STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICOSOCIALĂ A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI CU
ORIZONTUL DE TIMP 2014-2020

STRATEGIE 2014 - 2020

VIZIUNEA 2020
VATRA DORNEI - PERLA BUCOVINEI, ÎN ORICE ANOTIMP
VATRA DORNEI ESTE STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES NAŢIONAL ȘI OFERĂ O
INFRASTRUCTURĂ ATRACTIVĂ PENTRU TURISMUL ACTIV ȘI PENTRU TURISMUL
BALNEO-CLIMATERIC, SERVICII DIVERSIFICATE ȘI DE CALITATE PE TOT PARCURSUL
ANULUI, ÎNTR-UN CADRU MONTAN NEPOLUAT.

Fiind o adevărată ”Perlă a Bucovinei”, Vatra Dornei își fructifică potenţialul
extraordinar al izvoarelor minerale, oferind cele mai bune servicii pentru practicarea
sporturilor de iarnă din nordul Moldovei, păstrându-și avantajul de a deţine cel lung
traseu de telescaun din ţară și cea mai bună calitatea a ozonului de la nivel naţional.

Prin implementarea măsurilor propuse de Strategia de dezvoltare socio-economică
pentru perioada 2014 - 2020, Vatra Dornei devine o staţiune competitivă la nivel
naţional și internaţional indiferent de sezon. Turiștii beneficiază de servicii turistice
de calitatea celor de la nivel european, diversificate și atractive indiferent de
perioada anului.
Va fi destinaţia ideală atât a turiştilor care doresc să beneficieze de proprietăţile
curative ale apelor minerale, dar şi 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 puţin 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 experimentaţi.

VIZIUNEA 2020
VATRA DORNEI – ACASĂ
VATRA DORNEI OFERĂ LOCUITORILOR SĂI CONDIŢII BUNE DE TRAI,
OPORTUNITĂŢI REALE DE DEZVOLTARE ȘI POSIBILITĂŢI VARIATE DE
PETRECERE A TIMPULUI LIBER.

Locuitorii municipiului Vatra Dornei se bucură de servicii publice de calitate,
acces la utilităţile publice de bază și la o infrastructură modernă.

având

Condiţiile de trai sunt asemănătoare cu cele din statele cele mai dezvoltate ale
Uniunii Europene, fiind atractive pentru categoriile de populaţie
Membrii comunităţii locale au oportunitatea de
local datorită diversificării economiei locale
dezvoltarea antreprenorială valorificând toate
Sectorul turistic este pivotul în jurul căruia
comunitate

a se dezvolta profesional pe plan
şi a mediului favorabil pentru
avantajele și resursele naturale.
se dezvoltă armonios întreaga

Posibilităţile de petrecere a timpului liber pe care le oferă oraşul se adresează tuturor
vârstelor, oferind oportunităţi de distracţie, agrement sau odihnă și activităţi culturale
diversificate
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VIZIUNEA 2020
VATRA DORNEI – ORAȘ VERDE
VATRA DORNEI ESTE UN REPER AL DEZVOLTĂRII URBANE, EVOLUÂND ÎN
DEPLINĂ CONCORDANŢĂ CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, MĂSURILE LUATE
CONTRIBUIND ÎN PERMANENŢĂ LA MENŢINEREA ȘI ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII
MEDIULUI.

Municipiul Vatra Dornei dispune de servicii publice de înaltă calitate, corelate cu un
cadru natural curat și lipsit de poluare.
Sunt valorificate oportunităţile de generare ale energiei nepoluante și alternative,
pentru a reduce consumul public și a promova eficienţa energetică, inovaţia în
domeniul energiei şi protecţia mediului printr-un comportament responsabil faţă de
consumul de energie.

OBIECTIVE STRATEGICE
2014-2020
O1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE TRAI ALE LOCUITORILOR DIN
VATRA DORNEI

O2. CREAREA UNUI MEDIU FAVORABIL DEZVOLTĂRII UNEI ECONOMII
LOCALE PROSPERE

O3. SPRIJINIREA SECTORULUI TURISTIC PRIN VALORIFICAREA DURABILĂ
A POTENŢIALULUI TURISTIC EXISTENT

O4. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PUBLICE ȘI VALORIFICAREA
POTENŢIALULUI EDUCAŢIONAL ȘI CULTURAL

O5. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
O6. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

OBIECTIVE 2014 - 2020

OBIECTIVE SPECIFICE
2014-2020

O1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE TRAI ALE LOCUITORILOR DIN
VATRA DORNEI
os.1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE TRAFIC RUTIER ȘI PIETONAL
os.1.2. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE
os.1.3. DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER
os.1.4. ÎMBUNĂTĂŢIREA ASPECTULUI URBAN AL MUNICIPIULUI

O2. CREAREA UNUI MEDIU FAVORABIL DEZVOLTĂRII UNEI ECONOMII
LOCALE PROSPERE

os.2.1. ATRAGEREA ȘI MENŢINEREA INVESTITORILOR STRĂINI
os.2.2. FACILITAREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI PRIVAT LOCAL

O3. SPRIJINIREA SECTORULUI TURISTIC PRIN VALORIFICAREA DURABILĂ
A POTENŢIALULUI TURISTIC EXISTENT

os.3.1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE, BALNEARE, SPORTIVE ȘI
DE AGREMENT

os.3.2. CREȘTEREA ATRACTIVITĂŢII STAŢIUNII VATRA DORNEI
os.3.3. CREȘTEREA NOTORIETĂŢII STAŢIUNII VATRA DORNEI LA NIVEL
REGIONAL, NAŢIONAL ȘI INTERNAŢIONAL

O4. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PUBLICE ȘI VALORIFICAREA
POTENŢIALULUI EDUCAŢIONAL ȘI CULTURAL

os.4.1. CREȘTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
os.4.2. CREȘTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE EDUCAŢIE
os.4.3. SPRIJINIREA ACTIVITĂŢILOR CULTURALE ȘI STIMULAREA IMPLICĂRII
SOCIETĂŢII CIVILE

os.4.4. CREȘTEREA SIGURANŢEI POPULAŢIEI MUNICIPIULUI ȘI TURIȘTILOR
os.4.5. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE
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O5. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
os.5.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI DEȘEURILOR
os.5.2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU ȘI REDUCEREA
POLUĂRII URBANE

os.5.3. REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ȘI ÎNCURAJAREA UTILIZĂRII
SURSELOR DE ENERGIE ALTERNATIVĂ

O6. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
os.6.1. CREȘTEREA CALITĂŢII ȘI EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE
FURNIZATE

os.6.2. DEZVOLTAREA PROCESULUI CONSULTATIV ȘI IMPLICAREA
SOCIETĂŢII CIVILE ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ

PLAN DE ACȚIUNE

PLAN DE ACŢIUNE
O1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE TRAI ALE LOCUITORILOR DIN VATRA DORNEI
os.1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE TRAFIC RUTIER ȘI PIETONAL
Plan de măsuri:
Măsura 1.1.1. Reabilitarea străzilor municipale
Măsura 1.1.2. Fluidizarea traficului urban
Măsura 1.1.3. Îmbunătăţirea traficului pietonal

Măsura 1.1.1. Reabilitarea străzilor municipale
Proiecte:
- Reabilitarea și modernizarea străzilor municipale
- Reabilitarea arterelor de circulaţie secundare, din zonele rezidenţiale
- Lucrări de construcţie, reabilitare, consolidare poduri, punţi și treceri peste cursurile de apă, pentru
automobile și pietoni
Ţinte cheie:
- Asfaltarea și modernizarea tuturor drumurilor principale și secundare din municipiu;
- Creșterea gradului de modernizare a străzilor orășenești;
- Creșterea gradului de modernizare a podurilor, punţilor și trecerilor peste apă din municipiu.
Perioada de implementare:
2014 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- CNADNR.

Valoarea estimată a investiţiei:
10 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului;
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul Local.

2014 - 2020
Măsura 1.1.2. Fluidizarea traficului urban
Proiecte:
- Devierea / scoaterea traficului feroviar din centrul staţiunii
- Construcţia variantei ocolitoare a municipiului Vatra Dornei
- Reabilitarea, reamenajarea și dotarea corespunzătoare a parcărilor existente
- Înfiinţarea, amenajarea și dotarea de noi spaţii de parcare
- Realizarea sistemului de e-ticketing pentru parcări;
- Realizarea / Reînnoirea de marcaje și indicatoare rutiere
- Sistem de management al traficului
- Realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de
management al traficului
Ţinte cheie:
- Reducerea emisiilor CO2 din municipiu;
- 1 variantă ocolitoare a municipiului realizată;
- Creșterea numărului de spaţii de parcare amenajate;
- 1 Plan de mobilitate urbană durabilă;
Perioada de implementare:
2015 - 2023
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Poliţia Rutieră;
- CNADNR;
Ministerul Transporturilor.

Valoarea estimată a investiţiei:
20 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului;
- Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014 - 2020 , AP 2 - Dezvoltarea unui sistem de
transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient;
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul Local.
|
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Măsura 1.1.3. Îmbunătăţirea traficului pietonal
Proiecte:
- Reabilitarea trotuarelor, aleilor, zonelor pietonale existente
- Crearea/Amenajarea de noi trotuare, alei și zone pietonale
- Lucrări de modernizare a carosabilului și a spaţiilor pietonale în vederea asigurării accesibilităţii
persoanelor cu handicap
Ţinte cheie:
- Creșterea gradului de modernizare a trotuarelor, aleilor și a zonelor pietonale;
- Creșterea numărului/ suprafeţei spaţiilor pietonale;
- Creșterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi;
Perioada de implementare:
2016 - 2018
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
1,5 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului;
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul Local.

2014 - 2020
os.1.2. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE
Plan de măsuri:
Măsura 1.2.1. Dezvoltarea reţelei de apă - canal
Măsura 1.2.2. Dezvoltarea reţelei de furnizare a gazelor și a energiei termice

Măsura 1.2.1. Dezvoltarea reţelei de apă - canal
Proiecte:
- Reabilitarea și extinderea infrastructurii de furnizare a apei potabile
- Reabilitarea staţiei de tratare a apei
- Identificarea și analiza de noi surse de alimentare cu apă potabilă
- Decolmatarea barajului de captare a apei potabile
- Reabilitarea și extinderea reţelei de canalizare
- Reabilitarea și extinderea staţiei de epurare a apei uzate
- Modernizarea și extinderea reţelei pluviale

Ţinte cheie:
- Creșterea gradului de modernizare a reţelei de furnizare a apei potabile și a reţelei de canalizare;
- Creșterea lungimii reţelelor de furnizare a apei potabile și de canalizare;
- Creșterea standardului de viaţă a locuitorilor prin alimentarea populaţiei cu apă curată și prin
conectarea la staţie de epurare conformă;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Operatori de servicii publice;
- Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară;

Valoarea estimată a investiţiei:
14 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014 - 2020 , AP 3 - Dezvoltarea infrastructurii de
mediu în condiţii de management eficient al
resurselor;
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul Local.
|
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Măsura 1.2.2. Dezvoltarea reţelei de furnizare a energiei termice
Proiecte:
- Extinderea reţelei de termoficare
- Modernizarea și extinderea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă
Ţinte cheie:
- Reducerea cantităţii de emisii CO2 prin sisteme de cogenerare;
Perioada de implementare:
2016- 2018
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Operatori de servicii publice;

Valoarea estimată a investiţiei:
10 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014 - 2020 , AP 3 - Dezvoltarea infrastructurii de
mediu în condiţii de management eficient al
resurselor;
- Programului guvernamental ''Termoficare - căldură
şi confort''
- Bugetul Local;
- Programe de finanţare bilaterală.

2014 - 2020
os.1.3. DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER
Plan de măsuri:
Măsura 1.3.1. Realizarea și modernizarea spaţiilor de petrecere a timpului liber a locuitorilor

Măsura 1.3.1. Realizarea și modernizarea spaţiilor de petrecere a timpului liber a locuitorilor
Proiecte:
- Modernizarea, amenajarea spaţiilor existente pentru petrecerea timpului liber;
- Amenajarea de noi spaţii de petrecere a timpului liber pentru copii, tineri și vârstnici;
- Amenajarea, modernizarea spaţiilor destinate copiilor, pentru petrecerea timpului liber din zonele
rezidenţiale;
- Crearea de noi spaţii de joacă pentru copii;
Ţinte cheie:
- Creșterea numărului de spaţii de petrecere a timpului liber modernizate, amenajate;
- Creșterea numărului de spaţii de joacă pentru copii amenajate și dotate;
Perioada de implementare:
2015 - 2017
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Agenţi economici;
- ONG-uri;

Valoarea estimată a investiţiei:
1,5 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 5 - Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea,
protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural;
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul Local.
- Compania Naţională de Investiţii

|
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os.1.4. ÎMBUNĂTĂŢIREA ASPECTULUI URBAN AL MUNICIPIULUI
Plan de măsuri:
Măsura 1.4.1. Îmbunătăţirea aspectului general al municipiului
Măsura 1.4.2. Modernizarea spaţiilor publice
Măsura 1.4.3. Modernizarea zonelor rezidenţiale

Măsura 1.4.1. Îmbunătăţirea aspectului general al municipiului
Proiecte:
- Reabilitarea/ anveloparea/ renovarea exterioară a clădirilor
- Reabilitarea și consolidarea clădirilor de patrimoniu
- Reabilitarea clădirilor / terenurilor abandonate
- Actualizare Plan Urbanistic General
- Plan / Strategie integrat (ă) de dezvoltare urbană
Ţinte cheie:
- Creșterea numărului de clădiri renovate;
- Creșterea numărului de clădiri de patrimoniu reabilitate/consolidate;
- 1 Plan Urbanistic General;
- 1 Plan/Strategie integrat(ă) de dezvoltare urbană;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Agenţi economici;
- ONG-uri;
- Proprietari imobile patrimoniu, Asociaţii de
proprietari;

Valoarea estimată a investiţiei:
9 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon;
AP 5 - Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea,
protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural;
- Bugetul Local;
- Fonduri private.

2014 - 2020

Măsura 1.4.2. Modernizarea spaţiilor publice
Proiecte:
- Amenajarea spaţiilor urbane (rampe de acces, persoane cu dizabilităţi, toalete publice, etc. )
- Modernizarea spaţiilor publice prin dotarea cu mobilier urban adecvat
- Dezvoltarea reţelelor de internet wireless în spaţiile publice și în parcurile din oraș
- Reabilitarea și modernizarea pieţelor publice, zonelor comerciale
Ţinte cheie:
- Creșterea accesibilităţii spaţiilor publice urbane;
- Creșterea numărului de spaţii publice modernizate/ dotate;
- Minim 1 reţea de internet wireless în spaţiul public urban;
- Minim 1 piaţă publică, zonă comercială reabilitată/modernizată;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Agenţi economici;

Valoarea estimată a investiţiei:
7 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 5 - Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea,
protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural;
- Bugetul Local;
- Fonduri private.

|
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Măsura 1.4.3. Modernizarea zonelor rezidenţiale
Proiecte:
- Amenajarea de parcări în zonele rezidenţiale
- Amenajarea trotuarelor, aleilor din zonele rezidenţiale
- Îngrijirea spaţiilor verzi din zonele rezidenţiale
Ţinte cheie:
- Creșterea numărului de locuri de parcare amenajate în zonele rezidenţiale;
- Creșterea suprafeţei/lungimii de trotuare, alei din zonele rezidenţiale amenajate/reabilitate;
- Creșterea suprafeţei de spaţii verzi amenajate/ întreţinute;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Asociaţii de proprietari;

Valoarea estimată a investiţiei:
2 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul Local;
- Fonduri private.

2014 - 2020
O2. CREAREA UNUI MEDIU FAVORABIL DEZVOLTĂRII UNEI ECONOMII LOCALE PROSPERE
os.2.1. ATRAGEREA INVESTITORILOR STRĂINI
Plan de măsuri:
Măsura 2.1.1. Atragerea investiţiilor în municipiul Vatra Dornei
Măsura 2.1.2. Susţinerea investitorilor

Măsura 2.1.1. Atragerea investiţiilor în municipiul Vatra Dornei
Proiecte:
- Inventarierea domeniului public al municipiului (spaţii, terenuri)
- Studiu de evaluare privind resursele / oportunităţile locale pentru investiţii
- Strategia de atragere a investitorilor în municipiul Vatra Dornei
- Promovarea municipiului Vatra Dornei în rândul investitorilor
- Identificarea spaţiilor abandonate (clădiri/ terenuri) pentru realizarea de investiţii
Ţinte cheie:
- 1 Strategie de atragere a investitorilor în municipiul Vatra Dornei
- Minim 1 campanie de promovare a municipiului pentru atragerea investitorilor;
- Creșterea investiţiilor străine și a investiţiilor realizate de mediul de afaceri local în municipiul Vatra
Dornei cu minim 5%;
Perioada de implementare:
Valoarea estimată a investiţiei:
2016 - 2020
500.000 Euro
Responsabili / parteneri:
Surse posibile de finanţare:
- Bugetul Local;
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Fonduri private;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Programe de finanţare bilaterală.
- Camera de Comerţ și Industrie Suceava;
-

Asociaţii de producători;
Asociaţii ale oamenilor de afaceri locale.
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Măsura 2.1.2. Susţinerea investitorilor
Proiecte:
- Crearea și promovarea facilităţilor pentru investitorii locali și străini
- Organizarea de întâlniri periodice între investitori (străini și locali) și administraţia publică locală, pentru
identificarea problemelor, necesităţilor etc.
Ţinte cheie:
- Minim 1 campanie de promovare a facilităţilor pentru investitori;
- Minim 1 întâlnire anuală între investitori și administraţia locală;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Asociaţii de producători;
- Asociaţii ale oamenilor de afaceri locale.

