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obligatoriu părerile Directorilor Executivi ai Băncii Mondiale sau ale guvernelor pe care aceștia le
reprezintă. Banca Mondială nu garantează acuratețea datelor incluse în prezentul document.
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Materialele din această publicație sunt protejate prin drepturi de autor. Copierea și/sau transmiterea
anumitor secțiuni din acest document fără permisiune poate reprezenta încălcarea legislației în
vigoare.
Pentru permisiunea de a fotocopia sau retipări orice secțiune a prezentului document, vă rugăm să
trimiteți o solicitare conținând informațiile complete la: (i) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației (Str. Apolodor nr. 17, București, România); sau (ii) Grupul Banca Mondială în România
(Strada Vasile Lascăr, nr. 31, et. 6, Sector 2, București, România).

Prezentul raport a fost transmis în luna iunie 2021, în cadrul Acordului privind Serviciile de Asistență
Tehnică Rambursabile pentru Politica Urbană a României (P171176), semnat la data de 29 noiembrie
2019 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare. Acesta face parte din Livrabilul 4 în cadrul acordului menționat mai sus Strategii de dezvoltare urbană Pilot.

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A
ZONEI URBANE FUNCȚIONALE SUCEAVA 2021 - 2030
SECȚIUNEA 1: CONTEXT STRATEGIC
1.1. Rolul strategiei integrate de dezvoltare urbană
1.2. Concepte cheie și tendințe internaționale, regionale și locale
1.3. Strategii relevante la nivel național, regional și local
1.4. Procesul de consultare și implicare a factorilor interesați

SECȚIUNEA 2: ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE ȘI CONTEXTUL URBAN
2.0. Unitatea spațială de analiză
2.1. Profil socio-demografic
Structura demografică
Mișcarea naturală și migratorie a populației
Zone dezavantajate din punct de vedere socio-economic și incluziune socială
2.2. Profil economic
Context economic național, regional și județean
Mediul și dinamica antreprenorială
Motoare economice și potențial de specializare
Atragerea de investiții, servicii și infrastructura suport pentru afaceri și inovare
Cercetare-dezvoltare-inovare
Piața forței de muncă
2.3. Profil spațial și funcțional
Rețeaua de localități
Zonificare funcțională
Identificarea dinamicilor spațiale și a zonelor de dezvoltare
Spațiul public și resursele de patrimoniu cultural și antropic
Locuirea la nivelul zonei urbane funcționale Suceava
2.4. Regenerare Urbană
2.5. Infrastructura de transport și mobilitate
Conectare la coridoarele majore de transport existente și propuse
Accesibilitate rutieră
Starea drumurilor

Parcare
Accesibilitate ferată
Accesibilitate aeriană
Infrastructura pentru deplasări nemotorizate
Transportul în comun
Transport intermodal
Siguranța în trafic
Transportul de mărfuri
2.6. Echiparea tehnico-edilitară
Alimentare cu apă potabilă
Rețeaua de canalizare
Managementul deșeurilor
Infrastructura de producere, transport și distribuție a energiei electrice
Iluminatul public
Infrastructura de telecomunicații și telefonie
2.7. Servicii publice
Infrastructura și serviciile de educație
Infrastructura și serviciile de asistență socială
Infrastructura de sănătate și serviciile medicale
Infrastructura și serviciile culturale
Infrastructura și serviciile pentru tineret
Infrastructura și serviciile pentru sport și agrement
2.8. Mediu și schimbări climatice
Caracterizarea capitalului natural
Rezervații naturale și arii protejate
Calitatea factorilor de mediu și poluarea (apă, aer, sol)
Schimbări climatice și riscuri de mediu
2.9. Profil și capacitate administrativă
Administrația publică locală și structurile asociative existente
Bugete locale (execuție bugetară, bugete operaționale, fonduri atrase)
Investiții
Resurse umane și materiale
Servicii publice digitale și relația cu cetățenii
2.10. Smart City
2.11. Analiza SWOT

SECȚIUNEA 3: VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE
3.1. Fundamentarea formulării viziunii și obiectivelor strategice
Principii de planificare integrată
Concept de dezvoltare spațială
Aspecte cheie în formularea obiectivelor de dezvoltare
Stadiul implementării documentațiilor existente
3.2. Viziunea 2030
3.3. Obiective strategice și specifice de dezvoltare
Matricea coordonării analizei diagnostic cu obiectivele de dezvoltare

SECȚIUNEA 4: PORTOFOLIUL DE PROIECTE
4.1. Lista de proiecte prioritare
Proiecte care intră în sarcina autorităților centrale
Proiecte care intră în sarcina autorităților județene sau a companiei de apă
Proiecte de interes metropolitan, care vor fi implementate în parteneriat între autoritățile
locale
Proiecte de investiții de capital de interes municipal, care vor fi implementate de Primăria
Suceava
Proiecte care vor fi implementate de către autoritățile locale din ZUF SUCEAVA
4.2. Lista lungă de proiecte

SECȚIUNEA 5: IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI
5.1. Responsabilitățile și planul de acțiune pentru implementarea strategiei
Plan de management al implementării strategiei la nivelul zonei urbane funcționale Suceava
5.2. Sistemul de monitorizare și evaluare
Plan de monitorizare şi evaluare SIDU ZUF Suceava
Indicatori de monitorizare și evaluare
5.3. Managementul Riscurilor
Managementul riscurilor sociale
Managementul riscurilor de mediu
Managementul riscurilor economice
Managementul riscurilor ce țin de patrimoniu construit
Managementul riscurilor ce țin de capacitatea administrativă și maturitatea instituțiilor
Matricea Riscurilor
5.4. Comunicarea cu beneficiarii proiectelor și promovarea strategiei

