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Glosar Tehnic: 

 

Accesibilitate Accesibilitatea unei activități pentru un individ reprezintă ușurința cu care individul poate ajunge în locurile 

în care acea activitate are loc/se desfășoară. 

Abordare integrată Integrarea practicilor și a politicilor între modurile de transport, politicile sectoriale, entități publice și private.  

Actor/parte interesată Orice individ, grup sau organizație afectată de un posibil proiect, sau care poate influența un proiect în 

implementarea sa. Acest termen include publicul general, dar și o mare varietate de alte grupuri (de ex. 

persoane din afaceri, autorități publice și grupuri de interes speciale). 

Circulație Circulația reprezintă mișcarea vehiculelor pe drumuri (prin extensie termenul se aplică și mișcării pietonilor 

sau mișcării trenurilor în cadrul rețelei ferate). 

Mobilitate Mișcarea oamenilor dintr-un loc într-alt loc, indiferent de grupul social, clasă, vârstă, ocupație, etnie, etc. 

Durabilitatea Reflectă nevoia umană fundamentală de a proteja și de a îmbunătăți lumea. A realiza ceva într-un mod 

durabil înseamnă a ține cont de nevoile generațiilor viitoare, satisfăcând în același timp nevoile prezentului. 

Sistemul de transport 

durabil 

Satisface nevoile de mobilitate ale societății, minimizându-i impactul nedorit asupra economiei, societății și 

mediului. Un sistem de transport durabil atinge echilibrul cel mai bun între dimensiunile sociale, de mediu 

și economice ale transportului. Transportul este conectat cu mobilitatea, ceea ce înseamnă că transportul 

durabil nu poate fi analizat fără investigarea mobilității și a structurilor de mobilitate. 

 

ABREVIERI 

 

CE – Comisia Europeană 

FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională  

INS – Institutul Național de Statistică 

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

MFE – Ministerul Fondurilor Europene 

P.A.T.N. – Plan de Amenajare a Teritoriului Național 

P.A.T.J. – Plan de Amenajare a Teritoriului Județean  

P.M.U.D. – Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 

POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare  

POR – Programul Operațional Regional 

P.U.G. – Plan Urbanistic General 

P.U.Z. – Plan Urbanistic Zonal 

SDTR – Strategia de Dezvoltare Teritorială a României  

SIDU – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană  

TEN-T – Rețeaua trans–europeană de transport 

UAT – Unitate Administrativ Teritorială 

UE – Uniunea Europeană 
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1. INTRODUCERE 

1.1 Scopul și rolul documentației 

Prezentul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D) este 

elaborat pentru Orașul Vicovu de Sus format din localitățile 

Bivolărie și Vicovu de Sus. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 

se referă la perioada 2021–2030. 

 

Planificarea mobilității reprezintă o provocare 

pentru orașul Vicovu de Sus, acest proces fiind 

unul participativ, ce presupune implicarea atât 

a actorii direct interesați, cât și a populației 

locale. 

 

 

La baza P.M.U.D Vicovu de Sus stă o viziune comună, pe termen 

lung, ce implică instrumente de planificare sectorială, politici 

sectoriale și măsuri individuale ce au ca scop echilibrarea 

accesibilității urbane, creșterea calității vieții și durabilitatea 

transportului urban.  

Planificarea a devenit o sarcină din ce în ce mai complexă, 

pentru factorii de decizie politică ce se confruntă adesea cu 

exigențe contradictorii privind menținerea unei calități ridicate a 

vieții. Asigurarea mobilității este un factor cheie în acest demers 

și presupune o gestionare eficientă a circulației necesare 

oamenilor și mărfurilor, având în vedere considerente de tipul 

creării unui mediu atractiv pentru afaceri, sănătății comunității, 

schimbărilor climatice, dependenței de petrol, zgomotului și 

aerului, poluării etc. Se instituie astfel necesitatea elaborării 

unui plan de mobilitate durabil cu o abordare integrată, ce 

încurajează dezvoltarea echilibrată a tuturor 

modurilor de transport relevante, încurajând în același timp 

alternativele durabile.  

 

P.M.U.D Vicovu de Sus propune următoarele teme: 

- Îmbunătățirea capacității administrative 

prin identificarea soluțiilor necesare pentru planificarea și 

coordonarea în corelare cu legislația europeană și națională.   

- Transport public cu zero emisii   prin măsuri și proiecte ce 

vizează înființarea unui transport public care va asigura  

accesibilitatea, calitatea și integritatea serviciilor de 

transport. 

- Transport nemotorizat prin investiții în piste de biciclete și 

trotuare pietonale care să asigure siguranța și securitatea 

mersului pe jos sau cu bicicleta, dar și măsuri specifice 

pentru creșterea atractivității.  

- Siguranță rutieră prin acțiuni de îmbunătățire a siguranței 

rutiere în baza analizelor efectuate și a zonelor de risc 

identificate în orașul Vicovu de Sus 

- Transport rutier prin optimizarea infrastructurii rutiere 

existente, dar și prin îmbunătățirea acesteia în zonele cu 

grad ridicat de risc. 

- Managementul mobilității prin activități ce au la bază 

principiile de mobilitate durabilă.   

- Sisteme inteligente de monitorizare (TIC) prin investiții în 

produse și servicii inteligente. 
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Ce este Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D) ?

Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate 

ale oamenilor și ale afacerilor din orașe și împrejurimile lor pentru o calitate mai bună a vieții. Se construiește pornind 

de la practicile de planificare existente și ia în considerare principii integrative, participative și de evaluare.1 

 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă conturează strategii, 

inițiative de politici, proiecte cheie și priorități în vederea unui 

transport durabil, care să susțină dezvoltarea sustenabilă, din 

punct de vedere economic, social și al protecției mediului, în 

toate regiunile țării. 

Conform prevederilor din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, Planul de mobilitate 

urbană, reprezintă o documentație complementară strategiei de 

dezvoltare teritorială periurbană și Planului urbanistic general 

(P.U.G.) și constituie instrumentul de planificare strategică 

teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a 

localităților și a zonei periurbane a acestora cu nevoile de 

mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor.2  

Comisia Europeană a subliniat relevanța planificării strategice a 

transportului și a dezvoltării Planurilor de Mobilitate Urbană 

Durabilă în mai multe documente oficiale: Planul de acțiune 

privind mobilitatea urbană (2009), Foaia de parcurs din Cartea 

albă către un Spațiu European Unic de Transport (2011) și 

Pachetul privind mobilitatea urbană (2013). 

Documentele au caracter de material orientativ, subliniază 

principalele etape ale definirii politicilor de mobilitate în 

contextul unei viziuni clare și a unor ținte măsurabile și au ca  

scop  accelerarea adoptării planurilor de mobilitate urbană 

durabilă în Europa.  

Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă din regiunea de Nord-

Est prevăd acțiuni orientate către modernizarea infrastructurii 

stradale aferente transportului public, modernizarea 

transportului public, construirea de sisteme intermodale pentru 

pasageri, achiziționarea de material rulant electric, introducerea 

de sisteme de e-ticketing, crearea de sisteme de parcări 

inteligente, introducerea de sisteme de management al 

traficului, introducerea de mijloace alternative de mobilitate, 

amenajarea de piste pentru bicicliști, centre de închiriere 

 
1 Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, European Platform on sustainable urban Mobility Plans 
2 Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și 
de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP, 2016 
3 Programul Operational Regional Nord-Est-Draft 2, 16.04.2021 
4 Programul Operational Regional Nord-Est-Draft 2, 16.04.2021 

biciclete, parcări pentru biciclete, extinderea, modernizarea 

zonelor pietonale și infrastructura de încărcare electrică.3 

Pentru ca transportul să devină durabil este necesar a fi realizate 

următoarele aspecte la nivelul orașului Vicovu de Sus: 

Stimularea utilizării vehiculelor cu emisii zero, a combustibililor 

regenerabili și cu emisii reduse de carbon și a infrastructurii 

conexe (ex. instalarea de puncte de încărcare); 

Creșterea sănătății și durabilității mobilității interurbane și 

urbane (ex. dezvoltarea infrastructurii suplimentare de ciclism); 

Ecologizarea transportului de marfă (ex. utilizarea traficului 

feroviar de marfă). 

P.M.U.D-urile subliniază o serie de provocări: Calitatea mediului 

este afectată de forma actuală de mobilitate dominată de 

utilizarea automobilului, iar spațiul stradal este alocat 

preponderent pentru circulația și staționarea automobilelor în 

detrimentul utilizării de către pietoni, bicicliști, amenajări 

peisagistice, artă urbană. În prezent, se asistă la o degradare a 

peisajului urban, a vieții în general, ca urmare a poluării fonice 

și atmosferice, vibrațiilor, precum și la diminuarea siguranței. 

Mai mult, transportul public nu este organizat coerent la nivelul 

bazinelor de mobilitate, navetismul făcându-se predominat cu 

automobilul, generând efecte nocive: congestii de trafic, 

poluare, ocuparea spațiului public cu autovehicule în mișcare și 

staționare etc.  

Lipsa unor spații dedicate sigure de rulare și parcare pentru 

bicicliști, care să confirme importanța acestui mod de deplasare 

descurajează mersul pe bicicletă sau utilizarea altor mijloacele 

de transport nemotorizate. Totodată, pietonii și în special 

persoanele cu vulnerabilitate crescută sunt discriminați prin 

starea necorespunzătoare a infrastructurii specifice: trotuare 

subdimensionate, prezența obstacolelor, lipsa de planeitate a 

circulației, etc.4 

Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul actual este din 

ce în ce mai mult privit ca o necesitate pentru orașele cu 
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perspectivă și ca o cerință pentru a atrage finanțarea pentru 

investiții în transportul urban. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D) reprezintă un 

demers strategic, funcțional și operațional al comunității din 

orașul Vicovu de Sus și al autorităților publice locale. 

P.M.U.D încurajează o trecere la moduri de transport mai 

durabile și sprijină integrarea și dezvoltarea echilibrată a tuturor 

modalităților de transport. 

Comisia Europeană a sprijinit activ Planificarea Mobilității 

Urbane Durabile de la introducerea conceptului de P.M.U.D în 

2009 și publicarea liniilor directoare P.M.U.D în 2013, s-a 

urmărit asigurarea unei dezvoltări echilibrate și integrate a 

modurilor de transport durabile. Procesul de actualizare a 

liniilor directoare a P.M.U.D a fost inițiat în 2018 pentru a 

reflecta tendințe recente în materie de mobilitate, tehnologie și 

societate, toate afectând peisajul schimbării mobilității.

 

 
Figura nr. 2 – Nivele strategice, funcționale și operaționale 

 

Care sunt obiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă? 

P.M.U.D are la bază viziunea comună de dezvoltare urbană durabilă susținută de obiectivele generale, obiectivele strategice și 

operaționale. Măsurile reglementatoare, de promovare și comunicare, financiare  și tehnice sunt necesare pentru realizarea obiectivelor, 

dar și pentru procesul de implementare, monitorizare și evaluare sistematică. Reperele demografice ale evoluției la nivelul orașului Vicovu 

de Sus reprezintă elemente de interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe termen mediu și lung.  

Masa critică de consumatori și de resurse de muncă pentru creștere economică face ca numărul de locuitori să fie un indicator de o 

importanță majoră pentru determinarea gradului de dezvoltare socio–economică a unei societăți. 
 

Conform recomandărilor europene, un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă constituie un document strategic și un 

instrument pentru dezvoltarea unor politici specifice, având la bază un model de transport dezvoltat cu ajutorul unui 

software de modelarea a traficului, fiind elaborat pentru a îndeplini necesitățile de mobilitate a oamenilor și 

companiilor din oraș și din zonele învecinate, pentru o mai bună calitate a vieții, contribuind în același timp la 

atingerea obiectivelor europene în termeni de eficiență energetică și protecție a mediului. 

Raportat la legislația națională (Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu 

completările și modificările ulterioare), Planul de Mobilitate Urbană reprezintă o documentație complementară 

strategiei de dezvoltare teritorială urbană și a planului urbanistic general (P.U.G.), dar și instrumentul de planificare 

strategică teritorială pentru corelarea si dezvoltarea spațială a localităților cu nevoile de mobilitate și transport ale 

persoanelor și mărfurilor. 

La nivel funcțional P.M.U.D Vicovu de Sus este un instrument funcțional,  necesar și obligatoriu în cadrul Programului 

Operațional Regional 2021–2027 – Axa 4, ca o abordare integrată a mobilității conform recomandărilor Comisiei 

Europene. Acesta împreună cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană reprezintă documentele de planificare 

strategică în care pot fi identificate și propuse lucrări de investiții pe termen mediu și lung dar și acele intervenții sau 

proiecte punctuale cu impact imediat asupra teritoriului. 