Valoarea estimată a investiţiei:
500.000 Euro
Surse posibile de finanţare:
- Bugetul Local;
- Fonduri private;
- Programe de finanţare bilaterală.

2014 - 2020
os.2.2. FACILITAREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI PRIVAT LOCAL
Plan de măsuri:
Măsura 2.2.1. Susţinerea mediului privat local
Măsura 2.2.2. Crearea infrastructurii necesare mediului de afaceri
Măsura 2.2.3. Implementarea proiectelor în parteneriat public - privat

Măsura 2.2.1. Susţinerea mediului privat local
Proiecte:
- Crearea și promovarea facilităţilor pentru mediul privat local (start-up-uri, tineri antreprenori, etc.)
- Organizarea de consultări / întâlniri între mediul de afaceri local și administraţia publică locală
- Organizarea de târguri și festivaluri specifice locale
- Campanii de promovare în rândul mediului de afaceri local a posibilităţilor de finanţare
- Sprijinirea înregistrării brandurilor locale
- Campanii de promovare a brandurilor locale
Ţinte cheie:
- Minim 1 târg / festival specific local organizat anual;
- Minim 1 campanie de promovare a brandurilor locale;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Asociaţii de producători;
- Agenţi economici;
- Asociaţii ale oamenilor de afaceri locale.

Valoarea estimată a investiţiei:
750.000 Euro
Surse posibile de finanţare:
- Bugetul Local;
- Fonduri private;
- Programe de finanţare bilaterală.
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Măsura 2.2.2. Crearea infrastructurii necesare mediului de afaceri
Proiecte:
- Înfiinţarea, construcţia și amenajarea unei pieţe-agroalimentare moderne
- Înfiinţarea și realizarea unui incubator de afaceri / Centru de afaceri
Ţinte cheie:
- 1 piaţă agro-alimentară modernă;
- 1 Incubator de afaceri/ Centru de afaceri;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Asociaţii de producători;
- Agenţi economici;
- Asociaţii ale oamenilor de afaceri locale.

Valoarea estimată a investiţiei:
3,5 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Bugetul Local;
- Fonduri private;
- Parteneriate publuc - private.

Măsura 2.2.3. Implementarea proiectelor în parteneriat public - privat
Proiecte:
- Înfiinţarea, amenajarea și dotarea unei Structuri de Economie Socială
- Realizarea unui Centru de colectare și prelucrare a fructelor de pădure
Ţinte cheie:
- Minim 1 Structură de Economie Socială;
- 1 Centru de colectare și prelucrare a fructelor de pădure;
- Creșterea numărului de salariaţi cu 5%;
Perioada de implementare:
Valoarea estimată a investiţiei:
2016 - 2020
1,2 milioane Euro
Responsabili / parteneri:
Surse posibile de finanţare:
- Bugetul Local;
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Fonduri private;
- Asociaţii de producători; Agenţi economici;
- Parteneriate public - private.
- ONG-uri.

2014 - 2020
O3. SPRIJINIREA SECTORULUI TURISTIC PRIN VALORIFICAREA DURABILĂ A POTENŢIALULUI
TURISTIC EXISTENT

os.3.1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE, BALNEARE, SPORTIVE ȘI DE AGREMENT
Plan de măsuri:
Măsura 3.1.1. Dezvoltarea domeniului schiabil și de sanie din Vatra Dornei
Măsura 3.1.2. Crearea și reabilitarea zonelor balneare și de agrement
Măsura 3.1.3. Creșterea accesibilităţii zonelor de agrement

Măsura 3.1.1. Dezvoltarea domeniului schiabil și de sanie din Vatra Dornei
Proiecte:
- Modernizarea și extinderea pârtiilor de schi existente
- Înfiinţarea și omologarea de noi pârtii (schi, sanie, etc.)
- Achiziţionarea de utilaje și instalaţii de producere a zăpezii artificiale
- Modernizarea și extinderea instalaţiilor de iluminat nocturn a pârtiilor
Ţinte cheie:
- Extinderea domeniului schiabil și de sanie;
- Iluminarea pârtiilor în proporţie de 100%;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Agenţi economici;

Valoarea estimată a investiţiei:
7 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului;
- Bugetul local.

|
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Măsura 3.1.2. Crearea și reabilitarea zonelor balneare și de agrement
Proiecte:
- Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului, din staţiune
- Crearea / reabilitarea parcurilor balneare, parcuri – grădină
- Dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a apelor cu proprietăţi terapeutice
- Crearea / modernizarea şi dotarea (inclusiv cu utilităţi) a bazelor de tratament
- Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
- Realizarea unui patinoar artificial
- Construirea și dotarea Complexului Balnear - Sportiv Vatra Dornei
Ţinte cheie:
- Infrastructura rutieră din staţiune 100% modernizat;
- 1 patinoar artificial;
- 1 Complex Balnear – Sportiv
Perioada de implementare:
Valoarea estimată a investiţiei:
2016 - 2020
13 milioane Euro
Responsabili / parteneri:
Surse posibile de finanţare:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Agenţi economici;
dezvoltarea durabilă a turismului;
- Bugetul local;
- Parteneriat public - privat.

2014 - 2020

Măsura 3.1.3. Creșterea accesibilităţii zonelor de agrement
Proiecte:
- Modernizarea și extinderea instalaţiilor de transport către și dinspre pârtii
- Crearea și amenajarea posturilor salvamont
- Reabilitarea / Construcţia/Amenajarea drumurilor de acces către atracţiile turistice
- Marcarea traseelor montane
- Amenajarea adecvată ale spaţiilor din jurul atracţiilor turistice (parcări, zonă de popas, etc.)
- Amenajarea spaţiilor de camping
- Amenjarea spaţiilor destinate campingului pentru rulote
- Crearea indicatoarelor de orientare turistică
- Dezvoltarea afișajului de informare turistică
Ţinte cheie:
- 1 spaţiu de camping amenajat și dotat modern;
- Creșterea vizibilităţii atractiilor turistice;
- Creșterea numărului de persoane transportate de instalaţiile de transport aferente pârtiilor;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Agenţi economici;

Valoarea estimată a investiţiei:
5,5 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului;
- Bugetul local.

|
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os.3.2. CREȘTEREA ATRACTIVITĂŢII STAŢIUNII VATRA DORNEI
Plan de măsuri:
Măsura 3.2.1. Îmbunătăţirea aspectului turistic al Staţiunii
Măsura 3.2.2. Diversificarea ofertei turistice

Măsura 3.2.1. Îmbunătăţirea aspectului turistic al Staţiunii
Proiecte:
- Reabilitarea și restaurarea monumentelor istorice
- Reabilitarea, amenajarea și dotarea clădirilor de patrimoniu
- Reabilitarea Cazinoului Vatra Dornei și crearea Centrului Cultural Ecumenic Bucovina
- Reabilitarea Centrului Istoric Vatra Dornei
- Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
Ţinte cheie:
- Minim 1 monument istoric restaurat și aflat în circuiturl turistic;
- Centrul Istoric Vatra Dornei restaurat.
Perioada de implementare:
2016 - 2023
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Direcţia Judeţeană de Cultură;
- Ministerul Culturii;
- Proprietari/ Administratori ai obiectivelor de
patrimoniu;

Valoarea estimată a investiţiei:
15 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 5 - Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea,
protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural;
- Bugetul Local;
- Fonduri private;
- Programe de finanţare bilaterală.

2014 - 2020

Măsura 3.2.2. Diversificarea ofertei turistice
Proiecte:
Amenajarea de puncte de observare / filmare / fotografiere
Amenajarea în interiorul staţiunii de noi trasee de nordic walking și trasee cu rol curativ
Construirea și amenajarea de piste pentru cicloturism
Organizarea de evenimente tematice (știinţifice, culturale, etc.)
Sesiuni de informare şi promovare a exemplelor de bună practică pentru antreprenorii
şi managerii unităţilor turistice locale;
Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice (hoteluri,pensiuni, ,
moteluri,campinguri).
Ţinte cheie:
- Minim 2 puncte de observare / filmare / fotografiere;
- Minim 5 km de piste de ciclism;
- 1 eveniment cultural, știinţific organizat anual;
-

Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Asociaţii culturale, sportive;
- Unităţi turistice locale;
- Unităţi culturale și de învăţământ;

Valoarea estimată a investiţiei:
3 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon;
AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului;
- Bugetul Local;
- Programe de finanţare bilaterală.

|
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os.3.3. CREȘTEREA NOTORIETĂŢII STAŢIUNII VATRA DORNEI LA NIVEL REGIONAL, NAŢIONAL ȘI
INTERNAŢIONAL

Plan de măsuri:
Măsura 3.3.1. Crearea instrumentelor și a infrastructurii de promovarea a staţiunii
Măsura 3.3.2. Promovarea Staţiunii Vatra Dornei

Măsura 3.3.1. Crearea instrumentelor și a infrastructurii de promovarea a staţiunii
Proiecte:
- Strategia de dezvoltare și promovare a sectorului turistic
- Realizarea brandului turistic Vatra Dornei
- Realizarea materialelor de promovare și informare
- Crearea facilităţilor turistice integrate (Vatra Dornei tourist Card)

Ţinte cheie:
- 1 Strategie de dezvoltare și promovare a sectorului turistic;
- 1 brand turistic Vatra Dornei;
- 1 Centru Naţional de Informare și Promovare Turistică Vatra Dornei;

Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Asociaţii culturale, sportive;
- Unităţi turistice locale;

Valoarea estimată a investiţiei:
850.000 Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului;
- Bugetul local;
- Programe de finanţare bilaterală.

2014 - 2020

Măsura 3.3.2. Promovarea Staţiunii Vatra Dornei
Proiecte:
- Parteneriate la nivel local în domeniul turismului (Ţara Dornelor / Bazinul Dornelor)
- Includerea Staţiunii Vatra Dornei în traseele turistice regionale și naţionale
- Participarea la Târguri de turism regionale, naţionale și internaţionale
- Campanii de promovare a Staţiunii Vatra Dornei
- Organizarea de Festivaluri și evenimente cu impact judeţean, regional, naţional
Ţinte cheie:
- Minim 1 participare anuală la târgurile turistice;
- 1 eveniment anual cu participare turistică ridicată;
- 1 campanie de promovare a staţiunii;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Asociaţii culturale, sportive;
- Unităţi turistice locale;

Valoarea estimată a investiţiei:
800.000 Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului;
- Bugetul local;
- Programe de finanţare bilaterală.

|
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O4. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PUBLICE ȘI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI EDUCAŢIONAL ȘI
CULTURAL

os.4.1. CREȘTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
Plan de măsuri:
Măsura 4.1.1. Îmbunătăţirea infrastructurii sanitare
Măsura 4.1.2. Dezvoltarea serviciilor medicale

Măsura 4.1.1. Îmbunătăţirea infrastructurii sanitare
Proiecte:
- Reabilitarea Spitalului Municipal Vatra Dornei
- Reabilitarea clădirilor unităţilor sanitare
Ţinte cheie:
- Creșterea spaţiului destinat activităţilor medicale;
- Modernizarea spaţiilor existente destinate activităţilor medicale;
Perioada de implementare:
2015 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
3 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
- Bugetul Local;
- Parteneriat Public - Privat;
- Împrumuturi.

2014 - 2020

Măsura 4.1.2. Dezvoltarea serviciilor medicale
Proiecte:
- Dotarea unităţilor medicale cu aparatură specifică
- Dotarea Serviciului de prim ajutor / urgenţă
- Înlocuirea echipamentelor şi vehiculelor de intervenţie medicală de urgenţă
- Crearea unui Centru de permanenţă pentru medicii de familie
- Dezvoltarea capacităţii şi calităţii serviciilor de urgenţă prin dezvoltarea infrastructurii și a sistemului de
pregătire a personalului ce încadrează serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare
Ţinte cheie:
- Minim 1 vehicul de intervenţie medicală de urgenţă;
- 1 Centru de permanenţă pentru medicii de familie;
- Unităţi medicale dotate cu aparatură specifică;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Ministerul Sănătăţii;

Valoarea estimată a investiţiei:
2,5 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
- Bugetul Local;
- Parteneriat Public - Privat;
- Împrumuturi.

PLAN DE ACŢIUNE

os.4.2. CREȘTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE EDUCAŢIE
Plan de măsuri:
Măsura 4.2.1. Modernizarea infrastructurii educaţionale
Măsura 4.2.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale

Măsura 4.2.1. Modernizarea infrastructurii educaţionale
Proiecte:
- Reabilitarea, modernizarea unităţilor de învăţământ
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea internatului Liceului Ion Luca
- Lucrări de modernizare, reabilitare, amenajare a spaţiilor exterioare unităţilor de învăţământ
- Amenajarea / modernizarea terenurilor de spor și a sălilor de gimnastică
- Amenajarea / modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii din cadrul grădiniţelor
Ţinte cheie:
- Reabilitarea a minim 3 unităţi de învăţământ;
- Amenajarea minim a 2 terenuri de sport și 2 săli de gimnastică;
- Modernizarea tuturor spaţiilor de joacă din cadrul grădiniţelor;
Perioada de implementare:
Valoarea estimată a investiţiei:
2016 - 2020
4 milioane Euro
Responsabili / parteneri:
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
- Consiliul Local Vatra Dornei;
AP 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul local.

2014 - 2020

Măsura 4.2.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale
Proiecte:
- Dotarea unităţilor de învăţământ
- Înfiinţarea / reabilitarea și dotarea laboratoarelor și atelierelor școlare
- Parteneriate cu unităţile de învăţământ pentru implicarea elevilor în dezvoltarea municipiului
- Crearea/ Modernizarea infrastructurii școlare adiacente (facilităţi de cazare, cantine, biblioteci, ateliere,
săli de sport, etc.)
- Implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat
- Oferirea unor facilităţi pentru organizarea evenimentelor cu scop educaţional și cultural în spaţii publice
ale administraţiei publice locale
Ţinte cheie:
- Minim 2 unităţi școlare dotate;
- 2 parteneriate cu unităţile de învăţământ pentru implicarea elevilor în dezvoltarea municipiului;
- Minim 2 evenimente educţionale orgaizate în cadrul parteneriatului;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Unităţile de învăţământ;
- ONG-uri culturale;

Valoarea estimată a investiţiei:
1,5 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale;
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul local.

PLAN DE ACŢIUNE

os.4.3. SPRIJINIREA ACTIVITĂŢILOR CULTURALE ȘI STIMULAREA IMPLICĂRII SOCIETĂŢII CIVILE
Plan de măsuri:
Măsura 4.3.1. Reabilitarea instituţiilor culturale locale
Măsura 4.3.2. Implicarea comunităţii locale în activităţi culturale

Măsura 4.3.1. Reabilitarea instituţiilor culturale locale
Proiecte:
- Reabilitarea Cazinoului Vatra Dornei
-Reabilitarea Templului Mare Evreiesc din Vatra Dornei și crearea Centrului Multicultural Vatra Dornei;
-Reabilitarea Muzeului de Etnografie;
-Reabilitarea Muzeului de Știinţe ale Naturii și Cinegetică;
-Reabilitarea și dotarea Bibliotecii Municipale ”G. T. Kirileanu”;
Ţinte cheie:
- Centrul Multicultural Vatra Dornei;
- Reabilitarea a minim 2 instituţii cuturale locale
Reabilitarea Cazinoului Vatra Dornei
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
4 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 5 - Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea,
protecţia și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural;
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul local.

