Biblioteca orășenească;
Numărul abonaților Bibliotecii orășenească;

Sănătate și servicii de asistență socială:
-

Numărul unităților medicale publice existente;
Numărul unităților medico-sanitare reabilitate;
Numărul cadrelor medicale specializate;
Capacitate nouă sau modernizată pentru unități de asistență medicală
(persoane/an);
Entități care oferă asistență medicală primară;
Cabinete de asistență medicală școlară/asistență stomatologică;
Valoarea echipamentelor medicale achiziționate;
Capacitate nouă sau modernizată pentru unități de asistență medicală (persoane/an);
% copiilor înscriși pe listă care beneficiază de consultații preventive active conform vârstei;
% copiilor vaccinați conform vârstei;
% adulților care beneficiază de servicii preventive;
Numărul total al persoanelor cu dizabilități;
Numărul cazurilor de violență domestică;
Numărul cazurilor de abandon familial;
Gradul de acoperire cu servicii sociale;
Rata șomajului;
Numărul beneficiarilor de VMG;
Numărul familiilor fără venituri;
Numărul copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

Dezvoltarea economiei locale:
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Număr întreprinderi active;
Cifra de afaceri totală;
Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri la 1.000 locuitori);
Număr mediu al salariaților;
Locuri de muncă nou create;
Numărul șomerilor indemnizați;
Suprafață agricolă ocupată de culturi ecologice.
Entități sprijinite pentru dezvoltarea și furnizarea de servicii pentru tineri (nr.)
Persoane care beneficiază de programe de formare
Participanți care au obținut o certificare/calificare;

Mediu, schimbări climatice și managementul riscului:
-

Emisii de gaze cu efect de seră estimate;
Economii în consumul anual de energie primară;
Utilizatori conectați la rețele inteligente;
Număr de clădiri publice care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanțelor energetice;
Număr de gospodării care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea performanțelor energetice;
Consum final anual de energie;
Suprafața infrastructurii verzi care beneficiază de sprijin în zonele urbane;
Numărul locuitorilor care au acces la infrastructura verde nouă sau modernizată;
Suprafață spații verzi/cap locuitor.
Gradul de deservire a serviciilor de salubritate;
Cantitatea de deșeuri menajere generate;
Cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectată selectiv pe locuitor;
Număr puncte de colectare selectivă a deșeurilor;
Capacitatea de reciclare a deșeurilor;
Cantitatea de deșeuri reciclate;
Cantitatea de deșeuri colectate separat (tone/an);
Numărul de acțiuni de ecologizare;
Numărul campaniilor de informare și educare;
Suprafața infrastructurii verzi urbane reabilitate și pregătite pentru adaptarea la schimbările climatice;
Investiții în sisteme de monitorizare, pregătire, avertizare și răspuns în caz de dezastre;
Numărul locuitorilor care beneficiază de investiții de reducere a riscului la inundații;
Numărul locuitorilor care beneficiază de investiții de reducere a riscului la alunecări de teren;
Timp mediu de răspuns la situații de urgență;
Sisteme de monitorizare a calității aerului;
Numărul de locuitori care beneficiază de măsuri privind îmbunătățirea calității aerului;

Dezvoltarea capacității administrative și digitalizare:
-

Funcționari publici beneficiari ai sesiunilor de specializare și perfecționare în domenii de interes (achiziții publice,
management de proiect, furnizare servicii publice, ECDL etc.);
Număr servicii publice digitalizate;
Utilizatori de servicii și aplicații digitale publice;
Număr instituții publice incluse în programul de digitalizare;
Servicii și produse digitale dezvoltate;
Utilizatori ai serviciilor publice digitale;
Număr petiții online.
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