 

P.M.U.D va sta la baza dezvoltării de mecanisme, proceduri și structuri operaționale, în directa subordonare a 

aparatului executiv al Orașului Vicovu de Sus, prin care se va monitoriza în mod constant evoluția implementării 

proiectelor, strategiilor și recomandărilor cuprinse în Plan, precum și atingerea indicatorilor propuși și asumați în cadrul 

documentului strategic și în cadrul contractelor de finanțare subsecvente P.M.U.D, ce se vor încheia în orizontul de timp 

supus analizei.  

În mod concret, P.M.U.D la nivel operațional va reprezenta o entitate operativă care va asigura îndeplinirea viziunii și 

obiectivelor planului, corespondența și corelarea continuă cu alte documente programatice și legislative, astfel încât 

P.M.U.D să nu rămână la nivelul de “o altă strategie elaborată și neimplementată”.  

Nivel 

strategic 

Nivel 

funcțional 

Nivel 

operațional 
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Objectivul general al P.M.U.D este îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea mobilității durabile de înaltă calitate într-un mediu urban 

mai atractiv, mai sănătos și mai prietenos cu mediul.  

 

Obiectivele P.M.U.D 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă prezintă perspective din domeniul transporturilor, nevoi actuale și de viitor ale populației, 

influențate de conceptul de intermodalitate. Este o mișcare ce are ca scop conectarea eficientă a diferitelor mijloace de transport, precum 

transportul pe cale ferată, tramvai, autobuz, ș.a.m.d. Tendințele de integrare și transformare a diferitelor stații în noduri intermodale sunt 

din ce în ce mai evidente în ultimul timp. Pe lângă modificările de ordin spațial care au intervenit în arhitectura și designul interior pentru 

schimbarea imaginii convenționale a stațiilor, au intervenit și schimbările de natură socio-economic subiecte discutate în prezenta lucrare. 

În România, Legea nr. 190 din data de 26/06/2013, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul introduce expresia Plan de mobilitate Urbană,  cu 

următoarea definiție: 

 

„Planul de mobilitate Urbană este instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teri torială a 

localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport al persoanelor, bunurilor și mărfurilor”. 

 

Aceste planuri au ca prioritate următoarele: 

- Reducerea utilizării automobilelor personale în oraș; 

- Dezvoltarea și modernizarea transportului public și a modurilor de transport local (mersul pe jos, mersul cu bicicleta);  

- Organizarea transportului de mărfuri și persoane; 

- Îmbunătățirea calității mediului și a vieții – prin creșterea eficienței în transport; 

- Stimularea mediului de afaceri. 

 

Planul de mobilitate Urbană durabilă se adresează tuturor formelor de transport din întreaga aglomerație urbană, cu precădere 

transportului public și privat, de marfă și de pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare. Două dintre țările care 

înregistrează progrese și care creează cadre strategice de planificare a mobilității urbane sunt Marea Britanie prin local Transport Plans 

(L.T.P.) și Franța prin Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.). Cu ajutorul Planurilor de mobilitate urbană durabilă, autoritățile publice: 

- facilitează accesul la locurile de muncă și la servicii; 

- îmbunătățesc siguranța și securitatea în trafic; 

- reduc nivelul de poluare, a emisiilor de GES și a consumului de energie; 

- cresc eficiența privind costurile transportului; 

- sporesc atractivitatea și calitatea mediului urban, suburban și a designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al 

societății în ansamblu. 
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Scopurile principale ale unui Plan de mobilitate urbană durabilă sunt: 

1. oferă acces la finanțarea disponibilă pentru soluții inovatoare, aducând un avantaj decisiv față de alte orașe atunci când 

concurează pentru finanțarea publică; 

2. creează un sistem de transport urban durabil și sustenabil. 
 

 

 

 

 

 

 

Prin Planurile de mobilitate urbană durabilă se reglementează: 

- organizarea intermodalității; 

- dezvoltarea rețelelor de transport public; 

- crearea unor artere ocolitoare; 

- închiderea inelelor rutiere; 

- crearea rețelelor pentru trafic nemotorizat și motorizat; 

- redimensionarea arterelor majore de circulație în raport cu cerințele de trafic; 

- organizarea infrastructurilor și suprastructurilor de staționare; 

- clasificarea și corelarea zonelor cu restricții de circulație; 

- reabilitarea zonelor centrale și cele care asigură accesibilitatea în oraș; 

- integrarea infrastructurilor de transport abandonate (trasee feroviare dezafectate, zone logistice). 

Caracteristicile unui Plan de mobilitate urbană durabilă sunt: 

- O viziune pe termen lung și un plan de implementare clar definite; 

- Dezvoltarea echilibrată și integrată a tuturor modurilor de transport; 

- Îmbunătățirea calității vieții; 

- Evaluarea performanțelor actuale și viitoare; 

- O abordare participativă; 

- Luarea în considerare a costurilor externe pentru toate modurile de transport; 

- Costuri economice – crearea unor beneficii economice; 

- Utilizarea eficientă a resurselor limitate. 

Un Plan de mobilitate urbană durabilă are ca țintă principală îmbunătățire a accesibilității zonelor urbane și furnizarea de servicii de  

mobilitate și transport durabil către, prin și în zona urbană pentru care se elaborează. 

 

Obiectivele P.M.U.D Vicovu de Sus sunt: 

1. Accesibilitatea – Satisface nevoile de mobilitate și conectivitate ale 

tuturor cetățenilor indiferent de factorii fizici (diverse deficiențe sau 

dizabilități) sau factorii sociali (categoria de venit, vârsta, sexul și 

originea etnică); 

2. Siguranța si securitatea rutieră  –  Creșterea siguranței și a 

securității pentru utilizatori; 

3. Impactul asupra mediului – Reduce poluarea aerului și a 

zgomotului, emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de 

energie; 

4. Eficiența  economică  –  Susține o dezvoltare echilibrată a mobilității 

și a serviciilor de transport ale rezidenților, afacerilor și industriei; 

5. Calitatea vieții – Îmbunătățește atractivitatea mediului urban, a 

calității vieții și a sănătății publice.   

      Figura nr. 3 – Obiectivele P.M.U.D 
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Din punct de vedere operațional, P.M.U.D urmărește viziunea comună pe termen lung  și  obiectivul general cu ajutorul celor 5 obiective 

operaționale: 

  
Figura nr.  4 – Cele cinci elemente esențiale ale orașului Vicovu de Sus 

 

P.M.U.D al orașului Vicovu de Sus propune instrumente sub formă de măsuri și proiecte specifice ce vizează soluționarea problemelor 

identificate în etapa de analiză a situației actuale sau a nevoilor considerate strategice pentru a  asigura o mai bună mobilitate urbană 

pentru perioada de referință 2022 – 2027. 

 

Măsurile și proiectele propuse se vor realiza în corelare cu capacitățile bugetare ale UAT Vicovu de Sus pentru perioada menționată, iar 

investițiile propuse se vor realiza în baza unui plan de acțiune.  

 

De ce este necesar un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă ?

 

Orașul Vicovu de Sus este un pol de echilibru zonal, cu rol transfrontalier datorită Punctului de Control al Trecerii Frontierei către Ucraina 

și un nod intermodal. Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Vicovu de Sus, s-a elaborat pentru perioada de implementare 

2021-2030. 

 

Orașul Vicovu de Sus înregistrează creșteri succesive din punct 

de vedere al populației urbane și deține o pondere ridicată a 

tinerilor și a persoanelor de vârstă activă, ca urmare a unui 

sector industrial bine dezvoltat – industria de încălțăminte, dar 

și a legăturii dintre aceștia si locurile natale, specifică zonei. 

 

Creșterea numărului populației și progresul entităților 

economice impun necesitatea unei strategii pentru mobilitatea 

urbană durabilă ce abordează nevoia de mobilitate și creșterea 

standardului de viață. 

 

Necesitatea realizării unui plan de mobilitate urbană este 

stipulată în articolul 46 din Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 (cu 

modificările și completările ulterioare), privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, unde se precizează că un Plan 

Urbanistic General (P.U.G.) trebuie să includă: 

- diagnoză prospectivă, pe baza analizei evoluției istorice 

și prognoze economice și demografice, precizând 

nevoile identificate în domeniile economic, social și 

cultural, dezvoltare spațială, de mediu, locuințe, 

transport, facilitățile publice și serviciile de 

echipamente; 

- strategia de dezvoltare spațială a orașului; 

- regulamentele de urbanism locale asociate cu acesta; 

- plan de acțiune pentru punerea în aplicare și 

programul de investiții publice; 

- un plan de mobilitate urban. 

 

VICOVU DE SUS 
 DURABIL 

Obiective 
operaționale 

VICOVU DE SUS  
ATRACTIV 

VICOVU DE SUS 
 SMART 

VICOVU DE SUS 
INTEGRAT 

VICOVU DE SUS 
ACCESIBIL 
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Care este aria de acoperire a Planului de Mobilita te Urbană Durabilă?  

 

 
Figura nr. 5 – Aria de acoperire a P.M.U.D5 

 

Din punct de vedere administrativ județul Suceava este compus 

din 5 municipii, 11 orașe și 98 comune.   

 

Așezările urbane însumează 16.5 % din suprafața totală a 

județului și sunt împărțite în 7 subzone polarizate de orașe și 

municipii (Suceava, Rădăuți, Siret, Fălticeni, Gura Humorului, 

Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei) și o subzonă rurală 

profundă, în nord-vestul județului. 

 

Orașul Vicovu de Sus este situat în partea de N-V a județului 

Suceava și este străbătut de DN 2E Rădăuți–Putna, DN 2H 

Marginea-Frontieră și DJ 209 G intersecție Frontieră–Brodina, 

precum și un sistem de artere de circulație de deservire 

regională, zonală și locală, fără referințe aferent drumurilor 

europene, naționale și strategice (DN2E). La sud este delimitat 

de dealuri împădurite ce aparțin Ocolului Silvic Marginea, la 

nord de fâșia de frontieră ce delimitează teritoriul românesc de 

cel al Ucrainei, la est se învecinează cu localitățile Bilca și Vicovu 

de Jos, iar la vest cu comunele Straja și Putna. Orașul este 

străbătut de la vest la est de râul Suceava care desparte 

localitatea în două: Vicovu de Sus și Bivolărie, localități 

componente ale acestuia. Vicovu de Sus a fost declarat oraș în 

anul 2004 prin aplicarea Legii nr. 83 din 2004. 

 

Suprafața teritoriul administrativ al orașului Vicovul de Sus este 

de 4242 hectare din care suprafața intravilană, conform planului 

de sistematizare este de 1849 hectare și reprezintă 43,59% din 

suprafața totală.  

 

Metodologia și componentele Planului de Mobilitate Urbana Durabilă  

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Vicovu de Sus 

este realizat în conformitate cu prevederile din: 

- Legea nr. 350/2001 din 06 iulie 2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare 

 
5 Aria de acoperire a P.M.U.D. Vicovu de Sus a fost stabilită prin aplicarea Izocronei de 60 minute și a Izocronei de 30 minute aferent locuitorilor, 
navetiștilor (angajați și elevi) care lucrează sau învață la instituții din Vicovu de Sus sau Bivolărie. Analiza este detaliată și prezentată în cadrul 
capitolului 2 „Analiza situației existente”. 

şi actualizare a documentațiilor de urbanism 

actualizată în iulie 2013; 

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016; 
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- Ghidul JASPERS pentru autoritățile contractante din 

România privind pregătirea Planurilor de Mobilitate 

Urbană Durabilă. 

 

Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului 

Vicovu de Sus este realizat de asemenea prin particularizarea 

procedurii generale de elaborare la condițiile locale ale Orașului 

Vicovu de Sus și zonei acestuia de influență, polul de dezvoltare 

Municipiul Suceava, respectiv Regiunea de Nord–Est. 

 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

definesc Planul de mobilitate urbană ca instrumentul de 

planificare strategică teritorială prin care sunt corelate 

dezvoltarea teritorială a localităților din zona 

periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport 

al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor P.M.U.D. este 

documentul de planificare strategică şi de modelare a mobilității 

şi a nevoilor de transport ale persoanelor şi mărfurilor, 

complementar Strategiei de dezvoltare teritorială şi a Planului 

urbanistic general (P.U.G.). 

Având în vedere recomandarea din cadrul normelor de aplicare 

a Legii nr. 350/2001, respectiv P.M.U.D. să fie elaborat 

concomitent cu P.U.G., datorită complementarității celor 2 

documentații, având în vedere durata scurtă de elaborare a 

P.M.U.D., se ia măsura de  actualizare ulterioară a P.U.G. al UAT 

Vicovu de Sus. P.M.U.D. Vicovu de Sus se va corela în mod direct 

cu propunerile de dezvoltare spațială aferente Planului 

Urbanistic General pentru Orașul Vicovu de Sus, însă va putea 

include și alte date actuale și suplimentare comparativ cu cele 

deja incluse în P.U.G..  