2014 - 2020

Măsura 4.3.2. Implicarea comunităţii locale în activităţi culturale
Proiecte:
- Organizarea de evenimente culturale la nivel local
- Parteneriate pentru dezvoltarea de acţiuni culturale la nivel local
Ţinte cheie:
- 2 parteneriate pentru dezvoltarea de acţiuni culturale la nivel local
- Minim 10 evenimente educaţionale, culturale;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- ONG-uri culturale, educaţionale;

Valoarea estimată a investiţiei:
200.000 Euro
Surse posibile de finanţare:
- Bugetul Local;
- Programe de finanţare bilaterală.

|
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os.4.4. CREȘTEREA SIGURANŢEI POPULAŢIEI MUNICIPIULUI ȘI TURIȘTILOR
Plan de măsuri:
Măsura 4.4.1. Reabilitarea și extinderea sistemelor de protecţie a cetăţenilor și turiștilor

Măsura 4.4.1. Reabilitarea și extinderea sistemelor de protecţie a cetăţenilor și turiștilor
Proiecte:
- Reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Vatra Dornei
- Extinderea reţelei de iluminat public
- Implementarea sistemului de supraveghere/monitorizare video a traficului și a zonelor publice pentru
creșterea siguranţei și prevenirea criminalităţii
Ţinte cheie:
- Extinderea sistemului de iluminat cu 5 km;
- Sistem de supraveghere/monitorizare video a traficului și a zonelor publice ;
Perioada de implementare:
2016- 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
6 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon;
- Bugetul Local.

2014 - 2020
os.4.5. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE
Plan de măsuri:
Măsura 4.5.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale
Măsura 4.5.2. Sprijinirea categoriilor de persoane dezavantajate social

Măsura 4.5.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale
Proiecte:
- Centru de zi pentru copii Vatra Dornei
- Reabilitarea și modernizarea Cantinei Sociale
- Construcţia/reabilitarea/ modernizarea locuinţelor sociale și protejate
- Dezvoltarea centrelor moderne de tip rezidenţial și /sau nerezidenţial pentru persoanele aflate în
dificultate
Ţinte cheie:
- Centru de zi pentru copii Vatra Dornei;
- Centrul de Primire, Îngrijire și Asistare a persoanelor vârstnice Vatra Dornei modernizat;
- Dezvoltarea / modernizarea a 2 centre/ unităţi sociale;
Perioada de implementare:
2016 - 2023
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- ONG-uri sociale;

Valoarea estimată a investiţiei:
5 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;
- Bugetul Local.
Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL)

PLAN DE ACŢIUNE

Măsura 4.5.2. Sprijinirea categoriilor de persoane dezavantajate social
Proiecte:
- Cursuri de calificare pentru persoanele din grupurile vulnerabile
- Implicarea persoanelor din grupurile vulnerabile în dezvoltarea municipiului
- Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere, mediere, pregătire
etc.
- Dezvoltarea de servicii suport pentru familii în dificultate (servicii îngrijire, locuinţe protejate, etc.)
- Dezvoltarea serviciilor pentru copii cu dizabilităţi
Ţinte cheie:
- Dezvoltarea a 2 servicii suport pentru persoanele aflate în dificultate;
- Calificarea a minim 200 persoane din grupurile vulnerabile;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
800.000 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;
- Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 Bugetul Local.

2014 - 2020
O5. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
os.5.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI DEȘEURILOR
Plan de măsuri:
Măsura 5.1.1. Managementul adecvat al deșeurilor

Măsura 5.1.1. Managementul adecvat al deșeurilor
Proiecte:
- Amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de colectare a deșeurilor din oraș
- Modernizarea staţiei de transfer Vatra Dornei
- Construirea unei statii de sortare a deseurilor
Ţinte cheie:
- Staţia de transfer Vatra Dornei modernizată;
- Staţie de sortare a deșeurilor;
- Creșterea capacităţii de colectare a deșeurilor cu 30%.
Perioada de implementare:
Valoarea estimată a investiţiei:
2016 - 2020
5 milioane Euro
Responsabili / parteneri:
Surse posibile de finanţare:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014 - 2020 , AP 3 - Dezvoltarea infrastructurii de
- Consiliul Judeţean Suceava;
mediu în condiţii de management eficient al
resurselor;
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul Local;
- Programe de finantare bilaterală.

PLAN DE ACŢIUNE
os.5.2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU ȘI REDUCEREA POLUĂRII URBANE
Plan de măsuri:
Măsura 5.2.1. Acţiuni de protecţie a mediului înconjurător
Măsura 5.2.2. Promovarea unui comportament prietenos cu mediul

Măsura 5.2.1. Acţiuni de protecţie a mediului înconjurător
Proiecte:
- Amenajarea râurilor Dorna și Bistriţa
- Amenajarea de spaţii corespunzătoare colectării de deșeuri în zonele turistice
- Amenajarea și extinderea spaţiilor verzi urbane
- Cartarea habitatelor naturale și inventarierea speciilor de interes comunitar în vederea determinării
măsurilor pentru îmbunătăţirea / menţinerea stării de conservare a speciilor și habitatelor de
importanţă comunitară
- Plan de Management al ariilor naturale protejate
- Amenajări pentru protecţia mediului: perdele forestiere cu rol de protecţie împotriva alunecărilor de
teren, a înzăpezirii sau a poluării cu gaze sau fonice
- Realizarea/ Actualizarea/ completarea hărţilor de hazard și risc la inundaţii
Ţinte cheie:
- Minim 1 Plan de Management al ariilor naturale protejate aprobat;
- Reducerea riscurilor naturale și reducerea timpilor de răspuns în situaţii de urgenţă;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
6 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014 - 2020 , AP 4 - Protecţia mediului prin măsuri
de conservare a biodiversităţii, monitorizarea
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate
istoric;
- Bugetul Local.

2014 - 2020

Măsura 5.2.2. Promovarea unui comportament prietenos cu mediul
Proiecte:
- Campanii de promovare și educare în rândul populaţiei și agenţilor economici privind colectarea
selectivă, reciclarea și valorificarea deșeurilor
- Campanii de promovare și educare în rândul fermierilor locali, agenţilor economici din agricultură
privind reciclarea /valorificarea /compostarea deșeurilor
- Campanii de educare în rândul turiștilor cu privire la protecţia mediului
Ţinte cheie:
- Creșterea gradului de colectare a deșeurilor cu 30%
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- ONG-uri;

Valoarea estimată a investiţiei:
500.000 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Bugetul Local;
- Programe de finantare bilaterală.

PLAN DE ACŢIUNE
os.5.3. REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ȘI ÎNCURAJAREA UTILIZĂRII SURSELOR DE ENERGIE
ALTERNATIVĂ

Plan de măsuri:
Măsura 5.3.1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice și termice
Măsura 5.3.2. Utilizarea energiilor alternative

Măsura 5.3.1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice și termice
Proiecte:
- Reabilitarea energetică a clădirilor publice și a blocurilor de locuinţe, inclusiv izolarea termică,
reabilitarea sistemelor de încălzire și a reţelelor de iluminat, sistemul de management al clădirii (măsuri
de eficienţă energetică tipice)
- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă
energetică ridicată, durată mare de viaţă;
- Implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice: achiziţionarea și
instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice
- Campanii de informare şi educare privind consumul responsabil de energie în rândul locuitorilor și
mediului de afaceri local
Ţinte cheie:
- Reducerea poluării urbane, a emisiilor CO2;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Asociaţii de proprietari;
- ONG-uri;

Valoarea estimată a investiţiei:
12 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
AP 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon;
- Bugetul Local;
- Programe de finanţare bilaterală.

2014 - 2020

Măsura 5.3.2. Utilizarea energiilor alternative
Proiecte:
- Implementarea sistemelor de furnizare a energiei termice pentru încălzire și prepararea apei calde de
consum din surse alternative/regenerabile în cadrul instituţiilor/clădirilor publice
- Implementarea sistemelor de producere a energiei termice și electrice din surse alternative
Ţinte cheie:
- Reducerea poluării urbane, a emisiilor CO2;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- ONG-uri;

Valoarea estimată a investiţiei:
10 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Infrastructură Mare
2014 - 2020 , AP 6 - Promovarea energiei curate şi
eficienţei energetice în vederea susţinerii unei
economii cu emisii scăzute de carbon;
- Bugetul Local.

PLAN DE ACŢIUNE
O6. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
os.6.1. CREȘTEREA CALITĂŢII ȘI EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE FURNIZATE
Plan de măsuri:
Măsura 6.1.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administraţiei publice
Măsura 6.1.2. Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei și
instituţiilor descentralizate
Măsura 6.1.3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane
Măsura 6.1.4. Dezvoltarea capacităţii de gestionare a serviciilor publice oferite
Măsura 6.1.5. Accelerarea capacităţii de răspuns la solicitările primite din partea
cetăţenilor/beneficiarilor serviciilor publice

Măsura 6.1.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administraţiei publice
Proiecte:
- Reabilitare, lucrări de întreţinere, modernizare și extindere a clădirilor Primăriei Orașului
- Reabilitarea și modernizarea clădirilor instituţiilor ce asigură servicii publice
- Achiziţia utilajelor pentru lucrări publice (remorcă, autogreder, compactor, tractor etc.)
- Achiziţia de mijloace de transport pentru serviciul public de transport al elevilor, cetăţenilor
Ţinte cheie:
- Modernizarea / reabilitarea a minim 2 clădiri ale instituţiilor ce asigură servicii publice;
- Creșterea accesibilităţii serviciilor de educaţie prin achiziţia unui mijloc de transport pentru elevi;
- Creșterea cu 10% a numărului de utilaje pentru lucrări publice;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
3 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
- Bugetul Local.

2014 - 2020

Măsura 6.1.2. Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei și
instituţiilor descentralizate
Proiecte:
- 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 printro abordare integrată: elaborare politică publică, instruire, îmbunătăţire management resurse umane mecanism de implementare și monitorizare
Ţinte cheie:
- Creșterea cu 20% a personalului din administraţie calificat în planificarea strategică;
- Sistem de implementare și monitorizare a politicilor publice elaborat și implementat;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
150.000 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă
2014 – 2020;
- Bugetul Local;
- Programe de finanţare bilaterală.

PLAN DE ACŢIUNE

Măsura 6.1.3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane
Proiecte:
- Analiza nevoilor de pregătire a resurselor umane în concordanţă cu nevoile instituţionale
- Dezvoltarea de instrumente suport în elaborarea și implementarea strategiilor proprii de resurse umane
- Dezvoltarea și implementarea de indicatori de măsură specifici managementului resurselor umane
- Identificare și/sau crearea de metode inovative de asigurarea MRU
- Instruirea personalului în domeniul planificării și managementul resurselor umane, procese și proceduri
de muncă, formare și dezvoltare aptitudini, etc.
Ţinte cheie:
- 1 Studiu privind nevoile de pregătire a resurselor umane din administraţie;
- Creșterea cu 20% a personalului din administraţie instruit în domeniul planificării și managementul
resurselor umane, procese și proceduri de muncă, formare și dezvoltare aptitudini, etc.;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
200.000 Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă
2014 – 2020;
- Bugetul Local;
- Programe de finanţare bilaterală.

2014 - 2020

Măsura 6.1.4. Dezvoltarea capacităţii de gestionare a serviciilor publice oferite
Proiecte:
- Evaluarea proceselor și procedurilor de lucru interne utilizate și simplificarea/actualizarea acestora
pentru reducerea timpilor de furnizare a serviciilor și creșterea eficienţei acestora
- Dezvoltarea sistemelor interne și a mecanismelor de management a performanţei, de monitorizare și
evaluare a gestionării serviciilor publice
- Utilizarea instrumentelor TIC
- Maparea și informatizarea resurselor publice gestionate de Primărie (spaţii, terenuri)
- Implementarea sistemelor de plată on-line a taxelor și impozitelor
- Implementarea sistemelor de management și control în cadrul instituţiei Primăriilor
- Schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România şi/sau din Uniunea Europeană în scopul
adoptării modelelor de bună practică
Ţinte cheie:
- 1 Analiză de evaluare a proceselor și procedurilor de lucru interne utilizate;
- 1 sistem de management și control intern implementat;
- Informatizarea resurselor publice gestionate de Primărie (spaţii, terenuri)
- 1 schimb de experienţă cu autorităţi locale din România şi/sau din Uniunea Europeană în scopul
adoptării modelelor de bună practică
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
1 milion Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă
2014 – 2020;
- Bugetul Local;
- Programe de finanţare bilaterală.

PLAN DE ACŢIUNE

Măsura 6.1.5. Accelerarea capacităţii de răspuns la solicitările primite din partea cetăţenilor/
beneficiarilor serviciilor publice
Proiecte:
- Identificarea și implementarea de măsuri de simplificare și îmbunătăţirea sistemelor interne și a
procedurilor de lucru pentru eficientizarea prestării serviciilor publice
- Creșterea transparenţei privind atât obligaţiile și drepturile instituţiilor publice cât și drepturile și
obligaţiile beneficiarilor
- Dotarea instituţiilor publice cu echipamente IT și sotfware specializat
Ţinte cheie:
- Reducerea timpului de răspuns la solicitările primite cu 15% prin implementarea procedurilor de lucru;
- Creșterea eficienţei serviciilor publice prin achiziţia de echipamente IT și software;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
500.000 Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă
2014 – 2020;
- Bugetul Local;
- Programe de finanţare bilaterală.

2014 - 2020
os.6.2. DEZVOLTAREA PROCESULUI CONSULTATIV ȘI IMPLICAREA SOCIETĂŢII CIVILE ÎN DEZVOLTAREA
LOCALĂ

Plan de măsuri:
Măsura 6.2.1. Îmbunătăţirea procesului consultativ al administraţiei publice locale

Măsura 6.2.1. Îmbunătăţirea procesului consultativ al administraţiei publice locale
Proiecte:
- Dezvoltarea mecanismului de consultare și participare a părţilor interesate în procesul decizional
- Eficientizarea procesului de consultare prin crearea de instrumente și metodologii moderne
- Asigurarea transparenţei procesului decizional în elaborarea politicilor publice inclusiv prin organizarea
de campanii de conștientizare care să conducă la intensificarea implicării actorilor relevanţi în procesul
de luarea a deciziilor
Ţinte cheie:
- 2 consultări anuale cu părţile interesate în procesul decizional;
- 1 Metodologie pentru procesul de consultare;
- 1 Campanie anuală de conștientizare/ informare asupra politicilor publice și procesul decizonal;
Perioada de implementare:
2016 - 2020
Responsabili / parteneri:
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;

Valoarea estimată a investiţiei:
100.000 milioane Euro
Surse posibile de finanţare:
- Programul Operaţional Capacitate Administrativă
2014 – 2020;
- Bugetul Local;
- Programe de finanţare bilaterală.

Lista de măsuri
O1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE TRAI ALE LOCUITORILOR DIN VATRA DORNEI
os.1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE TRAFIC RUTIER ȘI PIETONAL
Măsura 1.1.1. Reabilitarea străzilor orășenești
Măsura 1.1.2. Fluidizarea traficului urban
Măsura 1.1.3. Îmbunătăţirea traficului pietonal
os.1.2. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE
Măsura 1.2.1. Dezvoltarea reţelei de apă - canal
Măsura 1.2.2. Dezvoltarea reţelei de furnizare a energiei termice
os.1.3. DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER
Măsura 1.3.1. Realizarea și modernizarea spaţiilor de petrecere a timpului liber a locuitorilor
os.1.4. ÎMBUNĂTĂŢIREA ASPECTULUI URBAN AL MUNICIPIULUI
Măsura 1.4.1. Îmbunătăţirea aspectului general al municipiului
Măsura 1.4.2. Modernizarea spaţiilor publice
Măsura 1.4.3. Modernizarea zonelor rezidenţiale
O2. CREAREA UNUI MEDIU FAVORABIL DEZVOLTĂRII UNEI ECONOMII LOCALE PROSPERE
os.2.1. ATRAGEREA ȘI MENŢINEREA INVESTITORILOR STRĂINI
Măsura 2.1.1. Atragerea investiţiilor în municipiul Vatra Dornei
Măsura 2.1.2. Susţinerea investitorilor
os.2.2. FACILITAREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI PRIVAT LOCAL
Măsura 2.2.1. Susţinerea mediului privat local
Măsura 2.2.2. Crearea infrastructurii necesare mediului de afaceri
Măsura 2.2.3. Implementarea proiectelor în parteneriat public - privat
O3. SPRIJINIREA SECTORULUI TURISTIC PRIN VALORIFICAREA DURABILĂ A POTENŢIALULUI TURISTIC EXISTENT
os.3.1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE, BALNEARE, SPORTIVE ȘI DE AGREMENT
Măsura 3.1.1. Dezvoltarea domeniului schiabil și de sanie din Vatra Dornei
Măsura 3.1.2. Crearea și reabilitarea zonelor balneare și de agrement
Măsura 3.1.3. Creșterea accesibilităţii zonelor de agrement
os.3.2. CREȘTEREA ATRACTIVITĂŢII STAŢIUNII VATRA DORNEI
Măsura 3.2.1. Îmbunătăţirea aspectului turistic al Staţiunii
Măsura 3.2.2. Diversificarea ofertei turistice
os.3.3. CREȘTEREA NOTORIETĂŢII STAŢIUNII VATRA DORNEI LA NIVEL REGIONAL, NAŢIONAL ȘI INTERNAŢIONAL
Măsura 3.3.1. Crearea instrumentelor și a infrastructurii de promovarea a staţiunii
Măsura 3.3.2. Promovarea Staţiunii Vatra Dornei

O4. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PUBLICE ȘI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI EDUCAŢIONAL ȘI CULTURAL
os.4.1. CREȘTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
Măsura 4.1.1. Îmbunătăţirea infrastructurii sanitare
Măsura 4.1.2. Dezvoltarea serviciilor medicale
os.4.2. CREȘTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE EDUCAŢIE
Măsura 4.2.1. Modernizarea infrastructurii educaţionale
Măsura 4.2.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale
os.4.3. SPRIJINIREA ACTIVITĂŢILOR CULTURALE ȘI STIMULAREA IMPLICĂRII SOCIETĂŢII CIVILE
Măsura 4.3.1. Reabilitarea instituţiilor culturale locale
Măsura 4.3.2. Implicarea comunităţii locale în activităţi culturale
os.4.4. CREȘTEREA SIGURANŢEI POPULAŢIEI MUNICIPIULUI ȘI TURIȘTILOR
Măsura 4.4.1. Reabilitarea și extinderea sistemelor de protecţie a cetăţenilor și turiștilor
os.4.5. ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR SOCIALE
Măsura 4.5.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale
Măsura 4.5.2. Sprijinirea categoriilor de persoane dezavantajate social
O5. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
os.5.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI DEȘEURILOR
Măsura 5.1.1. Managementul adecvat al deșeurilor
os.5.2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU ȘI REDUCEREA POLUĂRII URBANE
Măsura 5.2.1. Acţiuni de protecţie a mediului înconjurător
Măsura 5.2.2. Promovarea unui comportament prietenos cu mediul
os.5.3. REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ȘI ÎNCURAJAREA UTILIZĂRII SURSELOR DE ENERGIE ALTERNATIVĂ
Măsura 5.3.1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice și termice
Măsura 5.3.2. Utilizarea energiilor alternative
O6. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
os.6.1. CREȘTEREA CALITĂŢII ȘI EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE FURNIZATE
Măsura 6.1.1. Modernizarea infrastructurii și dotărilor administraţiei publice
Măsura 6.1.2. Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică și bugetară la nivelul Primăriei și instituţiilor
descentralizate
Măsura 6.1.3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane
Măsura 6.1.4. Dezvoltarea capacităţii de gestionare a serviciilor publice oferite
Măsura 6.1.5. Accelerarea capacităţii de răspuns la solicitările primite din partea cetăţenilor/beneficiarilor
serviciilor publice
os.6.2. DEZVOLTAREA PROCESULUI CONSULTATIV ȘI IMPLICAREA SOCIETĂŢII CIVILE ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ
Măsura 6.2.1. Îmbunătăţirea procesului consultativ al administraţiei publice locale

PORTOFOLIU DE PROIECTE
1. REABILITAREA/MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE (INCLUSIV UTILITĂŢILE DIN CORPUL DRUMULUI) ÎN
PARCUL BALNEAR VATRA DORNEI
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate
Buget estimat
Surse de finanţare

Îmbunătăţirea accesibilităţii municipiului Vatra Dornei prin reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de transport şi a infrastructurii conexe.
- Creşterea gradului de modernizare a drumurilor locale cu minim 30%;
- Modernizarea a minim 30 km infrastructură de transport;
- Îmbunătăţirea aspectului general al municipiului Vatra Dornei;
- Creşterea atractivităţii municipiului Vatra Dornei pentru desfăşurarea
activităţilor economice;
- Reducerea timpului de deplasare rutieră;
- Creşterea siguranţei rutiere;
- Reducerea poluării rutiere din municipiul Vatra Dornei.
Starea medie a infrastructurii rutiere este una din problemele stringente ale
municipiului Vatra Dornei, având consecinţe majore atât de ordin economic, cât şi de
ordin social, sau chiar estetic.
Proiectul propune lucrări de reabilitare şi extindere a infrastructurii de drumuri,
odată cu reabilitarea şi extinderea reţelelor edilitare din corpul drumului. Având în
vedere că necesitatea extinderii reţelei rutiere este periodică, într-o primă etapă este
vizată asfaltarea drumurilor existente.
- Modernizare prin asfaltare a drumurilor de interes local;
- Refacerea şanţurilor şi a podeţelor, amenajarea intersecţiilor, semnalizare și
marcaje.
- Reţea modernă a drumurilor locale;
- Fluidizarea traficului.
8.000.000 €
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020- Axa prioritară 7: Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL)

1. REABILITAREA/MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE (INCLUSIV UTILITĂŢILE DIN CORPUL DRUMULUI) ÎN
PARCUL BALNEAR VATRA DORNEI
Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Documente necesare

- Consiliul Local Vatra Dornei;
-Agenţi economici;
2015 - 2017
O3. Sprijinirea sectorului turistic prin valorificarea durabilă a potenţialului turistic
existent
os.3.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, balneare, sportive și de agrement
Măsura 3.1.2. Crearea și reabilitarea zonelor balneare și de agrement
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;
Avize;
Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire;
Studiu geotehnic,
Studiu topografic;
Fişa tehnică privind condiţiile de protecţie a mediului.

2. REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN PARCUL BALNEAR VATRA DORNEI
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate
Buget estimat
Surse de finanţare

Creşterea calităţii vieţii populaţiei municipiului Vatra Dornei prin creșterea siguranţei
locuitorilor în locurile publice.
- Dezvoltarea reţelei de iluminat public;
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate;
- Creşterea siguranţei populaţiei.
Existenţa reţelei de iluminat public este un indicator al calităţii vieţii, având un rol
important în ceea ce priveşte siguranţa populaţiei. Reţeaua de alimentare cu energie
electrică acoperă întreg teritoriul locuit al oraşului. Nivelul de dezvoltare a reţelei de
electricitate a condus la o creştere a consumului de energie electrică în municipiul
Vatra Dornei, impunându-se implementarea unor proiecte de producere a energiei
regenerabile, în scopul reducerii consumului de energie.
Proiectul propune modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public la nivelul
Parcului Balnear Vatra Dornei. Practic, se doreşte înlocuirea sistemelor de iluminat
public cu incandescenţă cu iluminat public prin utilizarea unor lămpi cu eficienţă
energetică ridicată, durată mare de viaţă şi asigurarea confortului corespunzător,
inclusiv prin reabilitarea instalaţiilor electrice – stâlpi, reţele, achiziţionarea/instalarea
de sisteme de telegestiune a iluminatului public.
- Proiect pentru reabilitarea reţelei electrice de iluminat public;
- Reabilitarea şi Extinderea reţelei de iluminat stradal;
- Începerea demersurilor pentru obţinerea de energie alternativă: energie
eoliană, solară şi biocombustibil – în parteneriat cu structuri private.
- Mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public;
- Economie in ceea ce priveşte consumul de energie la nivel local.
4.000.000 €
Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Posibili
responsabili/parteneri

Consiliul Local Vatra Dornei;
Consiliul Judeţean Suceava;
Furnizorul de energie electrică;

Perioada de implementare

2016 - 2018

2. REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN PARCUL BALNEAR VATRA DORNEI
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

O4. Îmbunătăţirea serviciilor publice și valorificarea potenţialului educaţional și
cultural
Os.4.4. Creșterea siguranţei populaţiei municipiului și turiștilor
Măsura 4.4.1. Reabilitarea și extinderea sistemelor de protecţie a cetăţenilor și
turiștilor

Documente necesare

Cerere finanţare;
Studiu fezabilitate;
Studiu potenţial energetic surse alternative;
Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu).

3. CONSTRUIREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI BALNEAR SPORTIV DORNA
Scopul proiectului

Încurajarea desfăşurării de activităţi recreative, curative şi sportive prin oferirea unui
cadru optim în ceea ce priveşte infrastructura specifică.

Obiective specifice

- Îmbunătăţirea spaţiului destinat pentru recreerea şi relaxarea cetăţenilor
municipiului şi atragerea unui număr mai mare de turişti;
- Îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor curative şi sportive;
- Atragerea tinerilor către activităţile sportive.

Problema identificată

Municipiul Vatra Dornei dispune de o varietate de resurse turistice, în special
naturale, care din păcate nu sunt pe deplin valorificate. În ciuda potenţialului
existent, nivelul de diversitate al atracţiilor turistice este destul de scăzut, turiştii
dispunând de o gamă restrânsă de posibilităţi de petrecere a timpului liber.
Pentru încurajarea activităţilor menţionate, se propune construirea a 2 bazine de înot
– hidrokinetoterapie, kinetoterapie în apă, furnizarea de servicii de tip balneo-spa
pentru recuperare, construirea/amenajarea de terenuri de sport (tenis, fotbal,
handbal), piste de alergare etc.
- Amenajarea terenului;
- Realizarea construcţiilor;
- Achiziţionare şi instalare echipamente/dotări;
- Realizare reţele utilităţi (alimentare apă, energie electrică, drumuri acces etc);
- Realizare facilităţi suplimentare (închirieri echipamente, parcări etc.);
- Activităţi de promovare şi publicitate;

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

- Creşterea numărului de turişti în zonă şi implicit a veniturilor populaţiei;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei municipiului Vatra Dornei;
- Reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
- Atragerea de noi venituri pentru administraţia locală;
- Dezvoltarea de noi locuri de muncă.
3.000.000 €
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020– Axa prioritară 7: Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului ;
Compania Naţională de Investiţii (CNI)
Parteneriat Public - Privat.

3. CONSTRUIREA ŞI DOTAREA COMPLEXULUI BALNEAR SPORTIV DORNA
Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Documente necesare

- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Agenţi economici.
2016 - 2018
O3. Sprijinirea sectorului turistic prin valorificarea durabilă a potenţialului turistic
existent
Os.3.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, balneare, sportive și de agrement
Măsura 3.1.2. Crearea și reabilitarea zonelor balneare și de agrement
Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic;
Autorizaţii și avize;
Cerere de finanţare.

4. CREAREA DE FACILITĂŢI PENTRU RECREERE
Scopul proiectului

Restabilirea ideii de spaţii verzi și destinate activităţilor în aer liber pentru turiști și
comunitatea locală.

Obiective specifice

- Amenajarea funcţională și peisagistică a spaţiilor și sporirea prezenţei vegetaţiei;

Problema identificată

- Îmbunătăţirea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor sportive;
- Atragerea tinerilor către activităţile desfășurate în aer liber;
- Reabilitarea și valorificarea resurselor de teren existente.
Municipiul Vatra Dornei se numără printre cele mai mari localităţi cu caracter turistic
din Nordul Moldovei, dar și pe primul loc la nivelul judeţului în ceea ce privește spaţiile
verzi pe cap de locuitor. Cu toate acestea, unele dintre suprafeţele destinate spaţiilor
verzi și activităţilor în aer liber, sunt dezafectate și necesită un proces de revitalizare.

Soluţia propusă

Proiectul propus presupune realizarea unei zone de recreere amenajată cu spaţii
verzi și crearea de facilităţi pentru agrement

Activităţi principale

Realizarea unor zone special amenajate pentru sport;
Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii;
Amenajarea de spaţii verzi;
Achiziţionarea și montarea echipamentelor constructive de tipul alei, pergole,
grilaje, foișoare, spaţii pentru întreșinere/vestiare, scene;
- Înlocuirea și racordarea la utilitășile publice a terenului;
- Activităţi de promovare şi publicitate;
- Implementarea măsurilor de protejare a biodiversităţii şi ecosistemului, de creştere
a eficienţei energetice
- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei municipiului Vatra Dornei;
- Reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei;
- Dezvoltarea de noi locuri de muncă.
1.000.000 €
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 5.1: Realizarea de acţiuni
destinate îmbunătăţirii mediului urban;
Programul Operaţional Regional 2014 –2020 – Axa prioritară 7.1: Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului ;
Parteneriat Public - Privat.

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

-

4. CREAREA DE FACILITĂŢI PENTRU RECREERE
Posibili
responsabili/parteneri

-

Consiliul Local Vatra Dornei;
Agenţi economici.

Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

2016 - 2018
O1. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor din Vatra Dornei;
Os.1.3. Diversificarea activităţilor de petrecere a timpului liber
Măsura 1.3.1. Realizarea și modernizarea spaţiilor de petrecere a timpului liber a
locuitorilor

Documente necesare

Studiu de fezabilitate
Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
Proiect tehnic;
Autorizaţii și avize;
Cerere de finanţare.

5. CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI
Scopul proiectului

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor din municipiul Vatra Dornei.

Obiective specifice

Reducerea consumului de energie destinat încălzirii locuinţelor;
Protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
Schimbarea aspectului blocurilor de locuinţe şi implicit al municipiului Vatra
Dornei.
Anvelopa blocurilor de locuinţe realizate după proiecte elaborate în perioada 1950–
1990 este considerată în prezent necorespunzătoare din punct de vedere termic, din
cauză că are ca efect consumuri energetice deosebit de mari şi implicit emisii
poluante de gaze cu efect de seră. În plus, Municipiul Vatra Dornei se află într-o zonă
de munte ceea ce contribuie la un consum ridicat de energie termică.
Proiectul constă în anveloparea termică a minim 20 de blocuri de locuinţe din
municipiul Vatra Dornei. O izolare termică bună înseamnă diminuarea necesarului de
încălzire/răcire concomitent cu reducerea emisiilor poluante.
- Identificarea blocurilor ce necesită lucrări urgente;
- Evaluarea necesarului și planificarea proiectului;
- Realizarea cererii de finanţare și contractare;
- Realizarea lucrărilor, finisajelor.
Reabilitarea unui număr de minim 20 blocuri de locuinţe;
Încadrarea blocurilor reabilitate într-o clasă superioară de performanţă energetică;
Reducerea cu circa 50% a emisiilor de CO2 pe an/bloc;
Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (în medie) cu
80kWh/mp;
3.000.000 €
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 – Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii scăzute de carbon;
Bugetul Local.
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Asociaţii de proprietari;

Problema identificată

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

Posibili
responsabili/parteneri

-

5. CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Documente necesare

2016 - 2018
O5. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător
os.5.3. Reducerea consumului de energie și încurajarea utilizării surselor de energie
alternativă
Măsura 5.3.1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice și termice
Audit Energetic / Certificat energetic
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie
Proiect execuţie
Cerere de finanţare

6. REABILITAREA CLĂDIRILOR DE PATRIMONIU DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

Dezvoltarea activităţii turistice a municipiului Vatra Dornei prin valorificarea şi
reabilitarea obiectivelor de patrimoniu culturale.
- Conservarea, protejarea și restaurarea patrimoniului cultural al municipiului Vatra
Dornei;
- Promovarea obiectivelor culturale cu potenţial turistic.
Una din formele de turism practicabile în municipiul Vatra Dornei este turismul
cultural, existând o serie de clădiri de patrimoniu valoroase din punct de vedere
cultural. Valorificarea turistică a acestora este însă îngreunată de starea de
degradare, lipsa facilităţilor pentru turiști, notorietatea scăzută, etc.. Pentru a putea
fi introduse în circuitul turistic local sau chiar în circuite turistice mai ample, se
impune reabilitarea, modernizarea și adaptarea clădirilor de patrimoniu şi a
modalităţilor de acces spre acestea.
Reabilitarea clădirilor de patrimoniu ale municipiului Vatra Dornei include lucrări de
restaurare a clădirii dar și amenajarea peisagistică a acestora, iluminarea
arhitecturală, spaţii de parcare, odihnă etc. După realizarea lucrărilor de reabilitare,
restaurare a clădirilor de patrimoniu și de modernizare a spaţiilor anexe, se vor
realiza materiale de promovare a acestora ce vor putea fi utilizate în campaniile de
promovare turistice dar și pentru a fi disponibile turiștilor.
- Reabilitarea, consolidarea, protecţia şi conservarea clădirilor de patrimoniu ale
municipiului Vatra Dornei;
- Amenajarea spaţiilor pentru parcări și de relaxare pentru turiști (bănci, zone
verzi, etc.);
- Amenajări peisagistice şi iluminat arhitectural;
- Crearea materialelor de promovare și Campanie de promovare a clădirilor de
patrimoniu reabilitate.
- 3 monumente din patrimoniul cultural restaurate şi amenajate pentru valorificare
turistică;
- Campanie de promovare realizată.
5.000.000 €
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 5.1: Conservarea,
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;