 

Elaborarea P.M.U.D Vicovu de Sus este realizată de  o echipă de 

lucru pluridisciplinară, ce cuprinde specialiști în domeniul 

urbanismului, precum și specialiști în domeniul mobilității, 

traficului, administrației publice și în domenii conexe dezvoltării 

urbane, în conformitate cu Ordinul nr. 233/2016. Culegerea de 

date privind caracteristicile actuale ale mobilității pentru 

persoane şi marfă s-a realizat prin 

preluarea/integrarea/analizarea datelor din toate sursele 

existente, inclusiv de la ultimul recensământ al populației şi 

locuințelor şi din P.U.G., la nivel de unitate administrativ – 

teritorială (Orașul Vicovu de Sus) şi la nivel de unitate teritorială 

de referință, necesare în vederea realizării prognozei distribuției 

în profil spațial a populației şi locurilor de muncă, precum şi 

prin: efectuarea interviurilor privind mobilitatea populației 

(eșantion > 1% din nr. total al populației UAT); realizarea 

recensămintelor de circulație în intersecțiile principale şi la 

intrările în localitate; realizarea anchetelor privind 

originea/destinația deplasărilor în trafic la intrările în localitate 

şi în interiorul orașului și satelor aparținătoare. 

Prezenta metodologie are ca scop stabilirea procedurilor și a etapelor de lucru în cadrul elaborării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

al Orașului Vicovu de Sus. Planul de mobilitate urbană are ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității localităților și a relației între 

acestea, diversificarea şi utilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport din punct de vedere social, economic şi de mediu, precum şi 

buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport. P.M.U.D se adresează tuturor formelor de mobilitate şi transport, incluzând 

transportul public şi privat, de marfă şi pasageri, motorizat şi nemotorizat, în mișcare sau în staționare. 

 

Procesul de elaborare a P.M.U.D va fi structurat în trei etape distincte :  

Etapa 1 
Statement 

Strategică 

Etapa 2 
Statement 

Operațională 

Etapa 3 

Monitorizare 
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Figura nr. 6 – Etapele de elaborare a P.M.U.D. Vicovu de Sus 

 

Etapele elaborării P.M.U.D.: 

 

 
 

Figura nr. 7 – Strategia de elaborare a P.M.U.D. Vicovu de Sus 

 

1. Etapa I: Inițializarea proiectului 

Această etapă descrie începutul procesului și este axată pe stabilirea principalelor structuri necesare pentru pregătirea planului de 

mobilitate. Activitățile realizate în cadrul acestei etape sunt: 

 

1.2 Stabilirea echipei tehnice 

Echipa Tehnică este formată din: 

- echipa de consultanță care realizează elaborarea Planului de Mobilitate Urbană al Orașului Vicovu de Sus;  

- echipa de urbanism, care realizează partea de urbanism din elaborarea Planului de Mobilitate Urbană al Orașului Vicovu de Sus; 

- experți interni din cadrul Primăriei Orașului Vicovu de Sus. 
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1.3 Identificarea Managerului de proiect 

Managerul de proiect este coordonatorul echipei de consultanță și are rolul de a gestiona comunicarea între Primăria Orașului Vicovu de 

Sus și echipa tehnică. Acesta este familiarizat atât cu tipologia planului de mobilitate urbană, cât și cu elemente de transport și are 

competențe de coordonare a echipei tehnice. 

 

1.4 Definirea grupului de coordonare 

Grupul de coordonare este format din reprezentantul firmei de consultanță, reprezentantul firmei de urbanism și un reprezentant din 

cadrul Primăriei Vicovu de Sus, rolul acestora fiind de a acorda asistență echipei tehnice pe toată perioada de elaborare a P.M.U.D..  

 

1.5 Stabilirea listei de actori relevanți  

În etapa inițială se va contura o listă prin identificarea actorilor principali ce trebuie consultați în elaborarea planului de mobilitate urbană 

durabilă. 

Aceștia sunt clasificați astfel: 

- autorități publice locale; 

- agenți economici din orașul Vicovu de Sus; 

- unități de învățământ din orașul Vicovu de Sus; 

- grupuri de rezidenți din comunitatea orașului Vicovu de Sus. 
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2. ETAPA II: ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 

 

Orașul Vicovu de Sus este localizat în Regiunea Nord–Est, județul Suceava (în partea de nord a județului). Având în vedere aceste aspecte 

geo–spațiale, analiza situației existente are la bază o metodologie de la macro la micro prin analizarea planurilor de amenajare a 

teritoriului și a documentațiilor de urbanism (care instrumente de planificare strategică a teritoriului) respectiv strategii  și documente cu 

caracter programatic care furnizează informațiile primare. Activitatea de analiză multicriterială este eficientă atunci când există bază de 

date urbane. Astfel, s-au identificat un set de paliere de analiză care să permită localizarea UAT Vicovu de Sus, stabilirea poziției spațial–

configurativ–funcțional față de celelalte UAT-uri învecinate.  

 

Baza de date este gestionată în GIS și cuprinde date și informații interoperabile care permit emiterea diferitelor grafice, scheme și statistici 

care să argumenteze eventuale proiecte propuse prin prezenta. Analiza multicriterială vizează: 

- suprafețe și limite administrative; 

- numărul de imobile (terenuri și clădiri) de pe raza UAT Vicovu de Sus; 

- localizarea (georeferențierea) factorilor care determină valori de trafic la nivelul tramei stradale din UAT Vicovu de Sus; 

- trama stradală din UAT Vicovu de Sus și starea tehnică a acestora; 

- infrastructura rutieră și feroviară existentă (potențial și disfuncții); 

- elemente de cadru natural (potențial și disfuncții). 

 

Principalele acțiuni avute în vedere , sunt: 

 

2.1 Cadrul natural 

Geografic, perimetrul se situează în zona de deal, aparținând sectorului nordic al Podișului Sucevei partea de nord – vest a Depresiunii 

Rădăuți, la contactul cu Obcina Mare, subdiviziunea vestica denumita Obcina Putnei. 

 

Sub aspectul altitudinii medii (473–479 metri pentru sistemul orografic, și 810–875  metri la nivelul culmii principale) și al 

energiei reliefului  (450 metri), ea se deosebește puțin      de Obcinele flișului, detașându-se de acestea din urmă prin masivitatea 

mai puțin  pronunțată, predominarea formelor mature, larg ondulate, separate de văi adânci cu  versanți accentuat inclinați ș i 

totuși destul de bine stabilizați. 

 

Morfologic regiunea se caracterizează prin dealuri și culmi cu înălțimi medii, orientate aproximativ NNV–SSE, atât în versantul 

stâng, cât și în cel drept al râului Suceava, cu înălțimi mai mari în versantul drept, marcat de versanți mai abrupți și energie mai 

mare de relief. 

 

Rețeaua hidrograficii este tributarii râului Suceava, ce are ca afluenți principali de dreapta pârâiele Maleasa, Crețu, Rugeaca, Zlatina, 

Voitinel, iar de stânga pâraiele Bilca Mica, Bilca Mare, Kriva, Drăganului. 

 

Relieful 

Orașul Vicovu de Sus este situat în partea de N–V a județului Suceava și străbătut de DN 2E Rădăuți – Putna, DN 2H Marginea – Frontieră 

și DJ 209 G intersecție Frontieră – Brodina, precum și o serie de străzi. La sud este delimitat de dealuri împădurite ce  aparțin Ocolului 

Silvic Marginea, la nord de fâșia de frontieră ce delimitează teritoriul românesc de cel al Ucrainei, la est se învecinează cu localitățile Bilca 

și Vicovu de Jos, iar la vest cu comunele Straja și Putna. Orașul este străbătut de la vest la est de râul Suceava care desparte localitatea în 

două: Vicovu de Sus și Bivolărie, localități componente ale acestuia. Vicovu de Sus a fost declarat oraș în anul 2004 prin Legea nr. 83/2004.  
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Tabelul nr. 1 – Date generale despre UAT Vicovu de Sus 
 

Tara România 

Regiune istorică Moldova 

Regiune de dezvoltare Nord – Est 

Orașul reședința de județ Suceava 

Zona  42 km 2 

Populație (INS 2020) 16,914 

Densitatea populației  402.71/km² 

Vecini  La est: comuna Bilca și comuna Vicovu de Jos; 

La vest: comuna Straja și comuna Putna; 

La nord: Ucraina. 

 

Orașul Vicovu de Sus este așezat în nord–vestul județului Suceava, in Depresiunea Rădăuți, pe cursul mijlociu al râului Suceava care 

străbate teritoriul localității pe o distanță de 9 km, de la limita comunei Straja, până la hotarul comunelor Bilca și Vicovu  de Jos. 

 

Suprafața teritoriul administrativ al orașului Vicovul de Sus este de 4242 hectare. Suprafața terenului intravilan ce reprezintă suprafața 

teritoriului inclus in perimetrul construibil al municipiilor și orașelor, inclusiv localitățile componente ale municipiului și orașului, conform 

planului de sistematizare, conform INSSE la finalul anului 2020, este de 1849 hectare și reprezintă 43,59% din suprafața totală.  

La finalul anului 2020 suprafața spațiilor verzi amenajate sub forma de parcuri, grădini sau scuaruri publice, parcele cu pomi și flori, 

păduri, terenuri sportive totaliza 26 hectare în creștere fata de anul 2016 cu peste 20 de hectare. 

 

Oraș Vicovu de Sus U.M. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suprafața intravilană hectare 1373 1373 1849 1849 1849 1849 

Suprafața spațiilor verzi hectare 6 6 26 26 26 26 

Lungimea străzilor orășenești km 66 66 84 84 84 84 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile km 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare km 0 0 0 0 0 0 

Cantitatea de apa potabilă distribuită consumatorilor mii mc 401 410 470 520 522 522 

Sursa: Institutul Național de Statistică INSSE–Tempo 

 

Suprafața agricolă6 totală este alcătuită din teren arabil în cea mai mare parte – 2086 ha (65%), pășuni și fânețe 1047 ha (33%) și vii și 

livezi 57 ha (2%). 

 

După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 88,73% de proprietari privați, în timp  ce terenul neagricol 

este deținut într-o proporție de peste 79,54% de stat. 

 

Din punct de vedere al locuințelor existente la finalul anului 2020 erau înregistrate 4236, din care în proprietate publică 21 de locuințe și 

4215 în proprietate privată. Locuințele proprietate privată au înregistrat o creștere față de anul 2015 de 1,32 procente. 

 
6 INSSE - Suprafața fondului funciar după modul de folosință, pe județe și localități AN DE REFERINȚĂ 2014 
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Autorizațiile de construcții eliberate în vederea începerii lucrărilor de construcții în anul 2020 au însumat 22,942 mp, clădirile rezidențiale 

(87 de autorizații) având o pondere considerabilă de peste 63 procente. În aceeași perioadă au fost emise și 95 de autorizații pentru 

categoria „Alte construcții” și 1 autorizație pentru Comerț cu ridicata și cu amănuntul. 

 

Vicovu de Sus este format din 44 unități teritoriale de referință UTR: 31 UTR Vicovul de Sus; 13 UTR Bivolărie, care pot fi delimitate cadastral 

pe baza P.U.G. astfel: 

 

Tabelul nr. 2 – Extras din documentația de urbanism „Plan urbanistic General” al orașului Vicovu de Sus 
 

UTR Zona  

Total:31 Oraș Vicovu de Sus 

1 Zona centrală cu funcțiuni mixte 

2,3 Zona cu funcțiuni mixte 

4–24 
Zona de locuințe individuale, trupuri cu P - P+1, 2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu 

și zona de extinderi  

25–27 Zona unități industriale și de servicii 

30,31 Zonă unități edilitare 

10,28 Zonă gospodărie comunală – cimitire 

29 Zonă specială 

UTR Zona 

Total:13 Localitatea Bivolărie 

32,33 Zona cu funcțiuni mixte 

34–41 
Zona de locuințe individuale cu P - P+1, 2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire discontinuu, trupuri 

și zona de extinderi 

42 Zonă gospodărie comunală – cimitir 

43,44 Zona unități industrială și de servicii 

45 Zonă unități edilitare – stație de epurare 

 

Accesibilitatea față de orașele și municipiile din județul Suceava este una scăzută și are un caracter limitativ față de standardul de viață.  

 



26 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  

ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

 
 

Figura nr. 8 – Accesibilitatea spațială la UAT Vicovu de Sus, în km 

 

Raportat la distanța în km, pe o distanță de până în 25 km, din orașul Vicovu de Sus se poate ajunge în municipiul Rădăuți, Frătăuții Noi, 

Brodina, Sucevița, Arbore. Pe o distanța între 26 km și 50 km se poate ajunge până la limita cu municipiul Suceava dar și către orașul Gura 

Humorului. În intervalul 51–75 km se poate ajunge în municipiul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, iar pentru municipiul 

Vatra Dornei și Fălticeni se parcurge o distanța de peste 76 km.   
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Figura nr. 9 – Accesibilitatea spațială la UAT Vicovu de Sus, în minute 

 

Raportat la intervalul de timp necesar în intervalul 16–30 de minute. Se poate ajunge în municipiul Rădăuți iar pentru a ajunge în 

municipiul Suceava este nevoie de 46–60 de minute. 