6. REABILITAREA CLĂDIRILOR DE PATRIMONIU DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI
Bugetul Local;
Programe de finanţare bilaterală;
Fonduri private.
Posibili
responsabili/parteneri

Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Documente necesare

Consiliul Local Vatra Dornei;
Consiliul Judeţean Suceava;
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Suceava;
Mediul de afaceri.
2016 - 2018
O3. Sprijinirea sectorului turistic prin valorificarea durabilă a potenţialului turistic
existent
os.3.2. Creșterea atractivităţii staţiunii Vatra Dornei
Măsura 3.2.1. Îmbunătăţirea aspectului turistic al Staţiunii
Cerere de finanţare;
Proiecte tehnice;
Aprobări şi avize;
Studii de fezabilitate.

|

7. REABILITAREA ZONEI ISTORICE A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – CENTRU VECHI
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

Revitalizarea şi reabilitarea zonei istorice a oraşului, cu scopul creșterii interacţiunii
sociale a zonei, a atractivităţii, accesibilităţii și siguranţei zonei.
- Îmbunătăţirea infrastructurii urbane în curs de degradare din Centrul istoric al
municipiului Vatra Dornei prin modernizarea spatiilor publice urbane (străzi,
trotuare) si amenajarea spatiilor verzi;
- Conservarea stilului arhitectural caracteristic zonei prin montarea unui mobilier
urban adecvat;
- Creşterea siguranţei publice în cadrul Centrului istoric al municipiului Vatra Dornei
prin amplasarea a 42 camere video de supraveghere în zonă.
Identitatea spaţiului public dintr-o zonă centrală istorică valoroasă are un rol foarte
important în promovarea localităţii la nivel local sau naţional, deoarece este direct
asociată cu obiectivele turistice adiacente. De aceea, proiectarea unui spaţiu public
funcţional, atractiv, și contemporan este esenţială, având scopul de a pune în valoare
patrimoniul local.
Îmbunătăţirea infrastructurii urbane din centrul istoric al Municipiului Vatra Dornei
care să asigure atât conservarea şi perpetuarea moştenirii cultural-istorice și
arhitecturale a oraşului, cât şi creşterea calităţii vieţii şi atractivităţii zonei atât pentru
populaţia locală, cât şi pentru persoanele aflate in tranzit pe teritoriul oraşului.
- Reabilitare străzi şi trotuare;
- Reabilitarea infrastructurii edilitare;
- Înlocuire reţele iluminat stradal şi arhitectural;
- Amenajarea spaţiilor verzi existente şi crearea de noi spaţii verzi;
- Montare mobilier urban si construire fântâni arteziene.
Creşterea numărului de vizitatori/turişti prin atractivitatea sporita dobândită în
urma realizării activităţilor propuse prin proiect;
- Conservarea clădirilor istorice şi a obiectivelor turistice prezente în zona
Centrului istoric prin reducerea gradului de poluare generat de traficul rutier;
- Creşterea rolului economic, social şi cultural ce îl joaca Centrul istoric in viaţa şi
identitatea locuitorilor municipiului Vatra Dornei.
10.000.000 €
Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5: Conservarea, protecția şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
-

7. REABILITAREA ZONEI ISTORICE A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – CENTRU VECHI
Bugetul Local
Programe de finanţare bilaterală;
Fonduri private.
Posibili
responsabili/parteneri

Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Documente necesare

- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Direcţia Judeţeană de Cultură;
- Ministerul Culturii;
- Proprietari/ Administratorii obiectivelor de patrimoniu, Mediu de afaceri.
2016 - 2019
O3. Sprijinirea sectorului turistic prin valorificarea durabilă a potenţialului turistic
existent
Os.3.2. Creșterea atractivităţii staţiunii Vatra Dornei
Măsura 3.2.1. Îmbunătăţirea aspectului turistic al Staţiunii
Cerere finanţare;
Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zona Centrală;
Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu);
Studiu Fezabilitate.

8.REABILITAREA CAZINOULUI VATRA DORNEI
Scopul proiectului
Obiective specifice
Problema identificată

Soluţia propusă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Documente necesare

Reabilitarea clădirilor de patrimoniu şi creşterea accesului publicului larg la serviciile
socio-culturale şi educative.
- Creşterea calităţii arhitectural - ambientale a clădirii Cazinoului Vatra Dornei;
- Reintroducerea clădirii Cazinoului în circuitul economic;
Din cauza stării avansate de degradare a clădirii cazinoului Vatra Dornei,
monumentul istoric necesită lucrări urgente de reabilitare. În plus, Cazinoul este
localizat în centrul staţiunii aducând un aspect negativ prin starea actuală de
degradare.
Punerea în valoare a specificului patrimoniului local istoric, cultural şi arhitectural
prin derularea lucrărilor de reabilitare asupra clădirii Cazinoului Vatra Dornei.
- Reabilitarea Cazinoului Vatra Dornei;
- Amenajarea cu mobilier şi aparatură specifică noii funcţii ale clădirii;
- Promovarea clădirii de patrimoniu în rândul grupurilor ţintă.
Reabilitarea şi restaurarea clădirii Cazinoului din Vatra Dornei;
Amenajarea şi adaptarea spaţiilor existente în vederea organizării de manifestări
culturale specifice, expoziţii şi acţiuni culturale;
5.000.000 €
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. Axa prioritară 5: Conservarea, protecția
şivalorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
Parteneriat Public - Privat;
Programe de finanţare bilaterală;
Fonduri private.
Consiliul Local Vatra Dornei;
Parteneri privaţi, Ministerul Culturii și Patrimoniului
2017 - 2020
O3. Sprijinirea sectorului turistic prin valorificarea durabilă a potenţialului turistic
existent
Os.3.2. Creșterea atractivităţii staţiunii Vatra Dornei
Măsura 3.2.1. Îmbunătăţirea aspectului turistic al Staţiunii
Proiectul tehnic (Documentaţia tehnico-economică);
Certificat de urbanism.

9. CONSTRUIREA DE PISTE PENTRU CICLOTURISM ÎN PARCUL BALNEAR VATRA DORNEI
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate
Buget estimat
Surse de finanţare
Posibili
responsabili/parteneri

Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului
Documente necesare

Îmbunătăţirea calităţii turismului local prin dezvoltarea de forme de turism
alternativ.
- Îmbunătăţirea serviciilor turistice;
- Dezvoltarea infrastructurii turistice prin promovarea unor forme de turism
alternativ (cicloturismul) şi a altor oportunităţi de recreaţie asociate.
În ciuda potenţialului natural deosebit de ofertant pentru desfăşurarea activităţilor
turistice, în municipiul Vatra Dornei este necesară diversificarea şi modernizarea
infrastructurii turistice.
Diversificarea ofertei turistice prin realizarea unei piste de cicloturism care asigură o
deplasare rapidă a posesorilor de biciclete, evitând aglomeraţiile traficului rutier şi
asigurând stimularea activităţilor sportive.
- Achiziţie servicii de asistenţă tehnică şi consultanţă;
- Achiziţii pentru execuţia lucrărilor;
- Execuţia lucrărilor;
- Asistenţă tehnică şi consultanţă;
- Recepţia la terminarea lucrărilor.
1 pistă de cicloturism amenajată corespunzător în Parcul balnear Vatra Dornei.
300.000 €
Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 7: Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;
- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Asociaţii culturale, sportive;
- Unităţi turistice locale.
2016 - 2017
O3. Sprijinirea sectorului turistic prin valorificarea durabilă a potenţialului turistic
existent; Os.3.2. Creșterea atractivităţii staţiunii Vatra Dornei; Măsura 3.2.2.
Diversificarea ofertei turistice
Studiu de fezabilitate; Proiect tehnic care defineşte traseul optim pentru pista de
cicloturism; Certificat de urbanism;
Avize de principiu pentru asigurarea utilităţilor; Acordul de mediu.

10.CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE ÎN BAZINUL DORNELOR PRIN CREAREA ŞI AMENAJAREA
POSTURILOR SALVAMONT
Scopul proiectului

Crearea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

Obiective specifice

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice furnizate şi a infrastructurii specifice;
- Creşterea siguranţei turiştilor în zona montană.
În condiţiile creşterii continue a numărului de turişti în arealul montan, ca urmare a
potenţialului natural local şi a dezvoltării capacităţii de cazare, necesitatea existenţei
în mod permanent a posturilor amenajare pentru salvatorii montani în zonele de
interes devine vitală. Posturile de salvamont sunt necesare activităţilor de
intervenţie dar și de informare preventivă în rândul turiștilor.
Proiectul propune îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice prin creşterea siguranţei
turiştilor în zona montană.
- Construirea şi amenajarea posturilor salvamont;
- Echiparea posturilor cu mijloace şi echipamente specifice asigurării ondiţiilor
optime de salvare în aria montană;
- Angajarea de personal.

Problema identificată

Soluţia propusă
Activităţi principale

Reabilitarea/ crearea și dotarea infrastructurii turistice de siguranţă;
Crearea de noi locuri de muncă.

Rezultate aşteptate

-

Buget estimat
Surse de finanţare

300.000 €
Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 7: Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului.
- Consiliul Local Vatra Dornei; Consiliul Judeţean Suceava;
- ONG-uri; Centrul Naţional de Informare și Promovare Turistică Vatra Dornei

Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului
Documente necesare

2016 - 2017
O3. Sprijinirea sectorului turistic prin valorificarea durabilă a potenţialului turistic
existent; Os.3.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, balneare, sportive și de
agrement; Măsura 3.1.3. Creșterea accesibilităţii zonelor de agrement
Studiu de fezabilitate; Expertiză tehnică;
Avize, acorduri, autorizaţii;

11. FINALIZAREA CONSTRUIRII GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, STR. CHILIA
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Documente necesare

Creşterea calităţii serviciilor de învăţământ prin îmbunătăţirea condiţiilor de
desfăşurare a activităţilor educaţionale din municipiul Vatra Dornei.
- Reabilitarea infrastructurii educaţionale;
- Extinderea capacităţii instituţiilor de învăţământ;
- Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul preşcolar;
Lipsa spaţiilor adecvate pentru desfăşurarea programului de educaţie preşcolară.
Soluţia propusă de acest proiect este de a îmbunătăţi infrastructura de învăţământ
prin construirea unei noi grădiniţe.
- Construirea unui noului corp al grădiniţei cu program prelungit nr. 2;
- Dotarea cu mobilier;
- Dotarea cu echipamente şi aparatură specifice.
- Asigurarea calităţii sistemului de învăţământ;
- Accesul la educaţie tuturor copiilor din municipiu;
- Asigurarea numărului de locuri necesar şcolarilor;
- Asigurarea unei educaţii individualizate care să susţină nevoile şi potenţialul
fiecărui copil;
- Crearea de locuri noi de muncă;
450.000 €
Programul Operaţional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 10: Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).
Consiliul Local Vatra Dornei; Consiliul Judeţean Suceava;
Inspectoratul Şcolar Judeţean; Ministerul Educaţiei.
2016 - 2017
O4. Îmbunătăţirea serviciilor publice și valorificarea potenţialului educaţional și
cultural
Os.4.2. Creșterea calităţii serviciilor de educaţie
Măsura 4.2.1. Modernizarea infrastructurii educaţionale
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire.

12.FINALIZAREA CONSTRUIRII GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, STR. GLADIOLELOR
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată
Soluţia propusă
Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului
Documente necesare

Creşterea calităţii serviciilor de învăţământ prin îmbunătăţirea condiţiilor de
desfăşurare a activităţilor educaţionale din municipiul Vatra Dornei.
- Reabilitarea infrastructurii educaţionale;
- Extinderea capacităţii instituţiilor de învăţământ;
- Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale din învăţământul preşcolar.
Lipsa spaţiilor adecvate pentru desfăşurarea programului de educaţie preşcolară.
Soluţia propusă de acest proiect este de a îmbunătăţi infrastructura de învăţământ
prin construirea unei noi grădiniţe.
- Construirea unui corp nou al grădiniţei cu program prelungit nr. 4;
- Dotarea cu mobilier;
- Dotarea cu echipamente şi aparatură specifică.
- Asigurarea calităţii sistemului de învăţământ;
- Accesul la educaţie tuturor copiilor din municipiu;
- Asigurarea numărului de locuri necesar şcolarilor;
- Asigurarea unei educaţii individualizate care să susţină nevoile şi potenţialul
fiecărui copil;
- Crearea de locuri noi de muncă;
300 000 €
Programul Operaţional Regional 2014-2020
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale;
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).
Consiliul Local Vatra Dornei; Consiliul Judeţean Suceava;
Inspectoratul Şcolar Judeţean; Ministerul Educaţiei.
2016 - 2017
O4. Îmbunătăţirea serviciilor publice și valorificarea potenţialului educaţional și
cultural; Os.4.2. Creșterea calităţii serviciilor de educaţie; Măsura 4.2.1. Modernizarea
infrastructurii educaţionale
Cerere de finanţare;
Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii;
Avize; Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire.

13. REABILITAREA TEMPLULUI EVREIESC DIN VATRA DORNEI ŞI CREAREA CENTRULUI MULTICULTURAL VATRA
DORNEI
Scopul proiectului

Reabilitarea clădirilor de patrimoniu şi creşterea accesului publicului larg la serviciile
socio-culturale şi educative.

Obiective specifice

- Creşterea calităţii arhitectural - ambientale a clădirii Templului Mare Evreiesc
Vatra Dornei;
- Crearea Centrului Multicultural Vatra Dornei.
Deşi clădirea care face parte din Patrimoniul Naţional al României, a avut parte în
anul 2007 de intervenţii de urgenţă generale de reabilitare, starea actuală a acesteia
necesită lucrări de restaurare mai complexe.
Punerea în valoare a specificului patrimoniului naţional istoric, cultural şi arhitectural
prin derularea lucrărilor de reabilitare asupra clădirii Templului Evreiesc şi
transformarea acestuia într-un centru multicultural.
- Reabilitarea Templului Mare Evreiesc;
- Amenajarea cu mobilier specific;
- Achiziţionarea de aparatură specifică Centrului Multicultural;
- Promovarea clădirii de patrimoniu şi a Centrului Multicultural în rândul grupurilor
ţintă.
Reabilitarea şi restaurarea clădirii Templului Mare Evreiesc;
Amenajarea şi adaptarea spaţiilor existente în vederea organizării de manifestări
culturale specifice, expoziţii şi acţiuni culturale pentru minorităţile din municipiul
Vatra Dornei;
2,5 milioane €
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. Axa prioritară 5: Conservarea, protecția şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;

Problema identificată

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

Fonduri private
Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Consiliul Local Vatra Dornei;
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România.
2016 – 2018
O4. Îmbunătăţirea serviciilor publice și valorificarea potenţialului educaţional și
cultural

13. REABILITAREA TEMPLULUI EVREIESC DIN VATRA DORNEI ŞI CREAREA CENTRULUI MULTICULTURAL VATRA
DORNEI
Os.4.3. Sprijinirea activităţilor culturale și stimularea implicării societăţii civile
Măsura 4.3.1. Reabilitarea instituţiilor culturale locale
Documente necesare

Proiectul tehnic (Documentaţia tehnico-economică);
Autorizaţii, avize, acorduri;
Certificat de urbanism.

14.EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Creşterea calităţii vieţii populaţiei municipiului Vatra Dornei prin asigurarea accesului
permanent la infrastructura tehnico-edilitară.
- Acoperirea necesarului şi satisfacerea cerinţelor de apă ale populaţiei;
- Utilizarea eficientă a resurselor de apă;
- Asigurarea serviciilor de apă la tarife accesibile;
- Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în tot municipiul;
- Furnizarea utilităţilor de bază la parametri optimi pentru desfăşurarea activităţilor
economice;
- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la reţeaua de canalizare;
- Adaptarea la condiţiile europene.
Accesul la infrastructura de apă şi canalizare contribuie în mod direct asupra
îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, având o importanţă crescută şi asupra mediului
de afaceri existent sau potenţial.
Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile în municipiul Vatra
Dornei este de 52,7 km, ultimele lucrări de extindere a acesteia făcându-se în anul
2008. Din cauza vechimii reţelei de apă, gradul de uzură fizică a acesteia este ridicat.
Astfel, reţeaua cu o durată de exploatare de 16-25 ani (25% din total) prezintă
disfuncţionalităţi (pierderi) în proporţie de 10%, iar reţeaua cu o vechime de peste 25
ani (10% din total) prezintă disfuncţionalităţi în proporţie de 30%.

Soluţia propusă

Activităţi principale

În contextul reabilitării şi extinderii infrastructurii de apă şi apă uzată, care să
deservească şi locuinţele care nu beneficiază în prezent de aceste reţele tehnicoedilitare, administraţia locală a municipiului Vatra Dornei poate soluţiona problema
identificată prin intermediul unui proiect judeţean: „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Suceava”.
- Efectuarea studiilor tehnice necesare;
- Căutarea oportunităţilor de finanţare;
- Reabilitare Staţie Tratare Apă;
- Extinderea (3.161 m) şi reabilitarea ( 5.797 m) reţelei de distribuţie apă Vatra
Dornei;
- Extinderea (8.300 m) şi reabilitarea ( 3.253 m) reţelei de canalizare;

14.EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

- Construcţie staţii de pompare apă uzată;
- Reabilitare staţie epurare ape uzate.
Creşterea ratei de conectare în sistemele de alimentare cu apă la 100%; Reducerea
pierderilor de apă; Creştereasecurităţii sistemului; Asigurarea accesului la servicii de
alimentare cu apă de calitate pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor, şi
calităţii în operare; Apă potabilă avândcalitatea corespunzătoare cu Legea Calităţii
Apei nr. 458/2002, completată de Legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului
European 98/ 83/CE.
Creşterea ratei de conectare în sistemele de canalizare la 100 % pentru conformarea
cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE; Reducerea infiltraţiilor;
Creşterea securităţii sistemelor de colectare şi tratare; Îmbunătăţirea calităţii
emisarilor şi a cursurilor de apă în general prin reabilitarea reţelei de canalizare,
astfel încât tot debitul colectat sa fie transportat şi tratat corespunzător în staţia de
epurare; Asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi
epurarea apei uzate pe baza principiului maximizării eficienţei costurilor şi calităţii în
operare.
14.000.000 €
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 - Axa prioritară 3:
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor;
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Bugetul Local.

Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului
Documente necesare

- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Operatori de servicii publice;
- Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară.
2016 - 2018
O1. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor din Vatra Dornei;
Os.1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
Măsura 1.2.1. Dezvoltarea reţelei de apă - canal
Cerere de finanţare; Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de
intervenţii; Proiect tehnic; Avize.

15. MODERNIZAREA

ȘI EXTINDEREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE A ENERGIEI TERMICE DIN BIOMASĂ

Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Utilizarea biomasei ca și combustibil, în vederea diversificării mixului energetic și
creșterii competitivităţii și dezvoltării pieţei energiei.
- Acoperirea necesarului şi satisfacerea cerinţelor populaţiei privind energia termică;
- Utilizarea eficientă a resurselor regenerabile;
- Asigurarea serviciilor de energie termică la tarife accesibile;
- Furnizarea utilităţilor de bază la parametri optimi pentru desfăşurarea activităţilor
economice;
- Creşterea gradului de conectare al populaţiei la reţeaua de încălzire termică
- Adaptarea la condiţiile europene.
Accesul la reţeaua de distribuţie a energiei termice contribuie în mod direct asupra
îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei, având importanţă crescută şi asupra mediului
înconjurător.
Se estimează că 42% din reţeaua de distribuţie, cu o vechime mai mare de 16 ani,
înregistrează pierderi tehnologice, gradul de uzură fiind foarte avansat, iar procentul
de locuinţe racordate la reţeaua de încălzire centrală se situa în jurul valorii de 38,2% în
2011.

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate

În contextul reabilitării şi extinderii reţelei de distribuţie a energiei termice, care să
deservească şi locuinţele care nu beneficiază în prezent de acestă infrastructură,
administraţia locală a municipiului Vatra Dornei poate soluţiona problema identificată
prin intermediul unui proiect destinat modernizării capacităţilor de producţie a
energiei termice din biomasă.
- Efectuarea studiilor tehnice necesare;
- Căutarea oportunităţilor de finanţare;
- Modernizarea centralei termice existente;
- Extinderea capacităţilor de producţie a energiei termice din biomasă.
-

Buget estimat

Creşterea numărului de gospodării conectate la reţeaua de distribuţie a energiei
termice din biomasă;
Ajustarea spectrului de produse la necesităţile pieţei;
Dezvoltarea capacităţii de producţie a energiei termice din biomasă;
Reducerea cantităţii de emisii CO2

3.000.000 €

15. MODERNIZAREA

ȘI EXTINDEREA CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE A ENERGIEI TERMICE DIN BIOMASĂ

Surse de finanţare

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 - Axa prioritară 3:
Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor;
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Bugetul Local.

Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului
Documente necesare

- Consiliul Local Vatra Dornei;
- Consiliul Judeţean Suceava;
- Operatori de servicii publice;
- Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară.
2016 - 2019
O1. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor din Vatra Dornei;
Os.1.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
Măsura 1.2.2. Dezvoltarea reţelei de furnizare a energiei termice
Cerere de finanţare; Studiu de fezabilitate/ documentaţie de avizare pentru lucrări de
intervenţii; Proiect tehnic; Avize.

16. MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

Facilitarea accesului populaţiei Municipiului Vatra Dornei la servicii medicale de
calitate.
- Îmbunătăţirea dotării şi echipării Spitalului Municipal Vatra Dornei;
- Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei din municipiul Vatra Dornei;
- Creşterea numărului de cadre medicale din cadrul Spitalului Municipal Vatra
Dornei.
Sistemul medical din Municipiul Vatra Dornei prezintă unele disfuncţionalităţi care
afectează calitatea serviciilor medicale. Una din principalele probleme este
infrastructura depăşită moral şi fizic şi lipsa dotărilor specifice necesare funcţionării
în parametri optimi.
Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din Municipiul Vatra Dornei, este
necesară implementarea unui proiect de reabilitare, modernizare, extindere şi
dotare a corpurilor de clădire care găzduiesc cabinetele de specialitate componente.
În urma implementării proiectului, Spitalul Municipal Vatra Dornei va fi conform cu
standardele în vigoare şi va putea furniza servicii medicale de înaltă calitate.
- Analiza nevoilor locale legate de serviciile de sănătate;
- Reabilitarea şi extinderea corpurilor de clădire aparţinând Spitalului Municipal
Vatra Dornei;
- Amenajare infrastructură conexă;
- Dotare cu materiale specifice şi echipamente moderne de specialitate;
- Angajarea personalului medical şi auxiliar.
- 1 unitate medicală modernizată la standarde europene;
- Noi locuri de muncă - personal medical şi auxiliar ce va deservi policlinica;
- Cabinete medicale de specialitate funcţionale;
- Îmbunătăţirea serviciilor medicale la nivelul municipiului Vatra Dornei.
2.000.000 €
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Bugetul Local;
Parteneriate Public - Private;
Împrumuturi.

16. MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI
Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Documente necesare

Consiliul Local Vatra Dornei;
Consiliul Judeţean Suceava;
Direcţia de Sănătate Publică Suceava.
2016 - 2018
O4. Îmbunătăţirea serviciilor publice și valorificarea potenţialului educaţional și
cultural
os.4.1. Creșterea calităţii serviciilor de sănătate
Măsura 4.1.1. Îmbunătăţirea infrastructurii sanitare
Măsura 4.1.2. Dezvoltarea serviciilor medicale
Cerere Finanţare;
Studiu Fezabilitate;
Proiect execuţie;
Autorizaţie construcţie;
Raport - evaluarea impactului asupra mediului (acordul de mediu)

17. AMENAJAREA TURISTICĂ A ALBIILOR RÂURILOR BISTRIŢA ŞI DORNA
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Soluţia propusă

Activităţi principale

Rezultate aşteptate

Buget estimat
Surse de finanţare

Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin dezvoltarea infrastructurii de agrement
adaptate specificităţii zonei de interes turistic.
- Creşterea calităţii vieţii prin diversificarea modalităţilor de petrecere a timpului
liber;
- Creşterea numărului de turişti sosiţi;
- Limitarea efectelor dăunătoare ale proceselor de albie prin intervenţii antropice.
Municipiul Vatra Dornei se află amplasat la confluenţa râurilor Bistriţa Aurie şi Dorna,
fapt ce îl caracterizează drept una din cele mai pitoreşti depresiuni intramontane ale
Carpaţilor Orientali. Deşi dispune de resurse naturale deosebite, este necesară
amenajarea acestora în scopul practicării unor activităţi turistice de calitate.
Prin amenajarea unor zone de agrement pe cursurile râurilor Bistriţa şi Dorna,
comunitatea din Vatra Dornei se poate bucura de noi posibilităţi de recreere si
petrecere a timpului liber. Implementarea acestui proiect va avea efecte pozitive şi în
plan economic, prin atragerea unui număr ridicat de turişti dar și prin crearea
facilităţilor de petrecere a timpului liber în special a tinerilor.
- Consolidarea malurilor, regularizarea şi recalibrarea albiilor râurilor Bistriţa şi
Dorna în sectoarele de interes;
- Amenajarea pentru agrement a albiilor râurilor Bistriţa şi Dorna: alei pietonale
şi/sau pentru biciclişti; bănci; iluminat public cu echipamente bazate pe
energie din surse regenerabile; construcţii cu scop comercial (magazine de
suveniruri, cafenele, terase, restaurante etc.); asigurarea navigabilităţii
ambarcaţiunilor de agrement.
- Crearea de noi locuri de muncă;
- Îmbunătăţirea infrastructurii turistice de la nivelul municipiului Vatra
Dornei.
2.500.000 €
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 7: Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;
Programul Operaţional Infrastructuraă Mare 2014 - 2020 - Axa prioritară 4: Protecţia
mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi
decontaminare a siturilor poluate istoric;

17. AMENAJAREA TURISTICĂ A ALBIILOR RÂURILOR BISTRIŢA ŞI DORNA
Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Bugetul Local.
Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Documente necesare

Consiliul Local Vatra Dornei; Consiliul Judeţean Suceava;
Administraţia Bazinală de Apă Siret.
2016 - 2018
O3. Sprijinirea sectorului turistic prin valorificarea durabilă a potenţialului turistic
existent
os.3.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice, balneare, sportive și de agrement
Măsura 3.1.2. Crearea și reabilitarea zonelor balneare și de agrement
Cerere de finanţare
Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic.

18. PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC VATRA DORNEI
Scopul proiectului
Obiective specifice

Problema identificată

Dezvoltarea socio-economică a municipiului Vatra Dornei prin valorificarea
potenţialului natural şi cultural existent.
- Creşterea notorietăţii municipiului Vatra Dornei şi a obiectivelor turistice din
cadrul acestuia în plan intern şi extern;
- Creşterea cu 15% a numărului de turişti sosiţi;
- Creşterea cu minim 15% a duratei medii de şedere a turiştilor în municipiul Vatra
Dornei;
- Creşterea cu 35% a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune.
Denumit şi “Perla Bucovinei”, municipiul Vatra Dornei are o serie de obiective
cultural-istorice şi naturale cu rol important în ceea ce priveşte potenţialul turistic al
regiunii. Cu toate acestea, la nivel local se înregistrează un indice destul de scăzut a
capacităţii de cazare în funcţiune, iar numărul de turişti a început să scadă gradual,
ajungând în anul 2011 la un minim de 35.844 turişti.
Una din principalele cauze ale scăderii interesului turiştilor faţă de municipiul Vatra
Dornei este lipsa unei viziuni eficiente de marketing şi promovare a acestei localităţi,
atât pe plan intern, cât şi pe plan extern.

Soluţia propusă
Activităţi principale

Realizarea și implementarea unei strategii de promovare a produsului turistic “Vatra
Dornei”.
- Elaborarea de studii de marketing turistic
-

Rezultate aşteptate

Participare la târguri naţionale şi internaţionale de turism;
Elaborare unui ghid de promovare turistică a municipiului Vatra Dornei şi
traducerea acestuia în principalele limbi de circulaţie internaţională;
Creare unei pagini web de promovare a obiectivelor turistice din municipiul
Vatra Dornei;
Realizarea de diverse tipărituri: pliante, cataloage, albume foto, hărţi turistice,
cărţi poştale, postere, etc.;

-

Completarea sistemului de panouri şi indicatoare de informare turistică;
Realizarea şi difuzarea de spot-uri radio TV;

-

şi şi a evenimentelor organizate la nivel
Promovarea resurselor turistice antropice
local prin intermediul emisiunilor TV informative.
1 studiu de evaluare a notorietăţii municipiului în rândul turiştilor români şi

-

18. PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC VATRA DORNEI
străini realizat;
1 strategie de promovare turistică a municipiului Vatra Dornei realizată;
Minim 2 participări la târguri naţionale şi internaţionale de turism;
1 ghid de promovare a municipiului Vatra Dornei, tradus în limbile de
circulaţie internaţionala;
- Pagină web de promovare a obiectivelor culturale şi naturale locale;
- Diverse tipărituri: pliante, albume foto, postere etc. realizate;
- Spoturi radio şi TV realizate şi difuzate.
250.000 €

-

Buget estimat
Surse de finanţare

Posibili
responsabili/parteneri
Perioada de implementare
Coerenţa cu strategia de
dezvoltare a municipiului

Documente necesare

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 - Axa prioritară 7: Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;
Programe de finanţare bilaterală.
Consiliu Local Vatra Dornei;
Instituţiile culturale;
Mediul de afaceri.
2016 – 2020
O3. Sprijinirea sectorului turistic prin valorificarea durabilă a potenţialului turistic
existent
Os.3.3. Creșterea notorietăţii staţiunii Vatra Dornei la nivel regional, naţional și
internaţional
Măsura 3.3.1. Crearea instrumentelor și a infrastructurii de promovarea a staţiunii
Măsura 3.3.2. Promovarea Staţiunii Vatra Dornei
Cerere finanţare;
Documente statutare.
Strategie de promovare turistică a municipiului.

PLANUL ESTMATIV DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
Perioada de implementare estimată
PROIECT
Reabilitarea/modernizarea
infrastructurii rutiere (inclusiv
utilităţile din corpul drumului) în
parcul balnear Vatra Dornei
2. Reabilitarea şi extinderea sistemului
de iluminat public în Parcul Balnear
Vatra Dornei
3. Construirea şi dotarea complexului
balnear sportiv Dorna
4. Crearea de facilităţi pentru
recreere
5. Creşterea eficienţei energetice a
blocurilor din municipiul Vatra Dornei
6. Reabilitarea clădirilor de
patrimoniu din municipiul Vatra
Dornei

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Valoare
estimată (mil.
euro)

1.

7.

8.
9.

Reabilitarea zonei istorice a
municipiului Vatra Dornei – Centru
Vechi
Reabilitarea Cazinoului Vatra Dornei

Construirea de piste pentru
cicloturism în Parcul Balnear Vatra
Dornei
10. Creşterea calităţii serviciilor turistice
în Bazinul Dornelor prin crearea şi
amenajarea posturilor salvamont

8

4

3
1
3
5

10
5
0,3

0,3

|

PROIECT
11. Finalizarea construirii grădiniţa cu
program prelungit nr. 2, str. Chilia
12. Finalizarea construirii grădiniţa cu
program prelungit nr. 4, str.
Gladiolelor
13. Reabilitarea templului evreiesc din
Vatra Dornei şi crearea centrului
multicultural Vatra Dornei
14. Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată
15. Modernizarea și extinderea
capacităţilor de producţie a energiei
termice din biomasă
16. Modernizarea şi dotarea spitalului
municipal Vatra Dornei
17. Amenajarea turistică a albiilor râurilor
Bistriţa Şi Dorna
17. Promovarea produsului turistic Vatra
Dornei

Perioada de implementare estimată

Valoare
estimată (mil.
0,42
euro)
0,26

2,5
14
3
2
2,5
0,25

SURSE DE FINANȚARE
Realizarea unor proiecte concrete de dezvoltare
socio–economică a municipiului Vatra Dornei se poate
face fie prin susţinerea financiară din bugetul local, fie
din fonduri nerambursabile guvernamentale, fonduri
nerambursabile europene sau fonduri rambursabile
(de genul creditelor).
La aceste surse de finanţare se adaugă posibilitatea
dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat, care sau dovedit a fi soluţia potrivită pentru rezolvarea
anumitor probleme comunitare în multe dintre
statele europene dezvoltate.
Fiecare dintre aceste posibile modalităţi de susţinere
a proiectelor locale prezintă avantaje şi dezavantaje.
În primul rând, susţinerea proiectelor din bugetul
local este cea mai puţin recomandată soluţie
deoarece fondurile din această sursă sunt extrem de
limitate, iar disponibilitatea financiară a acestora este
relativă.

Finanţare nerambursabilă din fonduri europene
Politica Uniunii Europene vizează reducerea
disparităţilor existente între diferitele regiuni ale ţării,
pentru a consolida coeziunea economică și socială.
Eliminarea diferenţelor se poate realiza cu ajutorul
Fondurilor Structurale și de Coeziune, numite și
Instrumente Structurale, având un rol important în
creșterea economică.