 

Geologia regiunii  

Geologic, zona se încadrează în partea terminal nord – vestica a Platformei Moldovenești (Podișul Sucevei), limitrofa cu orogenul carpatic: 

zona flișului extern și de molasa, poziție care influențează în mod direct aspectul reliefului, climatului, dispunerea rețelei hidrografice, 

hidrogeologie, solurile, vegetația etc. în care formațiunile geologice ale cuverturii sedimentare sunt necutate, însă ușor înclinate spre 

orogen (în adâncime), și spre SE (la suprafața), straturile fund cvasi–orizontale și aparțin ca vârsta intervalului Proterozoic superior – 

Cuaternar. 

 

Aspectul general și caracteristicile structurale ale Podișului Sucevei, în care este localizată și acest oraș, se individualizează printr-o 

îndelungată evoluție geologică, ce se înscrie printre unitățile cele mai vechi ale vorlandului carpatic.  

 

Din această cauză, rezultatul interacțiunii permanente dintre factorii dinamicii interne și a cetei externe, regimul geotectonic diferențiat în 

timp și spațiu, ciclurile de sedimentare (reprezentate prin transgresiuni ș regresiuni marine, repetate), precum și a evoluți ilor sub aeriene, 

au avut o deosebită importanță in configurația reliefului. 
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Amintim că, în adâncime se află soclul rigid (fundamentul platformei), alcătuit din formațiuni cristaline de vârstă precambriană, cutate și 

metamorfozate la începutul proterozoicului mediu.  

 

De asemenea, structura de ansamblu a acestui soclu, indică existenta îndelungată a unui regim de geosinclinal, caracterizat prin mișcări 

orogenetice și apariția unor fracturi cristale, care au permis producerea unor erupții de vârsta paleozoica, ce încheie acest regim tectonic 

(teritoriul s-a transformat într-o unitate de platforma, cu o mobilitate extrem de redusă). 

 

Rocile principale care compun acest soclu rigid, sunt formate din următoarele tipuri: gnaise granitoide, paragnaise plagioclazice, șisturi 

migmatice, granite roz cu biotit si muscovit etc.  

 

Apariția cuverturii sedimentare este un efect al cratonizarii treptate a domeniului pedolic, și instalarea regimului tectonic de platforma, 

determinând ca începând de la sfârșitul proterozoicului și până astăzi, zona să fie afectata doar de mișcări epirogenetice, cu amplitudini 

reduse, dar cu o largă desfășurare în suprafața, timp și spațiu. Aceste mișcări au determinat formarea numeroaselor transgresiuni. 

 

Morfologia teritoriului  

Perimetrul este amplasat, din punct de vedere geomorfologic, în zona de deal, aparținând sectorului nordic al Podișului Sucevei, partea 

de nord – vest a Depresiunii Rădăuți, la contactul cu Obcina Mare, subdiviziunea vestica denumita Obcina Putnei.  

 

Sculptarea acestei subunități s-a făcut în etape succesive, în timpul Pleistocenului, în Holocen, când s-a intensificat decantarea debitului 

solid al râurilor, formând-se luncile actuale inundabile, precum și numeroase conuri de dejecție laterale. Depresiunea Rădăuți reprezintă 

o zona cu relief în general neted, uneori terasat și cu altitudinile cele mai coborâte din întregul Podiș al Sucevei.  

 

Sub    aspect    geomorfologic,     în     zona,     se     disting     următoarele  entități geomorfologice: culmea principală a Obcinei Mari 

(subdiviziunea Obcina Putnei), situată în partea de nord–vest si Depresiunea Rădăuți în care se află cantonat perimetrul. 

 

Terasele din bazinul râului Suceava 

Din cercetările efectuate in anul 2002 (Ionita și Juravlea), corelate cu datele din literatura de specialitate, se remarcă următoarele aspecte 

mai importante: 

- albia Sucevei este plasata in versantul drept, cu excepția defileului "Caraula" dintre localitățile Falcău și Straja; 

- relieful acumulativ este reprezentat cu precădere de terasele de fund de vale si de versant, dispuse, de regula, pe partea stânga 

a râului. Dezvoltare mare o au terasele de fund de vale, pe care sunt amplasate localitățile Straja si Vicovu de Sus și care au 

altitudini relative de 2–3 metri, 5 metri, 7–8 metri, 10–11 metri; 

- majoritatea afluenților de dreapta ai râului Suceava au conuri de dejecție slab dezvoltate; 

- adâncirea și deplasarea laterală a Sucevei s-a făcut spre dreapta, de la nord spre sud, tendința care se menține și în prezent. 

 

Perimetrul se situează pe o treaptă joasă de relief, de vârsta cuaternară, cu altitudini ce descresc lin din amonte către aval (de la 485 metri 

la 482 metri), cu o fragmentare și o energie de relief reduse. Zona este formată din lunci, terase și glacisuri pluvio–coluviale întinse, în 

care predomină depozitele psamitice și psefitice, acoperite parțial  de depozite nisipo–argiloase. 

 

Grosimea aluviunilor constituite din prundișuri și bolovănișuri, parțial acoperite de depozite nisipo–argiloase atinge în medie 6–1O metri. 

Se întâlnesc, în general, trei trepte distincte de relief (terase), dezvoltate pe ambele maluri ale râului Suceava, în acelaș i complex 

aluvionar, cu altitudini <1metru, 2–3 metri, 3–5 metri și în mod excepțional terasa 5–7 metri. Ca vârsta aceste terase s-au format, după 

concepția unanim acceptată în baza analizelor elementelor geologice și a celor morfodinamice, ca urmare a alternanței unor faze de 

adâncire (eroziune), cu cele de aluvionare (agradare). 
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Albia râului Suceava este supusă și în prezent unor permanente modificări în profil transversal și longitudinal. Procesele de acreție laterală 

au fost evaluate a avea extinderi cuprinse între 2–4 metri pe an, iar procesele de agradare au o medie de cca. 2 metri/30 ani. 

 

Treptele de terase inferioare, < 1 metru și 2–3 metri sunt frecvent inundate și parțial afectate de activități antropice, iar treptele următoare 

ale teraselor de 3–5 metri și 5–7 metri sunt caracterizate prin prezența unor soluri cu stare avansata de evoluție, inundate istoric o data 

la 50 ani (2% asigurare) sau 100 ani (1%  asigurare). 

 

Cursurile pâraielor din zona cercetată (Maleasa, Crețu, Rugeaca, Zlatina, Voitinel, pe partea dreapta și Bilca Mica, Bilca Mare, Kriva, 

Drăganului, de partea stânga) sunt caracterizate de prezența unor terase ceva mai slab exprimate, cu altitudini < 1 metru, respectiv 2–3 

metri, formate din nisipuri  slab micacee și nisipuri argiloase, pietrișuri bine rulate, constituite în general din roci sedimentare și mai puțin 

bolovănișuri. 

 

În zona perimetrului, pe partea dreaptă a râului Suceava, este prezent un aliniament de dealuri cu altitudini medii,  cu prundișuri la partea 

superioară: dealul Măgura Mica (836,4 metri), dealul Alunișului (875,0 metri), dealul Zlatina (810,0 metri), dealul Pietrosul (825,0 metri), 

forme de relief ce corespund morfologic teraselor de 60–70 metri și care contribuie la împărțirea acestei depresiuni în două 

compartimente: unul estic (Frătăuți – Dumești) și unul vestic (Horodnic). 

 

Din analiza valorilor caracteristice ale bilanțului hidric, bazinul hidrografic al Sucevei este situat în zona de umiditate variabilă, în care 

precipitațiile contribuie la alimentarea râului cu cca. 450–500 mm. Debitele mari își au originea în ploile torențiale și în topirea rapidă a 

zăpezilor. Prin energia lor acestea antrenează volume apreciabile de material aluvionar care-I transportă spre nivelul de bază. Din punct de 

vedere chimic apele pot fi caracterizate ca fiind de tip bicarbonați calcic, caracter conferit de natura litologică a rocilor din substrat și a celor 

prin care apa circulă și se mineralizează. Versanții sunt, la această dată acoperiți cu fânețe și terenuri agricole fapt ce diminuează fenomenele 

eroziunile. Vegetația este caracterizată de prezența pădurii, cu subetajele fagului în estul depresiunii și a molid–fagului în vest. 

 

Rețeaua hidrografică  

Rețeaua hidrografica este tributară râului Suceava, care se dezvoltă pe direcția aproximativ V–E, direcție transversală în raport cu 

morfostructura, în timp ce afluenții principali de dreapta (pârâul Maleasa, Crețu, Rugeaca, Zlatina, Voitinel), afluenți dispuși        într-

o rețea aproximativ paralelă, se racordează la râul de rang superior sub unghiuri cuprinse intre 70–90°. Afluenții de stânga (Bilca 

Mica, Bilca Mare, Kriva, Drăganului) se racordează la râul colector sub unghiuri mai mici, cuprinse între 45°– 75° (pârâul Bilca Mica 

curgând paralel cu râul Suceava). Cursurile acestora, în mare măsura, sunt controlate tectonic sau litologic, urmărind fie fa lii 

direcționale care delimitează structuri geologice, fie sunt grevate pe contacte litologice acolo unde sunt aduse în contact l itologii 

diferite ale rocilor constituente. 

 

Ape de suprafață  

Rețeaua hidrografica din perimetru  se  încadrează  în  tipul  dendritic convergent, caracteristic bazinelor de recepție ale văilor ce drenează 

Depresiunea Rădăuți. Principalul curs de apă din zona este reprezentat de râul Suceava, ce are caracter alohton, izvorăște și își adună 

apele, predominant din Obcinile Feredeului de pe pantele sudice ale Culmii Alunișului. Suceava are de altfel în zona depresionară, un 

bazin hidrografic larg, mai dezvoltat pe partea sa dreaptă, de unde primește și cei mai importanți afluenți ai săi (Brodina, Putna, Sucevița, 

Solca, Soloneț). 

 

Râul are o lungime totală de 160 km, din care 94 km până  în localitatea Dornești.  Suprafața bazinală este de 2620 km2 iar altitudinea 

medie a bazinului în zona studiată este cca. 350 – 355 metri. 
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Alimentarea se face în proporție de 30% din pânzele freatice ale bazinului superior al râului Suceava, mai apoi din precipitațiile din zona 

montană, în perioada caldă, precum și din topirea zăpezilor, primăvara. 

 

Modul de alimentare influențează direct regimul de scurgere și dirijează perioadele cu debite mari și niveluri ridicate ce alternează cu 

perioade în  care scurgerile sunt reduse. Alimentarea subterană, fiind mai constantă în timp, tinde să regularizeze regimul de scurgere, 

asigurându-le apa în perioada în care scade cantitatea de precipitații. Valea longitudinala de prima mărime (râul Suceava) are o direcție 

diagonală (V–E), față de direcția liniilor structurale principale, în timp ce văile secundare de ordinele  III, V sunt formate transversal pe 

structura morfo–structurală. 

 

Luncile și terasele cu altitudinea treptelor cuprinsă intre 0,5–7 m, sunt alcătuite din bolovănișuri, pietrișuri i nisipuri, 

peste care se dispune materialul spălat de pe versanți, care constituie pătura de sol sau soluri fosile, îngropate. 

Uneori materialul este erodat de torenți, transportat și depus sub forma conurilor de dejecție, pe terase sau în lunci, 

acolo unde viteza apei scade brusc, care prin îngemănare formează uneori glacisuri. 

 

• Râuri  

Râul are o lungime totală de 160 km, din care 94 km până  în localitatea Dornești.  Suprafața bazinală este de 2620 km2 iar altitudinea 

medie a bazinului în zona studiată este cca 350 – 355 metri. Râul Suceava, la paralela amplasamentului, are o apă ce poate fi caracterizată  

ca ușor mineralizată, cu duritate medie, care corespunde condițiilor de potabilitate conform Legii nr. 458/2002. Astfel, conținuturile în 

sulfați sunt de 23,21 mg/I, cloruri 20,14 mg/1, azotați 2,75 mg/1, azotiți 0.01 mg/1, bicarbonați 231,20 mg/1, carbonați 0.00 mg/I, calciu 

70,67 mg/1, magneziu 4,35 mg/1, amoniu 0.10 mg/I, duritate 12.90 g.g., pH 7,0, oxidabilitate 6,32 mg/1, alcalinitate 3.50 mg/1, materii 

in suspensie 64.00 mg/1 și reziduu fix 249.50 mg/1. 

 

• Apele subterane  

Apele subterane freatice sunt  reprezentate, în special prin acumulări în depozite de terasa, din apropierea albiei minore. 