Marele
avantaj
al
surselor
de
finanţare
nerambursabilă prin programe ale Uniunii Europene
este că, pentru administraţiile publice locale,
procentul de cofinanţare este de doar 2% (pentru
majoritatea programelor), iar valorile investiţiilor sunt
mari şi chiar foarte mari, raportat la nevoile
comunităţilor şi la posibilitatea de cofinanţare.
Dezavantajul acestor fonduri ţine de costuri, ele nu
acţionează singure, fiind necesară asigurarea unei
contribuţii din partea statelor membre implicate. Ele
sunt co-finanţate în principal din resursele publice ale
statului membru, însă în multe domenii este necesară
şi contribuţia financiară privată, aceasta fiind
încurajată în cele mai multe cazuri.
Finanţarea din fonduri europene nerambursabile
este, cu siguranţă, cea mai recomandată modalitate
de susţinere financiară a proiectelor cuprinse în
Strategie.
Instrumentele financiare cunoscute ca Fonduri
Structurale sunt Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi
Fondul de Coeziune (FC), la care se adaugă Fondul
European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
(FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit și Afaceri
Maritime (FEPAM), ca acţiuni complementare. Aceste
instrumente sunt aplicate prin intermediul

programelor operaţionale şi sectoriale disponibile
pentru o anumită perioadă de programare.
Principalele programe operaţionale prin care se
finanţează proiecte din fonduri europene perioada de
programare 2014 – 2020 sunt:
 Programul Operaţional Regional;
 Programul Operaţional Competitivitate;
 Programul Operaţional Capital Uman;
 Programul Operaţional Infrastructură Mare;
 Programul
Operaţional
Capacitate
Administrativă;
 Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

Parteneriate de tip public –privat
Rezolvarea problemelor și eficientizarea serviciilor
publice cer atragerea unei soluţii general
recomandate și promovate, de tipul parteneriatelor
între entităţile publice și cele private. Apariţia Legii nr.
178/2010 (cu modificările și completările ulterioare)
care reglementează parteneriatul public-privat este
privită drept o oportunitate reală de a implementa
proiectele propuse.
La nivelul administraţiilor publice există posibilitatea
dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat în
diverse
domenii. În
urma adoptării legii
parteneriatului public-privat s-ar putea externaliza o
serie de servicii şi activităţi publice, partenerii locali
putând fi atât mediul de afaceri, cât şi sectorul nonprofit.

Creditarea
Creditarea este, din punct de vedere procedural, o
modalitate relativ simplă de obţinere a finanţării în
proiectele de investiţii. Costurile aferente creditelor
sunt mari şi implică şi un anumit grad de risc vis-à-vis
de posibilitatea de rambursare a datoriilor. În plus, un
grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare
a posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu,
cu atât mai mult cu cât o organizaţie cu datorii mari
devine neeligibilă atât pentru accesarea altor credite,
cât şi pentru atragerea de fonduri nerambursabile.

COERENȚA CU POLITICILE EXISTENTE
Strategia de dezvoltare a municipiului Vatra Dornei,
perioada 2014-2020 asigură, prin obiectivele propuse,
corespondenţa cu politicile comunitare, naţionale,
regionale şi judeţene prezente.
Unul dintre cele 3 obiective principale ale strategiei
Municipiului Vatra Dornei, orizontul de timp 20142020, vizează creşterea atractivităţii municipiului
Vatra Dornei pentru diminuarea fenomenului de
migraţie a resurselor umane, un prim obiectiv
strategic în acest sens fiind chiar îmbunătăţirea
condiţiilor de trai ale locuitorilor din Vatra Dornei.
Prin acest obiectiv este asigurată concordanţa cu
Strategia de dezvoltare economică și socială a județului
Suceava, perioada 2011-2020, direcţia 1 fiind
modernizarea infrastructurii și a teritoriului, cu măsuri
pentru îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare,
a spaţiilor verzi, a reţelei de transport rutier și aerian,
a centrelor civice și spaţiilor publice, a locuinţelor.
Reabilitarea urbană este vizată şi în Strategia de
Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, unul din
obiective fiind sprijinirea dezvoltării zonelor urbane
prin investiţii în infrastructura locală și atragerea
investitorilor şi turiştilor străini contribuind astfel la
creşterea standardelor de viaţă a locuitorilor prin
îmbunătăţirea imaginii mediului urban. De asemenea,
unul dintre principalele obiective din cadrul Strategiei
Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României,
Orizonturi 2013-2020-2030 este „Sprijinirea dezvoltării
economice şi sociale echilibrate teritorial şi durabile a

regiunilor României corespunzător nevoilor şi
resurselor lor specifice prin concentrarea asupra
polilor urbani de creştere; îmbunătăţirea condiţiilor
infrastructurale şi a mediului de afaceri pentru a face
din regiunile României, în special cele rămase în urmă,
locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi
şi a munci.”
Referitor la îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi
tehnico-edilitare
Strategia
Națională
pentru
Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-20202030 îşi propune, de asemenea, o serie de obiective în
domeniul infrastructurii:
- Îmbunătăţirea
calităţii
şi
accesului
la
infrastructura de apă şi apă uzată prin asigurarea
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în
majoritatea zonelor urbane şi stabilirea
structurilor
regionale
eficiente
pentru
managementul serviciilor de apă/apă uzată;
- Promovarea unui sistem de transporturi în
România care să faciliteze mişcarea în siguranţă,
rapidă şi eficientă a persoanelor şi mărfurilor la
nivel naţional şi internaţional, în conformitate cu
standardele europene și garantarea unei
accesibilităţi generale minime a serviciilor
publice pentru toţi cetăţenii, acordându-se o
atenţie specială grupurilor vulnerabile (copii,
bătrâni, persoane cu mobilitate redusă);
- Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic rutier și
pietonal și creșterea condiţiilor de siguranţă,
estimându-se o reducere cu 50% a numărului de
|

-

decese în urma accidentelor din transporturi în
perspectiva anului 2030 faţă de anul 1998;
În domeniul protecţiei infrastructurii de
transport se va dezvolta o politică de „risc
zero”, iar riscurile existente vor fi reevaluate
continuu la toate modurile de transport.

Crearea mediului favorabil dezvoltării unei economii
locale prospere, prin atragerea și menținerea
investitorilor străini, facilitarea dezvoltării mediului
privat local și dezvoltarea parteneriatelor-public privat,
este un alt obiectiv al Strategiei de dezvoltare a
municipiului Vatra Dornei, perioada 2014-2020.
Strategia de dezvoltare economică și socială a județului
Suceava, perioada 2011-2020 vizează creșterea
competitivităţii
economice
și
stimularea
antreprenoriatului, în scopul atragerii investiţiilor,
sporirii numărului de locuri de muncă pentru
reducerea şomajului şi creşterii nivelului de trai al
locuitorilor.

pieţe, reactivitatea administraţiei publice la nevoile
IMM-urilor sunt de asemenea, principalele direcţii de
acţiune ale Strategiei Guvernamentale privind
dezvoltarea sectorului IMM și îmbunătățirea mediului
de afaceri - Orizont 2020, a cărei obiectiv principal
este creşterea semnificativă, sub aspect dimensional,
sectorial şi regional, a soldului net de IMM-uri active
economic, dezvoltarea întreprinderilor existente şi
crearea de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului
2020. Ţinta strategică a acestei strategii, ca principal
indicator de rezultat pentru anul 2020, este ca soldul
net de IMM-uri active economic să depăşească pragul
de 670 mii de întreprinderi în economia României. În
termeni de "densitate a IMM-urilor la 1.000 de
locuitori", atingerea acestei ţinte strategice înseamnă
funcţionarea a cca. 36 de întreprinderi la mia de
locuitori în 2020, faţă de 21,94 întreprinderi la mia de
locuitori în 2012.

În conformitate cu Planul Național de Reformă,
precum şi
cu
Strategia națională pentru
Cercetare,Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020
consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a
inovării reprezintă o prioritate a României pentru
perioada 2014-2020. În acest scop, România are în
vedere stimularea investiţiilor private în CDI,
dezvoltarea infrastructurii de CDI şi deblocarea
potenţialului de excelenţă în cercetare şi inovare.

Mediul de afaceri, în special sectorul IMM-urilor, este
considerat ca fiind motorul și principalul pilon al
economiei europene, obiectivul propus de Strategia
Europa 2020 în acest sens vizând atingerea unui nivel
al investiţiilor publice și private în cercetare și
dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene, până în
2020, prin dezvoltarea CDI și îmbunătăţirea mediului
de afaceri, în special a IMM-urilor. Această abordare,
denumită Creștere inteligentă, face referire la
dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și
inovare combinată cu utilizarea eficientă a resurselor
existente.

Sprijinirea
antreprenoriatului,
creșterea
competitivităţii IMM-urilor, accesul IMM-urilor la

Realizarea acestui obiectiv al Strategiei de dezvoltare a
municipiului Vatra Dornei va avea ca rezultat

îmbunătăţirea ofertei locale de locuri de muncă.
Strategia Europa 2020 are, de asemenea, un obiectiv
cheie legat de oferta de locuri de muncă, vizând
promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării
forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și
teritorială prin deblocarea potențialului economic al
zonelor rurale, dezvoltarea piețelor și locurilor de
muncă la nivel local. În acest sens, una dintre țintele
Strategiei este o rata de ocupare a populației cu vârstă
cuprinsă între 20 și 64 de ani, de 75%, până în 2020.
Obiectivul 3 din cadrul Strategiei de dezvoltare a
municipiului Vatra Dornei, perioada 2014-2020 este
sprijinirea sectorului turistic prin valorificarea
durabilă a potenţialului turistic existent. Acest
obiectiv este concordant cu politicile judeţene,
regionale şi naţionale. Astfel, direcţia VI din Strategia
de dezvoltare economică şi socială a județului Suceava,
perioada 2011-2020 are ca obiective diversificarea
ofertei turistice şi Promovarea internă şi
internaţională a potenţialului turistic al judeţului.
Turismul este o prioritate şi în cadrul Strategiei de
Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020, obiectivul
acesteia fiind realizarea de investiţii şi dezvoltarea de
noi servicii turistice în vederea valorificării
potenţialului turistic regional.
De asemenea, axa prioritară tematică V din cadrul
Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a
României, Orizonturi 2013-2020-2030 se referă la
dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. Zona
montană apare reliefată în cadrul acestui document
atât în contextul îmbunătăţirii mediului şi spaţiului

rural, precum şi în ceea ce priveşte racordarea la
normele şi standardele europene privind calitatea
vieţii ce trebuie să fie însoţită de revitalizarea, în
modernitate, a unor moduri de vieţuire tradiţionale,
în special în zonele montane şi cele umede.
Este asigurată coerenţa prezentei strategii şi prin
obiectivul general II „Creşterea atractivităţii zonei
montane defavorizate şi stabilizarea populaţiei
montane” din cadrul Strategiei Naționale pentru
dezvoltarea durabilă a zonei defavorizate 2014-2020,
având ca obiectiv specific „Revitalizarea turismului
montan pe principiile turismului durabil prin
modernizarea infrastructurii specifice, creşterii
calităţii serviciilor în vederea dezvoltării şi promovării
potenţialului natural şi cultural din zona montană
defavorizată”.
Strategia de dezvoltare a municipiului Vatra Dornei,
perioada 2014-2020 urmăreşte şi îmbunătățirea
serviciilor publice și valorificarea potențialului
educațional și cultural. Îmbunătăţirea calităţii
serviciilor publice este vizată şi de Strategia de
dezvoltare economică și socială a județului Suceava,
perioada 2011-2020, direcţiile III și IV abordând măsuri
pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale și a
serviciilor de sănătate și sociale iar sprijinirea
activităţilor culturale și punerea în valoare a
patrimoniului cultural, istoric și natural sunt abordate
de direcţiile de dezvoltare IX.1 și IX.
Acest obiectiv este coerent şi cu direcţiile schiţate de
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a
României,
Orizonturi
2013-2020-2030,
aceasta
|

propunându-şi reducerea decalajului existent faţă de
alte state membre ale UE prin dezvoltarea unor
servicii publice eficiente și promovarea unor servicii
medicale de calitate în condiţii de egalitate si
protecţiei împotriva ameninţărilor la adresa sănătăţii.
Printre priorităţile de intervenţie comune regăsite la
nivelul Planului Național de Reformă 2014 se pot
menţiona: creşterea relevanţei programelor de
învăţământ superior în acord cu nevoile pieţei muncii;
sprijinirea studenţilor din mediul rural şi din grupurile
dezavantajate pentru a participa la învăţământul
terţiar; încurajarea mobilităţilor studenţeşti. În
conformitate cu PNR, pentru realizarea unui sistem
de asistenţă socială echitabil şi de calitate, în perioada
2014-2020, România are în vedere realizarea unei
abordări bazate pe parteneriat. Accentul va fi pus pe
întărirea capacităţii furnizorilor publici şi privaţi
pentru a oferi servicii de calitate, asigurându-se
tranziţia de la modelul instituţional către serviciile
sociale oferite la nivelul comunităţii, inclusiv
dezvoltarea infrastructurii centrelor de îngrijire. O
atenţie
deosebită
se
acordă
îmbunătăţirii
competenţelor specialiştilor din domeniul asistenţei
sociale, precum şi dezvoltării sistemului de
monitorizare, evaluare şi colectare a datelor.
Dezvoltarea activităţilor şi a infrastructurii culturale
se regăsește printre angajamentele asumate de
Strategia de dezvoltare economică și socială a județului
Suceava, perioada 2011-2020, aceasta propunându-și
îndeplinirea a două obiective principale în sectorul
cultural: modernizarea infrastructurii culturale și
pentru petrecerea timpului liber și punerea în valoare

a patrimoniului cultural, istoric și natural. Este
asigurată coerenţa şi cu Strategia de Dezvoltare
Regională Nord-Est 2014-2020 care propune
reabilitarea
obiectivelor
turistice
ce
aparţin
patrimoniului cultural, istoric, ecumenic, dar şi
organizarea de târguri, expoziţii muzeale, etnografice şi
manifestări culturale, festivaluri, acţiuni şi campanii de
promovare integrată a produsului turistic local şi
regional şi sprijinirea participării la acest tip de
evenimente pe plan intern şi internaţional. Aspectul
diversităţii culturale nu este omis nici din Strategia
Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României,
Orizonturi 2013-2020-2030 care îşi propune crearea
unui cadru legislativ, instituţional şi participativ modern
pentru reducerea riscurilor de sărăcie şi excluziune
socială, promovarea coeziunii sociale, egalităţii de
şanse şi diversităţii culturale, precum şi pentru
gestionarea responsabilă a fenomenelor demografice şi
migrației. Și Strategia sectorială în domeniul culturii și
patrimoniului național pentru perioada 2014-2020, are
ca obiective operaționale protejarea patrimoniului
cultural național și susținerea și promovarea creației
culturale și artistice contemporane. Agenda Europeană
pentru Cultură, susține că acest sector al culturii este
un element indispensabil pentru atingerea obiectivelor
strategice ale Uniunii în materie de prosperitate, de
solidaritate și de securitate.
Un alt obiectiv al Strategiei de dezvoltare a
municipiului Vatra Dornei, perioada 2014-2020 este
îmbunătățirea calității mediului înconjurător. Acest
aspect este regăsit şi în strategia judeţeană de
dezvoltare, una dintre direcţiile de dezvoltare vizate

fiind chiar îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi
protejarea mediului înconjurător.
Strategia se află în concordanţă şi cu Prioritatea 1 –
Infrastructură şi mediu din cadrul Strategiei de
Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013, prin
următoarele măsuri: Măsura 1.4 - Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii de mediu, Măsura 1.5 Dezvoltarea infrastructurii energetice.
De asemenea, Planul Național Regional 2014-2020
prevede ca priorităţi trecerea la o economie bazată
pe emisii reduse de carbon în toate sectoarele,
îmbunătăţirea managementului resurselor de apă şi
producerea şi distribuţia energiei electrice şi termice
din surse regenerabile de energie.
Nu în ultimul rând, unul dintre obiectivele principale ale
Strategiei de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene
este Protecţia mediului. Protejarea capacităţii
Pământului de a menţine viaţa în toată diversitatea ei,
respectarea limitelor resurselor naturale ale planetei şi
asigurarea unui înalt nivel de protecţie şi îmbunătăţire
a calităţii mediului. Prevenirea şi reducerea poluării
mediului şi promovarea producţiei şi consumului
durabile, pentru a determina distrugerea legăturii
dintre creşterea economică şi degradarea mediului.