Apele subterane freatice apar în cadrul perimetrului, cu rezerve mai importante, în terasele râului Suceava, atât cele de pe partea dreapta, 

cât și cele de e partea stânga, acolo unde se află situat și perimetru luat în studiu. Tipul de acvifer este freatic monostrat. 

 

Nivelul hidrostatic al apelor subterane, măsurat în forajul FH 1 VICOVU DE SUS, se situează la adâncimea de 1,50 metri, acesta variind 

funcție de nivelul apelor de suprafața. Stratul acvifer este alimentat din precipitațiile pluvio – nivale ce se infiltrează de pe versanții de 

stânga ai râului Suceava, cât și direct din râul Suceava. Debitul evidențiat în urma măsurătorilor efectuate este de 5,0 l/s/. Din forajul FH 

1 VICOVU DE SUS a fost prelevată o probă, pentru analize fizico – chimice, care a fost transmisă Laboratorul de diagnostic și investigare 

în sănătatea publică, aparținând de D.S.P. Botoșani Rezultatele obținute,  (prezentate în anexa text nr. 4 ) au pus în evidența următoarele 

valori: pH = 7,02, azotați = 8,90 mg/I ; azotiți = 0,10 mg/1, amoniu = 0,14 mg/1, Ca = 111,7 mg/1, fier = 0,115 mg/1, reziduu  fix = 317,6 

mg/1, conductivitate = 481,1 µS/cm și duritate totală = 11,20 grade germane. 

 

Analizele chimice efectuate, pun în evidență și faptul că apele freatice prezente în cadrul amplasamentului se încadrează în limitele 

parametrilor de potabilitate pentru aceasta zona și pot fi caracterizate ca ape cu ușoara mineralizare și duritate medie.  

 

Analizele bacteriologice sunt efectuate de către Primăria Vicovu de Sus, în cadrul programului de monitorizare a forajelor din frontul de 

captare și corespund prevederilor Legii nr. 458/2002, respectiv a Legii nr. 311/2004 cu modificările și completările ulter ioare. 

 

Nu au fast recoltate de către noi probe pentru analize bacteriologice, datele referitoare la acest aspect ne-au fast oferite de către Primăria 

orașului Vicovu de Sus ( Anexele la text nr. 2, 3 ) analizele fiind efectuate de către Laboratorul de diagnostic și investigare sănătate publică, 

aparținând D.S.P. Suceava. 
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Facem precizarea că măsurătorile hidrogeologice și analizele asupra probelor au fost efectuate după o perioadă apreciabilă de  timp 

caracterizată prin precipitații slabe și după o perioadă de topire a zăpezilor. 

 

Apele subterane de adâncime provin în general din apele vadoase și în acest caz, pe arealul formațiunilor sedimentare, apar în general 

favorizate de energia de relief și evident de contextul litologic. 

Morfologia terenului și caracteristicile hidrogeologice asigură, în cea mai mare parte, o scurgere rapidă a apelor meteorice, care sunt 

drenate de către cursurile de apă ce străbat perimetrul. 

 

Capacitatea de înmagazinare a rocilor poros – permeabile din perimetru este urmare a texturii și structurii lor. Circulația apei se face prin 

pori. Tipul de acvifer este cu nivel liber, multistrat. 

 

În general sunt acvifere sub presiune, uneori arteziene, remarcându-se o creștere a presiunii pe direcția nord – sud sau de la est spre 

vest. Alimentarea este realizată pe capete de strat, întregul complex litologic având inclinări de 5 – 8 grade către sud – sud vest. La 

formarea structurii geologice a perimetrului iau parte o mare varietate de roci cu diferite proprietăți capacitive și conductive. Așa după 

cum am menționat, din punct de vedere litologic rocile care participă la alcătuirea perimetrului sunt constituite din nisipur i fine, rar mediu 

granulare i nisipuri argiloase, argile nisipoase cu grosimi relativ reduse, la care se adaugă gresii cu ciment calcaros i care uneori au, la 

nivel regional dezvoltare lentiliformă. Lutitele (argile și mame) și silturile au grosimi și frecvente considerabile, constituind ecrane 

impermeabile pentru circulația apei. 

 

O parte a apelor se infiltrează pe capetele de strat ale depozitelor poros – permeabile din perimetru sau pe zone de discontinuitate tecto 

– genetica. 

 

Având in vedere cele menționate anterior, apele subterane de adâncime nu se constituie într-o alternativa fezabila privind extinderea 

Frontului de alimentare cu apa potabila a orașului Vicovu de Sus, județul Suceava. 

Sintetizând datele prezentate, pentru valorile analizelor fizico – chimice și a celorlalte caracteristici relevate de către activitatea de 

cercetare, se remarca următoarele aspecte mai importante: 

- apa captată poate fi caracterizată ca o apă cu ușoara mineralizare, bicarbonatată și cu duritate medie ce corespunde preveder ilor 

Legii nr. 458/2002 și Legii nr. 311/2004 cu modificările și completările ulterioare; 

- încărcătura microbiologica corespunde prevederilor legale în vigoare, ca efect al activităților antropice destul de reduse din 

amonte și a capacitații mari de regenerare a sistemului, caracteristic cursurilor de apă din zona montană sau zonele adiacente 

acesteia; 

- debitul de exploatare obținut din forajul FH 1 VICOVU DE SUS executat în partea de vest a frontului de captare existent este de 

5 l/s; 

- alimentarea apelor subterane freatice captate se face fie direct din infiltrațiile din râul Suceava, aflat în imediata apropiere sau 

din precipitațiile pluvio – nivale. 

 

Clima 

Sub aspect climatic perimetrul este situat spre extremitatea nord – estică a provinciei central Europene, cu un climat temperat – moderat 

– continental, suportând și unele influențe ale climatului continental din est și ale celui subbaltic (boreal) din nord. Prin altitudinile 

întâlnite zona se include în ținutul climatic al munților mijlocii de la periferia acestei provincii caracterizata printr -un climat temperat – 

boreal – montan. Clima este temperat – continentala, de tip montan, cu influențe subbaltice semnificative. Ca și în alte regiuni clima din 

zonă este determinată de radiația solară (factor cosmic), de circulația generală și regională a atmosferei (factori dinamici), de relief și de 

particularitățile suprafeței active ( factori geografici). 
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Radiația solară: este de/și sub 110 kcal/cm2/an, cu valorile cele mai ridicate în timpul verii. Ea este mai mică pe văi decât pe culmi din 

cauza umidității și nebulozității mai accentuate, frecventei cețurilor și menținerii lor în umbră o bună parte din zi. 

 

Circulația generala a atmosferei: Este în funcție de poziția pe care o au principalii centri barici pe continentul European, în timpul anului 

și deci de poziția reliefului față de direcția maselor de aer in deplasare. Vara se găsesc mai mult în calea circulației dinspre vest (Atlantic), 

cu transport de mase cu aer umed, ce se resimt ca vânturi de vest și nord – vest. larna se găsesc frecvent în calea maselor de aer polare 

și siberiene, ce se manifestă, primele ca vânturi de nord – vest și nord, iar ultimele ca vânturi de nord – est. Primăvara și toamna 

deplasările ciclonice frecvente și pătrunderea efemeră a maselor polare sau tropicale duc la stări de vreme foarte variabile.  Cea mai mare 

frecvență, în timpul anului o au vânturile de vest (30%) urmate de cele de est (9,4%), mai frecvente primăvara și vara și de vânturile de 

NV și SE, cu frecvența medie apropiata (6,5%). Viteza vânturilor este moderată (2 – 4  m/s). S-au semnalat însă și cazuri de vânturi violente 

(peste 20 m/s) mai ales primăvara și la începutul verii. 

 

Temperaturile: Termic, sectorul pus în discuție se încadrează între izotermele de 6°, care urmăresc contactul cu Podișul piemontan și de 

2°, care marchează înălțimile cele mai mari (914,0 min. vârful Aluniș). Izoterma de 6° pătrunde spre vest în Obcina Mare, pe cursurile 

principalelor râuri Suceava și Putna. În luna iulie, în Depresiunea Rădăuților se înregistrează o medie a temperaturilor de 17°, iar la peste 

100 m temperaturile scad până la 12°. În luna ianuarie media temperaturii este de - 4° înspre est si de - 7° înspre vest. Numărul zilelor 

cu temperaturi sub 0° variază între 150 și 180. Precipitații atmosferice: Regimul precipitațiilor este determinat, în principal, de 

particularitățile circulației atmosferice și de variațiile termice. Cele mai multe precipitații cad in sezonul cald (mai – august), când și 

caracterul lor torențial este mai evident. Cantitatea medie de precipitații este de 850 mm, cu un gradient de 35 – 40 mm/100 m. Acestea 

variază de la 700 mm la contactul cu podișul, la 900 – 1000 mm, odată cu deplasarea spre vest și creșterea altitudinilor. Numărul zilelor 

cu precipitații este în jur de 120/an în zonele estice, putând crește la 140 in porțiunile mai înalte  din zonele vestice. Precipitațiile se 

încadrează în tipul pluvio – nival . Din cantitatea anuala de precipitații cca. 20 % - 40 % cad sub formă de zăpadă. Primele ninsori încep 

în ultima decadă a lunii septembrie iar ultimele se pot prelungi până în luna mai. Grosimea stratului de zăpadă este de 20 – 30 cm, cu o 

persistență de 100 zile/an. 

 

Temperatura aerului 

Zona orașului Vicovu de Sus este reprezentată printr-un climat temperat continental moderat, care se reflectă în distribuția temperaturilor 

și precipitațiilor (variații termice diurne, anuale și multianuale) ce imprima și periodicitatea în timp a acestora (climat specific Podișulu i 

Sucevei). 

 

Acest climat este caracterizat prin următorii factori (înregistrați la stația meteorologica Rădăuți):  

➢ radiația solară totala = 112,5 – 115 kcal/cm2 (83 în semestrul cald și 31 in cel rece); 

➢ durata de strălucire a soarelui = 1600 + 1800 ore/an (1200 + 1300 ore în semestrul cald și 400 + 500 ore în cel rece); 

➢ temperatura medie multianuala a aerului = 7,5°e ( oscilează în timpul anului în sens sau –, cu amplitudini care ajung la + 2,4 

°e), prezentând: 

- temperatura medie lunară pozitivă = 18,2°C (iulie); 

- temperatura medie lunară negativă = – 3°C (februarie),  

înregistrându-se o implitudine termica de 21,2°C, iar pe luni prezintă următoarele valori: 

o temperatura maxima absolută = 37,1 °C (anul 1961);  

o temperatura minima absolută =  – 32,5°C (anul 1954), înregistrându-se implitudine termică absolută de 69,6°C (pune în 

evidență continentalismul climei).  

 

Menționam că, se produc abateri de la valorile medii anuale în cursul anilor, datorită și inversiunilor de temperatură, foarte frecvente în 

zona, din cauza orografiei. 
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▪ înghețul se manifestă în medie în timp de 178 – 180 zile/an (primul apare în ultima decadă  a lunii octombrie, iar 

ultimul în a doua decadă a lunii aprilie, excepțional în a treia decadă a lunii mai – 22.V.1952); 

▪ umiditatea medie anuală relativă a aerului = 76%, fiind repartizată pe anotimpuri astfel: primăvara = 65%; vara= 

72%; toamna= 81 %; iama= 86%;  

▪ nebulozitatea medie anuala = 6, 1 (minima 4,8, la sfârșitul verii și maxima = 7,41 în anotimpul rece, datorate ariilor 

siclonice și sistemelor frontale); 

▪ precipitații medii multianuale 593,7 mm, înregistrându-se la Rădăuți: 

o precipitații medii anuale maxime= 874,4 mm (1991);  

o precipitații medii anuale minime = 496,1 mm (1990), diferențiindu-se am ploioși și secetoși. 

 

Menționam că, precipitațiile căzute sunt direct proporționate cu temperatura aerului, originea maselor de aer, dinamica acestora, 

orografia și localizarea geografica a teritoriului, remarcându-se un continentalism accentuat (vara se înregistrează între 82,1 și 92,6 mm, 

iar iarna între 9,8 și 19,4 mm), cu amplitudini mari, care ajung până la 226,8 mm.  

 

De asemenea, se înregistrează și ploi torențiale, ale căror cantități au ajuns la 74,3 mm/24 si (3.VII.!991, si 62,8 mm/24 h (1.VII.1968), iar 

numărul zilelor cu, cantități mai mici de 0,1 mm, ajunge La 105,8 zile/an. 

▪ regimul eolian in zona, este influențat de poziția și intensitatea centrilor barisi, orografie, altitudine și orientarea 

reliefului, astfel:  

o viteza medie a vântului, are valori cuprinse între 3, 1 și 4,5 m/s (maximul s-a înregistrat în anul 1967, având 18 m/s);  

o frecventa vanturilor, este diferita, aceasta fiind în funcție de punctele cardinale, astfel: dinspre NV 29,7%; V= 24,9%; N = 10,4%; 

SV și 10,1 %; SE= 3,5% etc., iar perioada de calm ajunge la 9,2% ( crivățul este frecvent, atingând valori care pot depăși 100 

km/h, și provoacă viscole extrem de violente). 