Un ultim obiectiv al prezentei strategii este
dezvoltarea capacității administrative a Primăriei
Municipiului Vatra Dornei. Acesta este şi unul dintre
obiectivele Strategiei de dezvoltare economică şi
socială a județului Suceava, perioada 2011-2020.
De asemenea, una dintre direcţiile strategice din
cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională Nord-Est
2007-2013 este dezvoltarea resurselor umane şi a
serviciilor sociale. În cadrul acestei priorităţi, măsura
5.6 este întărirea capacităţii administrative şi
eficientizarea managementului fondurilor structurale.
Unul din obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare
Durabilă
a României, Orizonturi 2013-2020-2030
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, vizează
capacitatea administrativă şi calitatea serviciilor publice
şi îndeplinirea a două obiective specifice: creşterea
capacităţii administraţiei publice prin realizarea unor
îmbunătăţiri de structură şi proces în managementul
ciclului de politici publice şi îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accent pe
procesul de descentralizare.
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CONTRIBUȚIA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE
În procesul de dezvoltare al Strategiei de dezvoltare a
municipiului Vatra Dornei 2014-2020, se recunoaște
importanţa fundamentală privind includerea în
structura acestuia a trei obiective orizontale sau
transversale, care vor fi aplicate tuturor priorităţilor și
măsurilor individuale și care vor contribui la creșterea
competitivităţii municipiului: egalitatea de șanse,
dezvoltare durabilă și societatea informaţională.
Egalitatea de șanse. Acest obiectiv orizontal
presupune a nu se realiza nicio deosebire, restricţie
sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri,
gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV, etc.
Strategia de dezvoltare a municipiului Vatra Dornei,
perioada 2014-2020 respectă, prin intervenţiile
propuse, egalitatea de șanse a cetăţenilor. Prin
implementarea strategiei se va asigura accesul
persoanelor cu dizabilităţi în toate instituţiile publice,
va crește coeziunea socială și se vor îmbunătăţi
serviciile sociale pentru populaţia defavorizată.

Unul dintre proiectele strategiei se referă la
înfiinţarea de piste pentru biciclete, facilitându-se
astfel utilizarea și a altor mijloace de transport în
afara autoturismelor. De asemenea, prin extinderea
infrastructurii rutiere și tehnico-edilitare se asigură
accesul întregii populaţii din Vatra Dornei la servicii de

calitate. Mai mult decât atât, prin introducerea unor
noi rute de transport în comun acolo unde nu există
în prezent se previne izolarea unor grupuri de
locuitori.
Dezvoltarea durabilă este un alt obiectiv orizontal
important în comunitatea europeană, având trei
dimensiuni principale – ecologică, economică și
socială.
Strategia de dezvoltare a municipiului Vatra Dornei,
pentru orizontul de timp 2014-2020 respectă în
planurile sectoriale de acţiune principiile dezvoltării
durabile. În primul rând, strategia de dezvoltare
propune extinderea și dezvoltarea serviciilor de
colectare și transport al deșeurilor, modernizarea
sistemului de epurare a apelor uzate și susţinerea
reducerii consumului de energie, toate acestea
ducând la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din
municipiu. Reducerea nivelului de poluare din Vatra
Dornei se va produce și ca urmare a unor acţiuni din
cadrul altor secţiuni ale strategiei. Spre exemplu, prin
îmbunătăţirea
infrastructurii
rutiere
și
a
managementului traficului rutier din Vatra Dornei se
vor reduce noxele cauzate de transport și impactul
acestora asupra mediului înconjurător. De asemenea,
un impact pozitiv asupra dezvoltării durabile a
municipiului Vatra Dornei o va avea și implementarea
sistemelor de producere a energiei termice și
electrice din surse alternative.

Nu trebuie omis nici impactul pozitiv pe care îl are
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare, ca
urmare a acestui proiect urmând a se diminua
pierderile din sistem. Contribuţia Strategiei de
dezvoltare a municipiului Vatra Dornei, perioada 20142020 la dezvoltarea durabilă se realizează și prin
proiecte ce ţin de domeniul socio-economic:
stimularea
inovaţiilor
tehnologice,
atragerea
investitorilor, conservarea patrimoniului cultural
existent, îmbunătăţirea stării de sănătate a
populaţiei, îmbunătăţirea condiţiilor de furnizare a
serviciilor medicale, perfecţionarea cadrelor medicosanitare, etc.
Strategia de dezvoltare a municipiului Vatra Dornei va
contribui și la trecerea la societatea informaţională,
existând mai multe proiecte ce vor avea impact în
acest domeniu. Unul din acestea este amplasarea de
info-chioşcuri în spaţiile publice, care să înlesnească

comunicarea dintre administraţia publică și
comunitatea locală. Un alt proiect important este
implementarea unui sistem de supraveghere video a
locurilor publice, în scopul diminuării numărului de
infracţiuni din municipiul Vatra Dornei.
Alte acţiuni ce vor fi implementate pentru trecerea la
societatea informaţională sunt: informatizarea
activităţii operatorilor de transport public,
introducerea reţelelor wireless în spaţiile publice,
promovare și informare prin intermediul internetului.

MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI
Mecanismul de monitorizare și evaluare
Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de
dezvoltare a municipiului Vatra Dornei au drept scop
atât aprecierea gradului de realizare al activităţilor
propuse de document, per ansamblu, cât și
fundamentarea eventualelor revizuiri și modificări ale
obiectivelor, ţintelor, planurilor de măsuri și acţiuni.
Monitorizarea implementării strategiei va fi realizată în
permanenţă de către Serviciul de Dezvoltare Locală și
Management Proiecte al Primăriei Municipiului Vatra
Dornei, desemnat prin decizie a Primarului Municipiului.
Monitorizarea va consta în verificarea implementării în
perioada programată a activităţilor, colectarea datelor
necesare pentru popularea bazei de date a indicatorilor
de evaluare etc. Această activitate contribuie și la o
îmbunătăţire a coordonării proiectelor realizate la nivel
local cu cele realizate la nivel judeţean și regional.
Evaluarea implementării strategiei se bazează pe
compararea gradului de atingere a ţintelor propuse
iniţial cu situaţia dezvoltării municipiului la diferite
momente. Prin activitatea de evaluare se stabilește, în
funcţie de contextul socio-economic de la acel
moment, valabilitatea a obiectivelor, în special a celor
sectoriale.

Evaluarea implementării strategiei presupune analiza
evoluţiei indicatorilor de evaluare și a stadiului la care
aceștia se află în funcţie de ţintele aferente stabilite
pentru fiecare sector.
Evaluarea va fi realizată de către Serviciul de Dezvoltare
Locală și Management Proiecte. În fiecare an Serviciul
de Dezvoltare Locală și Management Proiecte va
prezenta în plenul Consiliului Municipal un raport de
evaluare a implementării strategiei care va conţine
situaţia indicatorilor de evaluare. În baza acestei
situaţii, departamentul va propune eventuale modificări
sau actualizări ale prevederilor Strategiei.

Se recomandă ca, la perioade mai mari de timp (3-5 ani)
sau în cazul unor schimbări socio-economice sau
administrative majore să se efectueze o revizuire a
documentului strategic.
Pentru perioada de
implementare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului
Vatra Dornei (2014-2020) se recomandă ca o primă
revizuire a documentului să fie realizată în anul 2019,
mai exact în momentul în care vor fi disponibile toate
informaţiile cu privire la disponibilitatea fondurilor
europene pentru următoarea perioadă de programare.

Impactul și rezultatele așteptate
Dezvoltare urbană
- Îmbunătăţirea aspectului clădirilor publice din
municipiul Vatra Dornei ;
- Modernizarea și amenajarea pieţelor publice;
- Dotarea cu mobilier urban a spaţiilor publice;
- Îmbunătăţirea salubrizării în parcuri, spaţii verzi și
spaţii publice;
- Crearea reţelelor de piste pentru bicicliști în
mediul urban aglomerat
- Îmbunătăţirea amenajărilor din parcurile de joacă
pentru copii;
- Înfiinţarea de reţele wireless pentru accesul
gratuit la Internet;
- Înfiinţarea de parcuri de aventură ;
- Crearea de noi spaţii verzi și spaţii de recreere
- Înfiinţarea unei baze sportive;
- Implementarea de proiecte integrate de
modernizare a spaţiului urban, a centrelor istorice și
crearea de locuri de parcare;
- Realizarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă;
- Plan Urbanistic General actualizat

Infrastructură
- Creșterea lungimii străzilor orășenești modernizate;
- Creșterea numărului de locuri de parcare;
- Realizarea de marcaje și semne rutiere în
conformitate cu necesităţile relevante;
- Realizarea șoselei de centură ocolitoare a
municipiului;
- Devierea / scoaterea traficului feroviar din
staţiunii;
- Reconversia și refuncţionalizarea terenurilor și
suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate

- Realizarea sistemului de e-ticketing pentru parcări;
- Acoperirea tuturor cartierelor din municipiu cu
reţea de canalizare;
- Retehnologizarea staţiei de epurare din municipiul
Vatra Dornei ;
- Creșterea gradului de epurare al apelor uzate
evacuate în municipiul Vatra Dornei ;
- Îmbunătăţirea conectivităţii între drumurile
municipale și drumurile judeţene;
- Decolmatarea barajului de captare a apei potabile.

Servicii publice
- Sprijinirea operatorilor de transport urban de
persoane pentru investiţii în mijloace de transport
care să respecte protejarea mediului înconjurător ;
- Dotarea staţiilor de transport public cu tabele de
afișaj electronic;
- Creșterea numărului de stâlpi de iluminare
stradală cu minim 5%;
- Evaluarea performanţei serviciilor publice;
- Evaluarea oportunităţii externalizării serviciilor
publice;
- Sisteme de monitorizare video bazat pe
instrumente inovative şi eficiente de management al
traficului;
- Reducerea ratei infracţionalităţii cu minim 10%.

centrul
Dezvoltare economică
- Crearea de locuri de muncă prin stimularea IMMurilor și atragerea investitorilor;

- Creșterea gradului de competitivitate și
adaptabilitate pe piaţa forţei de muncă;
- Susţinerea creării unor incubatoare de afaceri;
- Facilitarea accesului micilor întreprinzători la surse
de finanţare;
- Creșterea investiţiilor străine și a investiţiilor
realizate de mediul de afaceri local în municipiul Vatra
Dornei cu minim 5%.
Dezvoltare socială
- Creșterea numărului de laboratoare școlare cu
minim 10%;
- Creșterea numărului de terenuri de sport din
cadrul instituţiilor educaţionale;
- Reabilitarea unui număr de minim 5 unităţi
educaţionale;
- Reducerea numărului de absolvenţi de liceu
șomeri cu minim 15%;
- Reabilitarea unităţilor medico-sanitare din
municipiul Vatra Dornei ;
- Dotarea cu echipamente moderne a unităţilor
medico-sanitare din municipiul Vatra Dornei ;
- Reducerea cu 5% a incidenţei bolilor frecvente;
- Creșterea duratei medii a vieţii cu 0,5 ani;
- Îmbunătăţirea resurselor umane din sistemul local
de furnizare a serviciilor sociale;
- Creșterea numărului de parteneriate pentru
furnizarea serviciilor sociale;
- Reabilitarea și modernizarea unui număr de
minim 5 unităţi sociale
- Creșterea cu 10% a numărului de ONG-urilor locale
active în domeniul social.
Turism

- Creșterea cu minim 10% a numărului de turiști în
sezonul de iarnă;
- Creșterea duratei medii de ședere a turiștilor în
unităţile de cazare din municipiul Vatra Dornei ;
- Creșterea indicelui de utilizare netă a capacităţii de
cazare cu minim 35%;
- Elaborarea unei pagini web de promovare a
atracţiilor și obiectivelor turistice din Vatra Dornei ;
- Elaborarea unui ghid turistic;
- Promovarea municipiului Vatra Dornei la nivel
regional și naţional;
- Finalizarea unui circuit cu piste pentru cicloturism;
- Valorificarea patrimoniului natural prin reabilitarea
Centrului istoric Vatra Dornei;
- Creșterea cu minim 5% a numărului de turiști din
structurile balneare;
- Crearea a cel puţin 2 structuri de agrement
suplimentare.
Mediu
- Creșterea cu 15% a gradului de eliminare a
deșeurilor colectate;
- Creșterea cu 15% a gradului de reciclare a
deșeurilor solide reciclabile colectate;
- Reducerea cu cel puţin 5% a cantităţii de deşeuri
menajere generate;
- Creşterea cantităţii de deşeuri din echipamente
electrice şi electronice colectată;
- Creşterea gradului de epurare al apelor uzate;
- Reducerea consumului de energie neregenerabilă
din instituţiile publice locale cu minim 10%;
- Reducerea consumului de energie destinată
încălzirii blocurilor de locuinţe cu minim 10%;

- Termoizolarea clădirilor de locuit și a clădirilor
nerezidenţiale în vederea consumului de energii
poluante
- Finalizarea unui Plan de Management specific
ariilor protejate pentru protejarea faunei și a florei
prin acţiuni specifice;
Cultură, tineret şi societate civilă
- Creşterea numărului de evenimente culturale
organizate în Vatra Dornei cu minim 10%;
- Creşterea cu minim 5% a numărului de utilizatori
activi ai bibliotecilor;
- Creşterea cu minim 5% a fondului de carte din
cadrul bibliotecilor;
- Sprijinirea organizării unor centre de voluntariat;

- creșterea accesibilităţii elevilor la structurile de
învăţământ;
Administraţia publică
- Creşterea cu 20% a valorii investiţiilor locale;
- Reducerea cu 15% a timpului de furnizare a
serviciilor administraţiei publice locale;
- Implementarea unui sistem de e-administrare la
nivelul Primăriei Vatra Dornei ;
- Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a resurselor
umane prin formare continuă cu ajutorul treningului
și a cursurilor specializate.
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Indicatori de evaluare a implementării Strategiei
Dezvoltare urbană
Număr de clădiri publice reabilitate
Număr pieţe publice modernizate
Număr bănci instalate în spaţiile publice
Număr de coşuri de gunoi montate în spaţiile publice
Număr bazine de înot
Lungime piste pentru biciclete
Număr echipamente în parcurile de joacă pentru copii
Număr reţele wireless pentru acces gratuit
Număr parcuri pentru bikeri şi skateri
Număr baze sportive
Număr centre de sănătate
Infrastructură
Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate
Număr şosele ocolitoare
Număr locuri de parcare
Lungime trotuare modernizate
Lungime reţea de apă potabilă cu o vechime mai
mare de 25 de ani
Grad de conectare a cartierelor la reţeaua de
canalizare
Număr staţii de epurare retehnologizate
Grad de epurare al apelor uzate
Servicii publice
Număr zilnic al pasagerilor transportului în comun
Număr vehicule pentru transportul public
Ponderea staţiilor de transport public dotate cu
tabele de afişaj electronic
Număr stâlpi de iluminare stradală

Număr studii de evaluare a performanţei serviciilor
publice
Număr studii de evaluare a oportunităţii externalizării
serviciilor publice
Zone publice supravegheate video
Rata infracţionalităţii (număr infracţiuni la 10.000 de
locuitori)
Dezvoltare economică şi competitivitatea mediului de
afaceri
Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri la 1.000 de
locuitori)
Cifra de afaceri totală
Suprafaţa utilă totală destinată activităţilor
productive
Număr şomeri înregistraţi
Numărul mediu al salariaţilor
Ponderea salariului mediu de la nivelul municipiului
din media naţională
Dezvoltare socială
Număr laboratoare şcolare
Număr terenuri de sport
Unităţi de învăţământ reabilitate
Şomeri absolvenţi de studii liceale
Unităţi medico-sanitare reabilitate
Unităţi medico-sanitare dotate cu echipamente
moderne
Incidenţa bolilor frecvente
Durata medie a vieţii
Personal din sistemul local de furnizare a serviciilor
sociale beneficiar de sesiuni de pregătire şi
specializare

Număr de parteneriate în domeniul furnizării
serviciilor sociale
Număr de ONG-uri active în domeniul social
Turism
Numărul de sosiri turistice
Durata medie de şedere a turiştilor
Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare
Număr pagini web de promovare a atracţiilor şi
obiectivelor turistice
Număr ghiduri turistice
Campanie de promovare a municipiului Vatra Dornei
Mediu
Gradul de eliminare a deşeurilor colectate
Gradul de reciclare a deşeurilor solide reciclabile
colectate
Cantitatea de deşeuri menajere generate
Cantitatea de deşeuri din echipamente electrice şi
electronice colectată
Grad de epurare al apelor uzate
Consum de energie neregenerabilă în instituţiile
publice locale
Consumul de energie destinată încălzirii blocurilor de
locuinţe

Cultură, tineret şi societatea civilă
Evenimente culturale organizate
Număr utilizatori activi ai bibliotecii municipale
Număr volume ale bibliotecii municipale
Spaţiul de depozitare a bibliotecii municipale
Număr de ONG-uri active
Numărul de voluntari din ONG-urile locale
Administraţia publică locală
Valoarea investiţiilor realizate
Timpul de furnizare a serviciilor administraţiei publice
locale
Sistem de e-administrare la nivelul Primăriei Vatra
Dornei
Funcţionari publici beneficiari ai sesiunilor de
specializare şi perfecţionare în domenii de interes
(achiziţii publice, management
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