 

De asemenea, se produc și alte fenomene meteorologice ca, brumă (224 zile/an), grindină (cel mult 2 zile/an), ceață (10 – 12 zile/an), 

burnița (6 – 7 zile/an), chiciura și polei.  

 

Regionarea microclimatica, determinată de expoziția reliefului, altitudine, vegetație, micro relief și panta, impune separarea următoarelor 

microclimate tipice: 

- microclimatul lunșilor (adăpost, temperaturi medii mai coborâte, microclimatul lunsilor (adăpost, temperaturi medii mai 

coborâte, 

- microclimatul versanților însoriți (versanți cu expoziții S, SE si SV, a  căror temperaturi depășesc cu 2 – 3°C si precipitații mai 

reduse); 

- microclimatul versanților slab însoriți (versanți cu expoziții N, NE si NV, aflați în direcția maselor de aer rece, și pe care persistentă 

zăpezii este mai mare); 

- microclimatul interfluviilor (în care viteza și frecvența vânturilor este mare, valori termice mai coborâte și cantități mai mari de 

precipitații), a căror versanți S, SE si SV, sunt adăpostiți față de vânturile reci. 

 

 

 



2.2 Turismul 

 

Specificul cultural al orașului Vicovu de Sus  

Orașul Vicovu de Sus este un oraș cu specific rural, situat în 

nordul Bucovinei, la granița cu Ucraina, cunoscut pentru istoria 

și tradițiile care se păstrează din timpuri vechi. Dezvoltarea 

turistică și culturală a orașului Vicovu de Sus este strâns legată 

de apartenența la regiunea istorică Bucovina. 

 

Bucovina este o regiune carpatică fascinantă prin armonia 

peisajului ce se deosebește prin istoria locului și a oamenilor. 

Ținutul istoric Bucovina este format din spațiul ce acoperă zona 

adiacentă orașelor Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, 

Siret și Vicovu de Sus și partea centrală și de vest a regiunii 

Cernăuți din Ucraina. Din punct de vedere turistic, zona 

Bucovinei se remarcă prin bogăția naturii, peisajele deosebite, 

meșteșugurile și tradițiile locale, conservarea istoriei și a 

valorilor păstrate de religie, zonele de agrement etc. Datorită 

istoriei și poziției sale geografice speciale ce a cunoscut în timp 

conviețuirea pașnică a mai multor etnii, Bucovina este o regiune 

de interferențe culturale. Bucovina a constituit de-a lungul 

istoriei o atracție deosebită pentru o serie de populații care s-au 

așezat și și-au creat o patrie în acest teritoriu, contribuind 

fiecare, în felul său, la profilul social, cultural, economic și politic 

al regiunii. 

 

Activitatea culturală în Bucovina s-a dezvoltat în strânsă legătură 

cu lupta pentru emancipare națională și libera folosire a limbii 

române în învățământ, presă, biserică și în toate activitățile 

creative. 

 

Orașul Vicovu de Sus este o vatră păstrătoare a unor valori 

spirituale și materiale unice prin specificul lor, cu un peisaj cu 

specific rural atractiv. Vicovu de Sus se remarcă prin ospitalitatea 

oamenilor, respectul pe care aceștia îl poartă pentru tradiție și 

credință, valori emblematice pentru tot ținutul Bucovina.   

 

Istoric al dimensiunii culturale a orașului Vicovu de Sus  

La începutul secolului al XX-lea activitatea culturala a Bucovinei 

s-a desfășurat sub auspiciile societăților “Junimea”, “Șoala 

Româna”, din Suceava, “Societatea Doamnelor Romane din 

Bucovina”, Ștefan cel Mare” din Rădăuți, “Societatea corală 

Ciprian Porumbescu” de la Suceava sau în simple cluburi 

românești. Printre președinții acestei societăți s-au remarcat 

Dimitrie Onciul, George Popovici, Alexandru Hurmuzachi, Aurel 

Morariu, Ion I. Nistor. 

 

În anul 1924 a luat ființă “Cercul cultural Ion I. Nistor”, cerc care 

a cuprins comunele Vicovu de Sus, Vicovu de Jos, Remezau, 

Voitinel. Președinte al acestei societăți culturale a fost ales 

Atanasie Dabaca, vicepreședinte Vasile Chira din Voitinel iar 

secretar Ion Vicovan din Vicovu de Jos. Acest cerc cultural avea 

rolul de a organiza principalele serbări comemorative și de a 

antrena populația comunelor în activitatea culturală. 

 

Anul 1934 va reprezenta și o nouă reorganizare a cercului 

cultural zonal prin formarea unei societăți culturale din care 

făceau parte comunele: Vicovu de Sus, Gura Putnei, Putna, 

Straja, numindu-l pe Dimitrie Onciul ca Președinte al acestui 

cerc. 

 

Activitățile cu caracter cultural permanente sunt reprezentate de 

serbările școlare, organizate la sfârșitul cursurilor sau pentru 

comemorarea unor momente din viața și istoria poporului 

român. 

 

Până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, activitatea 

culturală a comunei este mai intensă în cadrul școlilor care 

continuă să organizeze serbări și programe artistice. Activitățile 

culturale în afara școlii s-au organizat prin fundațiile culturale 

regale. În anul 1936 a luat ființă in comuna Vicovu de Sus 

societatea culturală “Calistrat Urma” (numele întemeietorului 

Bisericii din Centrul comunei).  

 

Activitatea culturală a comunei Vicovu de Sus nu se va ridică la 

un nivel apreciabil ca urmare a influențelor politice și a nivelului 

scăzut educațional și informativ. Negând însă latura ideologică 

se pot evidenția și realizări pozitive înregistrate după anul 1944. 

Acțiunile de eliminare a analfabetismului, amenajarea și darea 

în folosință a Căminelor culturale, organizarea unor echipe 

artistice, înființarea unor biblioteci, ridicarea nivelului cultural 

prin abonamentele la presa existentă, sunt doar câteva realități 

întâlnite în cadrul comunei Vicovu de Sus. Pe raza teritoriului a 

funcționat un număr de 4 cămine culturale, au fost organizate 

echipe artistice, teatru, soliști vocali, instrumentali, brigăzi 

artistice.  
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Ridicarea nivelului cultural s-a datorat și acțiunilor cu cartea. Pe 

raza comunei a funcționat și funcționează o Biblioteca comunală 

cu un număr de peste 15.000 volume și cu un număr de peste 

2000 cititori anual. Pe lângă activitatea în cadrul bibliotecii au 

funcționat și un număr de 27 de cercuri ale cititorilor. 

 

După anul 1990 activitatea culturală a comunei continuă să se 

desfășoare în cadrul a 3 cămine culturale care funcționează și ca  

cinematografe. Pe raza comunei a fost înființată și o formație de 

muzica intitulată “Mugurii”, iar Biblioteca comunală continua să-

și desfășoare activitatea. Numărul abonamentelor la ziare și 

reviste înregistrează o scădere apreciabilă ca urmare a înlăturării 

obligativității abonamentelor. Pe raza comunei, omagiindu-se 

memoria și contribuția adusă de istoricul și omul politic Ion 

Nistor, s-a înființat Casa memorială “Ion Nistor”, în satul 

Bivolărie. Numele acestui “fiu al satului” a fost preluat și de 

liceul, căminul și circumscripția sanitară din localitate. 

 

 

Dimensiunea culturală a tranziției de la sat la oraș a 

localității Vicovu de Sus  

Vicovu de Sus, prin parcursul său istoric, este caracterizat ca un 

oraș în continuă schimbare, ce a fost capabil să rămână demn, 

să își păstreze autenticitatea prin conservarea specificul său. 

Schimbarea statutului orașului Vicovu de Sus s-a făcut astfel: 

dintr-un sat cu case mari, solide, generoase, împodobite cu 

motive naționale specifice zonei, prispe din lemn lucrat și 

gospodării ce înfloresc în mâinile harnice ale localnicilor, către 

un oraș care încearcă să se dezvolte atât în termeni de 

arhitectură, ocupații cât și cultural în armonia specificului 

european. Dimensiunea culturală a orașului Vicovu de Sus îl 

situează pe acesta la limita între tradiție locală și dezvoltare 

europeană, direcția dezirabilă fiind cea de integrare europeană 

cu accent pe conservarea valorilor culturale locale. Una dintre 

activitățile ce permite conservarea meșteșugului în orașul Vicovu 

de Sus este fabricarea de încălțăminte, orașul fiind un adevărat 

atelier de creație în această industrie. Pe lângă aceasta, este 

intens promovat portul tradițional local, arta populară 

tradițională cu valoare estetică majoră fiind continuată și de 

generațiile tinere. În special în zilele de sărbătoare, localnicii 

îmbracă portul popular și continua tradiția, liantul dintre 

vremurile apuse și timpurile moderne fiind credința localnicilor. 

 

Ca elemente ale dimensiunii culturale, la nivelul orașului Vicovu de Sus se regăsesc următoarele: 2 biblioteci, 3 cămine culturale și muzee, 

2 monumente istorice, 3 formații de dans (popular, modern), Sărbători și tradiții cu specific local: Zilele Orașului, Concert  de colinde etc. 

 

Importanța culturii ca vector al dezvoltării durabile în orașele mici  

 

Cultura este atât un motor, cât și un vector de dezvoltare 

durabilă. Dezvoltarea durabilă devine un element esențial al 

politicii economice și sociale a orașelor mici, iar considerarea 

culturii ca pilon autonom în cadrul acesteia ar trebui să fie o 

practică obișnuită. Există o legătură naturală între cultură și toate 

celelalte sectoare ale dezvoltării durabile. În mod similar, o 

politică culturală puternică are un impact pozitiv asupra altor 

inițiative publice și private.7. În Agenda 2030 pentru Dezvoltare 

Durabilă, cultura este menționată în contextul obiectivelor 

dezvoltării durabile, sub aspectul a două dimensiuni diferite8: 

 

 
7 Comitetul Economic Și Social European, Cultură, orașe și identitate 
în Europa 

 

Patrimoniul cultural al fiecărui oraș este o resursă valoroasă în 

domeniul turismului, educației, ocupării forței de muncă și 

dezvoltării durabile. Turismul cultural durabil este o parte 

esențială a documentelor strategice, în acest caz a planului de  

mobilitate urbană durabilă al orașului Vicovu de Sus. 

8 Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

1. dimensiune transversală - în relație cu 
educația, securitatea alimentară, mediul, 

creșterea economică, modelele durabile de 
consum și de producție, societățile pașnice 

și favorabile incluziunii

2. dimensiune directă, în contextul 
dezvoltării orașelor și comunităților 

durabile
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Promovarea schimbului cultural în vederea creșterii mobilității 

este considerată importantă pentru stimularea identității 

europene care transcende etichetele naționale. Orașele caută 

oportunități de extindere a cooperării, sunt perfect în măsură să 

facă acest lucru.  

 

Orașele mici, ca Vicovu de Sus trebuie abilitate să își 

regândească politicile, având cultura ca punct de plecare. 

Strategiile de regenerare ar trebui să vizeze refocalizarea pe 

comunitățile periferice, prin inversarea geografiei sociale a 

orașelor. Securitatea ar fi consolidată prin încurajarea utilizării 

creative a spațiilor publice pentru dialog. Clădirile culturale pot 

juca un rol major în acest sens dacă sunt spații de întâlnire 

deschise, primitoare și naturale. 

 

Nevoile identificate în domeniul cultural trebuie să fie parte 

integrată a analizei situației existente pentru elaborarea Planului 

de mobilitate urbană. Unul dintre obiectivele culturale ale 

orașului Vicovu de Sus fiind valorificarea înțeleaptă a tradițiilor 

culturale și specificului local. 

 

Dincolo de impactul său financiar impresionant, cultura este 

valoroasă din perspectiva posibilităților de expresie umană, care 

transcend beneficiul economic. Această valoare nu este 

neglijabilă și este din ce în ce mai utilă economiilor a căror bază 

de resurse naturale se află în scădere și sectorului 

manufacturier. Cultura impulsionează turismul și oferă, de 

asemenea, elementul catalizator în jurul căruia se pot cristaliza 

și dezvolta alte sectoare ale serviciilor. Cultura este un 

instrument de reconversie a orașelor, pentru a le ajuta să se 

reinventeze ca centre dinamice și atractive. Orașul Vicovu de Sus 

trebuie să utilizeze cultura ca sursă a avantajului competitiv la 

nivel local, regional, european și chiar internațional. Cultura 

poate fi folosită de orașele mai mici ca Vicovu de Sus pentru a 

atrage asupra lor atenția, permițându-le să își promoveze 

energia și personalitatea. 

 

Personalități culturale ale orașului Vicovu de Sus  

În orașul Vicovu de Sus se remarcă personalități culturale 

emblematice, a căror implicare activă în sfera culturală face 

cinste orașului. 

Cea mai cunoscută 

personalitate a orașului 

este istoricul Ion Nistor 

(1876-1962), numit de 

către Nicolae Iorga cel mai 

mare istoric al Bucovinei. 

Ion Nistor a fost unul dintre 

fruntașii Bucovinei care au 

hotărât unirea acestei 

provincii cu România la 15-

27 martie 1918. A fost 

profesor la Universitatea 

din Cernăuți, iar în 

perioada interbelică a deținut portofoliul de ministru al 

sănătății. Pentru aceste lucruri a fost închis la Sighet de către 

autoritățile comuniste. Ion Nistor a fost un istoric și militant 

unionist bucovinean, membru al comitetului de organizare a 

Adunării Naționale de la Cernăuți care a hotărât unirea cu 

România, în cadrul căruia a redactat Actul Unirii. Profesor la 

Universitățile din Viena și Cernăuți, rector al Universității din 

Cernăuți, profesor universitar la București, membru al 

Academiei Române (1911), director al Bibliotecii Academiei 

Române, fruntaș al Partidului Național Liberal, fost ministru de 

stat, reprezentând Bucovina, apoi, succesiv, ministru al 

Lucrărilor Publice, al Muncii și, în final, al Cultelor și Artelor. 

 

Altă personalitate a orașului este solista de muzică populară 

Sofia Vicoveanca. Cunoscuta solistă de muzică populară Sofia 
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Vicoveanca a copilărit in zona Vicovului căruia îi poartă numele. 

Conturată parcă din doinele, baladele și cântecele de joc pe care 

le interpretează, Sofia Vicoveanca face cunoscute lumii întregi 

tradițiile din zona Bucovinei. Cântece din discografia sa: 

“Bucovină mândră floare”, “Asta-i joc din Bucovina”, “Asta-i hora 

mare”, “Arde foc sub opincuțe”, “Am trăit bine cu jocul”, 

“Supărarea, bat-o, Doamne!”, “Lume, lume trecătoare”, 

“Bătrânețea când te bate”, “Săracă vecina mea”, “M-am sfădit 

rău cu bădița”, “Am avut un pui pe lume”. 

 



Tradiții locale în orașul Vicovu de Sus  

Locuitorii orașului Vicovu de Sus sunt păstrători ai datinilor, obiceiurilor și tradițiilor bucovinene de iarna din străbuni: 

 colinde (de copii sau de ceată); urări de belșug și recoltă bogată cu Plugușorul și cu Buhaiul;  

 urarea cu Sorcova; 

 jocuri cu măști si dansuri: Capra, Cerbul, Ursul, Căiuții, si mai multe reprezentări piesei de teatru popular denumite "Malancă", 

precum: „Malanca Piticilor”, "Malanca Haiducilor", "Malanca Banda lui Grigoraș”, "Malanca Banda lui Iancu Jianu", "Malanca 

lui Palinciuc", "Malanca lui Sămădău" si „Malanca lui Ștefan cel Mare” din Vicovu de Sus; 

 Figura lui Ștefan cel Mare și Sfânt s-a impus într-o piesă istorică de sine stătătoare „Piesa lui Ștefan cel Mare” apărută înainte 

de 1940 și care este interpretată de 80 ani până în prezent fără întrerupere. 

 

În fiecare an, în data de 31 decembrie, locuitorii orașului 

Vicovu de Sus și turiștii pot asista la un obicei local de iarnă, 

piesa “Malanca lui Ștefan cel Mare” ce reunește 20 de tineri 

îmbrăcați în costume de epocă. Personaje precum Ștefan 

cel Mare, Sultanul, Anul Nou, Anul Vechi, Domnița, 

Moșneagul, Baba. Haiduci și Răzeși moldoveni 

interpretează această piesă tradițională în care se prezintă 

crâmpeie din viața Moldovei din epoci diferite, cu accent pe personalitatea 

lui Ștefan cel Mare și pe existența săracă și primejdioasă a țăranilor deveniți 

haiduci. 

 

 

O tradiție locală pe care locuitorii orașului încearcă să o reînvie cu scopul păstrării tradițiilor populare și a transmiteri i acestora către 

generațiile viitoare este șezătoarea vicovenilor, ce presupune un cadru tradițional în care locuitorii de toate vârstele ai orașului Vicovu de 

Sus poartă costumul popular autentic și practică meșteșuguri. Scopul acestor adunări este conservarea și promovarea obiceiuri lor și 

tradițiilor, lucruri a căror importanță este conștientizată de locuitorii orașului Vicovu de Sus. 

 

Orașul Vicovu de Sus din perspectivă turistică  

Din perspectivă turistică, Vicovu de Sus se remarcă pentru specificul său de oraș cu caracteristici rurale.  

Locuri simbolice ale orașului: 

 Biserica ortodoxă din Vicovu de Sus Centru – construită în perioada 1800-1804. 

 Biserica ortodoxă Sfântul Nicolaie din Bivolărie – construită în anul 1861 și adusă la Bivolărie de la Gura Largului, comuna 

Poiana Teiului, județul Neamț. 

 Biserica Ortodoxă din Vicovu de Sus Est – construită în anul 1910. 

 Casa memorială „Ion Nistor” din Bivolărie. 

 Monumentul eroilor din Primul Război Mondial – monument situat în Parcul Vicov, ridicat în 1918. 

 A doua Școală Primară din Vicov – obiectiv aflat în estul localității, înființat în 1899 (construcția a fost inaugurată la 12 

decembrie 1908 sub denumirea de „Jubileum Schule”). 
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 Gara Vicovu de Sus – construită în 1889 odată cu calea ferată Dornești – Gura Putnei – Nisipitu – Rusca – Seletin – Șipotele 

Sucevei – Izvoarele Sucevei (tronsonul Nisipitu – Izvoarele Sucevei a fost inaugurat în 1917). 

 Moara de apă „Philip Ghottel” – moară de apă cu roată înființată în anul 1915, care funcționează și în prezent. 

 Drumeții Obcinile Bucovinei – Obcina Mare cu vârful Măgura Mică, atitudine 837 metri. 

 Mănăstirea Sfântul Laurențiu din Vicovu de Sus (Lavra Monahală) – lăcaș de cult atestat din 1490 și până în 1772, la 

confluența pârâului Șicov cu râul Suceava (locație neidentificată). 

 Ruinele clădirii fostelor grajduri pentru bivoli din vremea domnitorului Alexandru cel Bun (1400-1432) – clădiri ce au 

funcționat mai târziu (1775-1918) ca herghelie de stat a Armatei Austro-Ungare (actualmente funcționează Căminul Cultural 

Bivolărie, Grupul Școlar Bivolărie și alte construcții în apropiere). 

 Ruinele clădirii fostei fabrici de cherestea din Bivolărie – aflată lângă Gara CFR Vicovu de Sus, folosită de către Imperiul 

Austriac pentru extinderea exportului de cherestea către Rusia, fabrica a fost confiscată și mutată în întregime de URSS ca 

recompensă de război. 

 Biserica de lemn "Sfântul Gheorghe" din Laura 

 Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1802-1804, pictată în 1806) şi clopotnița din 1834 

 Casa memorială „Ion Nistor” din Bivolărie – muzeu memorial înființat în anul 1993 de Societatea pentru Cultura și Literatura 

Română în Bucovina și Primăria Vicovu de Sus, dedicat memoriei lui Ion Nistor (1876-1962), născut la Bivolărie. 

 Bustul istoricului Ion Nistor – monument situat în curtea Colegiului Tehnologic „Ion Nistor”. 

 Monumentul eroilor din Primul Război Mondial – monument ridicat în 1918 și situat în parcul localității. 

 Centrul cultural româno-francez „Bivolărie – Cesson” (prima vizită a delegației franceze la Bivolărie în Iunie 1990 și înfrățirea 

oficială celor 2 localități în 1995). 

 Liceul Tehnologic Special Bivolărie continuator a Institutului de orbi și surdo-muți „M.S. Regina Maria” înființat la Cernăuți în 

anul 1908 și transferat de la Cernăuți în 1943 

 

De ce sunt importante cultura și turismul în realizarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă?  

Un plan de mobilitate urbană durabilă inspiră o cultură a colaborării în planificare între diferite domenii și sectoare ale politicilor și între 

diferite niveluri de guvernare în cadrul "orașul în funcțiune".  Această cultură susține găsirea unor soluții care să reflecte caracterul de 

sistem conectat al mobilității urbane.  

Rezultatul planificării continue a mobilității urbane durabile este o viziune comună specifică unei noi culturi a mobilității: o viziune cu care 

sunt de acord grupurile politice majore și care este împărtășită de către instituțiile și cetățenii unei societăți urbane, o viziune care 

transcende ciclurile electorale și care poate include și elemente mai puțin atractive, atunci când acestea oferă beneficii pe  termen lung.  

Unul dintre obiectivele P.M.U.D. este consolidarea vitalității societății civile și cultural politice locale. Viziunea în cadrul P.M.U.D. este 

formată în funcție de contextul local și cultura planificării. 9 

Dintre obiectivele P.M.U.D. în termeni de turism și cultură se remarcă: 

 Încurajarea mijloacelor alternative de mobilitate ce contribuie și la sporirea atractivității zonei prin facilitarea accesulu i la 

obiective turistice, culturale, istorice sau de agrement. 

 Vizibilitatea elementelor de signalistică urbană (incluzând pe cele informative către principalele obiective turistice și culturale, 

dar și administrative); 

  Realizarea unui plan de regenerare (P.U.Z. Zonă Centrală Protejată) care să transforme spațiul actualmente intens circulat într-

un pol central cu valențe culturale, de loisir, economice, turistice, prietenoase cu pietonii.  

 

 

 

 
9 ELTIS, Orientări. Dezvoltarea şi implementarea unui plan sustenabil de mobilitate urbană, 2014 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1802
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1804
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1806
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1834
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2.3 Demografia 

Reperele demografice ale evoluției la nivelul orașului Vicovu de Sus reprezintă elemente de interes major pentru definirea ob iectivelor 

strategice și a planurilor de acțiune pe termen mediu și lung. Masa critica de consumatori și de resurse de muncă pentru creștere 

economica face ca numărul de locuitori să fie un indicator de o importanța majoră pentru determinarea gradului de dezvoltare socio – 

economică a unei societăți.  Chiar dacă indicatorul „populație după domiciliu” nu este de o precizie ridicată, acesta este singurul indicator 

disponibil anual la nivel de UAT.  Orașul Vicovu de Sus totalizează 2,22 % din populația județului Suceava și înregistrează în anul 2020 o 

populație de 16914 de locuitori, în creștere cu aproximativ 1% anual, începând cu anul 1992.  

 

 
 

Comparativ cu celelalte zone urbane din județul Suceava, orașul Gura Humorului înregistrează cea mai mare creștere a populației după 

domiciliu, cu rata de creștere (2020 față de 2019) de 1,89% din populație, urmată de municipiul Câmpulung Moldovenesc cu o rata de 

1,86 procente și orașul Salcea cu o creștere față de 2019 de 1,33%. municipiul Suceava, înregistrează o scădere de 0,57% a populației în 

anul 2020 față de anul 2019, înregistrând la 1 ianuarie 2020 un număr total de 125364 persoane, populație ce reprezintă 7,53 % din 

totalul populației pe județ. În perioada 1 ianuarie 1992 – 1 ianuarie 2020, populația orașului Vicovu de Sus a crescut în fiecare an, 

înregistrându-se o creștere totală de 2886 de locuitori, echivalentă cu o creștere anuală de 0,86 %. De -a lungul timpului, creșterea 

populației orașul Vicovu de Sus a fost influențată de schimbarea demografică naturală, numărul total de nașteri minus numărul total de 

decese.  
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Creșterea demografică naturală a atins nivelul maxim în 2016, când s-au înregistrat 302 nașteri față de 132 decese. Pe perioada de analiza 

2015–2020 rata de natalitate a păstrat un trend pozitiv, rezultând o creștere a ratei de creștere demografică naturală. 

 

Conform ultimului recensământ din anul 2011, populația orașului Vicovu de Sus se ridica la 13.308 locuitori, în scădere față de 

recensământul anterior din 2002, când se înregistrau 14.125 locuitori, totuși în perioada următoare, respectiv 2012-2021, populația 

înregistrează creșteri semnificative, ajungând la aproximativ 17.000 de locuitori. 

 

Raportat la anul 2020, numărul de locuitori este în creștere cu 5,66 procente fata de 2015 si cu 0,49 % fata de 2019, respectiv 82 persoane.  

 

 
Figura nr. 10 – Evoluția populației 2015 – 2020  

 

Pe categorii de vârstă, persoanele mai tinere (0 – 19 ani) reprezentau 32,08 % din totalul populației la 1 ianuarie 2020, în timp ce 

persoanele de vârstă activă (20 – 64 de ani) reprezentau 58,16% din total, restul de aproximativ 9,76 % din populație fiind persoane 

vârstnice (cu vârsta de cel puțin 65 de ani). 

 

An 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Populatie 13318 13381 13502 13562 13703 13822 13932 14062 14165 14255

Variatie n/n-1 0.47 0.90 0.44 1.04 0.87 0.80 0.93 0.73 0.64

An 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Populatie 14408 14529 14572 14659 14774 14961 15023 15109 15239 15326

Variatie n/n-1 1.07 0.84 0.30 0.60 0.78 1.27 0.41 0.57 0.86 0.57

An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Populatie 15514 15703 15894 16054 16204 16381 16577 16832 16914

Variatie n/n-1 1.23 1.22 1.22 1.01 0.93 1.09 1.20 1.54 0.49

sursa: INS

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie in orasul Vicovu de Sus 1992 - 2001

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie in orasul Vicovu de Sus 2002 - 2011

POPULATIA DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie in orasul Vicovu de Sus 2012 - 2020

An 1992 2010 2016 2020 fata de 1992 2020 fata de 2010 2020 fata de 2016

Populatie 13318 15239 16204 16914 16914 16914

Variatie 14.42 6.33 27.00 10.99 4.38

VARIATIA POPULATIEI DUPA DOMICILIU la 1 ianuarie in orasul Vicovu de Sus fata de anul 2020
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Figura nr. 11 – Analiza detaliată pe grupe de vârstă (evoluția populației 2015 – 2020) 

 

Analiza detaliată a grupei de vârstă ce cuprinde populația activă, indica faptul ca 23,60 % (3991 persoane) din populație avea vârste între 

20 și 34 de ani, 26,57 % avea vârste între 35 și 54 de ani, și 8 % din populație avea vârste între 55 și 64 de ani. 

Ponderea semnificativă a persoanelor cu vârste între 0–19 ani indică vitalitatea demografică și atractivitatea ridicată la nivel economic a 

orașului Vicovu de Sus, asigurând în același timp și resursele necesare pentru un pol de dezvoltare  prin prisma angajărilor și a consumului 

peste 10–20 de ani.   

 
Figura nr. 12 – Centralizator populației 2001 – 2021  

 

În figura de mai sus se poate observa evoluția populației pe categorii de vârstă , fiind comparată distribuția populației pe categorii în anul 

2021 cu trendurile din anii 2001 și 1992 pentru o analiză pe un orizont larg de timp. Pentru populația cu vârste între 0 și 24 de ani și 

pentru persoanele cu vârste de peste 60 de ani, evoluția este relativ constantă pentru toți cei 3 ani analizați. Diferențe semnificative se pot 

observa în anul 2021, comparat cu celelalte perioade pentru populația între 25 și 60 de ani. Concluzia este o creștere a populației active 

în anul 2021, ceea ce reprezintă un factor pozitiv pentru economia orașului Vicovu de Sus. 

 

Trendul la nivel european este de îmbătrânire a populației, iar evoluția populației din orașul Vicovu de Sus pe categorii de vârstă 

contravine acestui trend, direcția fiind de înregistrare a unei ponderi ridicate pentru populația tânără astfel:  
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Figura nr. 13 – Distribuția pe vârste  

 

Orașul Vicovu de Sus deține o pondere ridicată a tinerilor și a persoanelor de vârstă activă, ca urmare a unui „efect de atracție” asociat 

oportunităților de găsire a unui loc de muncă dar și legătura dintre aceștia și locurile natale, specificul zonei.  

 

Pentru a menține acest trend, a populației active tinere, sunt necesare soluții care sa asigure și să eficientizeze deplasarea copiilor și 

tinerilor în oraș (rute sigure către grădinițe și școli, infrastructură velo etc.) concomitent cu masuri de susținere a mediu lui de afaceri care 

sa ofere o gamă cât mai variată de locuri de muncă. 

 

Din punct de vedere al natalității, femeile din Vicovu de Sus, cu o rată de natalitate de 14,48 au mai mulți copii față de media națională, 

contribuind la o accelerare a creșterii demografice naturale și chiar la o schimbare demografică naturală pozitivă (mai multe  nașteri decât 

decese).  

 

În Romania, rata de natalitate, conform INS la nivelul anului 2019,  a 

atins nivelul de 9,2 nașteri la 1 000 de locuitori, de 9,9  nașteri la 1 000 

de locuitori in Regiunea Nord – Est si de 11,2  nașteri la 1 000 de locuitori 

în județul Suceava.  

Distribuția populației pe sexe este una echilibrată, 50,11 % din locuitori 

fiind de sex masculine (8475 persoane) și 49,89% de sex feminin (8439 

persoane). 

 

Pentru orașul Vicovu de Sus densitatea populației exprimata în locuitori pe km2 este reprezentată în figura de mai jos, astfel se observă o 

creștere constantă a densității populației în perioada 1992-2021, cea mai ridicată valoare fiind înregistrată în anul 2021, de 401 loc/km2. 
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Figura nr. 14 – Evoluția populației 1992 – 2021 

 

Variația populației în perioada 1993 – 2020 este pozitiva pe toata perioada, trendul fiind unul ascendent și dinamic de la an la an. Cele 

mai mari creșteri ale populației sunt de 1,4 puncte procentuale. 

 

 
 

Figura nr. 15 – Trenduri demografice 
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În orașul Vicovu de Sus 

majoritatea locuitorilor 

sunt români, în proporție de 

92,78%, cu o minoritate 

de romi de 5,05%, iar pentru 

2,01% din populație apartenența 

etnică nu este cunoscută, 

conform datelor de la ultimul 

recensământ din anul 2011. 

 

 

 

 

 

Figura nr. 16 – Etniile și religiile populației 

 
Sursa:  Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab8. Populația stabilă după etnie – județe, municipii, orașe, comune”. Institutul Național de Statistică din 

România, iulie 2013. 

 

92,77%

5,04%

2,01%

Români Romi Necunoscută Altă etnie

Dinamica 

demografic

ă pozitiva 

P.M.U.D promovează înființarea unui sistem de transport public  care să țină cont de 

evoluția pozitivă a numărului de locuitori. 

Populația 

active 

majoritară 

tânără 

P.M.U.D va cuprinde investiții ce sunt adaptate nevoilor tinerilor.   

Mijloacele de transport care vor fi achiziționate în urma implementării P.M.U.D vor fi 

prevăzute cu sisteme care sa permită transportul bicicletelor.  

Se vor asigura gratuități și reduceri pentru transportul public local.  

Expansiune

a urbană 

În cadrul P.M.U.D se vor identifica oportunități pentru expansiunea zonelor periurbane ce 

vor viza diversificarea mobilității urbane.  

Protejarea 

și siguranța 

tinerilor 

P.M.U.D urmărește creșterea calității vieții, îmbunătățirea condițiilor de transport pietonal și 

velo și nu în ultimul rând dezvoltarea zonelor destinate activităților recreative.  

P.M.U.D propune un transport public ce deservește unitățile de învățământ cu curse 

regulate.   
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În orașul Vicovu de Sus, religia predominantă este ortodoxia. După confesiune, populația orașului în anul 2011 se împărțea astfe l: 76,68% 

ortodocși, 20,9% penticostali, 1.98% baptiști, 0,32% alte religii și 0,12% religie nedeclarată după informațiile de la ultimul recensământ 

din anul 2011. 

 

Evoluția populației din orașul Vicovu de sus din punct de vedere al confesiunilor în anii 2011,2002,1930,1910 după datele de la 

recensămintele efectuate este următoarea: 

 

Tabelul nr. 3  – Componența confesională la nivelul UAT Vicovu de Sus 
 

Religia populației orașului 

Vicovu de Sus în anii: 
2011 2002 1930 1910 Variație 2011-2002 

Populație 13053 14408 - 6725 -9.4% 

Ortodoxă 10010 11166 7860  -10,3% 

Penticostală 2729 2751 -  -0,7% 

Baptista 259 179 30  +0,44% 

Alte religii 43 1 40  - 

Adventista de ziua a șaptea 7 11 -  - 

Romano-catolici - 6 253 269 - 

Greco-catolici - - 7 24 - 

Armeano-catolici - - - 2 - 

Luterani - - - 16 - 

Mozaici - - 334  - 

Creștini după evanghelie - 4 24  - 

Creștini de rit vechi - 3 -  - 

reformat - 1 -  - 

Religie nedeclarată 3 3 4  - 

Sursa:  Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab13. Populația stabilă după religie – județe, municipii, orașe, comune”. Institutul Național de Statistică 

din România, iulie 2013 

 

Orașul Vicovu de Sus face parte din Ținutul Bucovina, supranumit și Ținutul Mănăstirilor. Mănăstirea Putna este situată la circa 15 de 

kilometri de orașul Vicovu de Sus și este un important centru religios, centru cultural și artistic. Cu toate că proximitatea Mănăstirii Putna 

are influență asupra organizării religioase din zonă, orașul Vicovu de Sus are propriile lăcașe de cult, populate în fiecare săptămână de 

credincioși. 
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Lăcașurile de cult din orașul Vicovu de Sus se împart proporțional cu ponderea credincioșilor din cele 3 confesiuni principal e din oraș 

astfel: 

Lăcașuri de cult pentru ortodocși: 

o „Schitul lui Lavrentie" din Laura – Vicovu de Sus o biserică ortodoxă de lemn ctitoria de Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți 

(prima sihăstrie cunoscută din nordul Moldovei, cunoscut și sub numele de Lavră Monahală „Sfântul Laurențiu”, ce îl are ca 

ocrotitor pe Cuviosul Lavrentie primind numele de schi monahul Leontie), datată între anii 1490 – 1772, amplasată în 

cătunul Laura (satul Laura își are numele de la această Lavra monahală) aflat în partea de vest a localității, la vărsarea 

pârâului Șicova în râul Suceava, la capătul punții de peste râul Suceava, ce leagă Vicovu de Sus cu halta Bivolărie); 

o Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” Vicovu de Sus – Centru (a început prin a se căra piatră în 1800; zidirea 

lăcașului a început în anul 1802 fiind ridicat de un meșter din Horodenka; construcția a fost terminată în anul 1804,  când a 

fost pictată catapeteasma; în 1806 biserica a fost sfințită); 

o Biserica ortodoxă „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Vicovu de Sus – Est (1910); 

o Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae” Vicovu de Sus – Bivolărie (edificiu din lemn construit în 1861 și strămutat de la Gura 

Largului, comuna Poiana Teiului, județul Neamț, deoarece se ridică lacul de acumulare de la Bicaz în 1959, fiind refăcută în 

Bivolărie în anul 1960, când a fost sfințită); 

o Biserica ortodoxă „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Vicovu de Sus – Laura (1926) (construită din lemn de brad pe cheltuiala 

credincioșilor și cu ajutorul Fondului Bisericesc din Bucovina); 

o Capela ortodoxă Bivolărie (2003); 

o Capela ortodoxă Vicovu de Sus – Est (1997); 

o Biserica ortodoxă "Învierea Mântuitorului Nostru Iisus Hristos" Vicovu de Sus – Est (2014 – 2017); 

o Biserica ortodoxă (nouă) "Acoperământul Maicii Domnului" Vicovu de Sus – Plai (2007 – 2019). 

Lăcașuri de cult pentru penticostali: 

o Biserica penticostală nr. 1 din Vicovu de Sus – Est (amenajată întâi într-o casa de locuit – a  început de la un singur membru 

în anul 1918); 

o Biserica penticostală „Betleem” din Vicovu de Sus – Bivolărie (2003) (inițial a funcționat 1987 – 1999 în casa de locuit a lui 

Ion Cardei); 

o Biserica penticostală nr. 3 din Vicovu de Sus – Laura (1994); 

o Biserica penticostală nr. 4 din Vicovu de Sus – Plai; 

o Biserica penticostala nr. 5 ”Sfânta Treime” din Vicovu de Sus – Centru (2014 – 2016); 

o Biserica nouă penticostală din Vicovu de Sus – Est (2019) 

Lăcașuri de cult pentru baptiști: 

o Biserica baptistă Vicovu de Sus – Bivolărie (1972); 

o Biserica baptistă ”Emanuel” Vicovu de Sus – Centru (1995). 

 

2.4 Contextul economic – UAT Vicovu de Sus 

 

Agricultura 

Suprafața agricolă totală este alcătuită din teren arabil în cea mai mare parte – 2086 ha (65%), pășuni și fânețe 1047 ha (33%) si vii si 

livezi 57 ha (2%). După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 88,73% de proprietari  privați, în timp ce 

terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste 79,54% de stat. Din punct de vedere al locuințelor existente la finalul anului 2020 

erau înregistrate 4236, din care în proprietate publică 21 de locuințe și 4215 în proprietate privată. Locuințele proprietate privată au 

înregistrat o creștere față de anul 2015 de 1,32 procente. Autorizațiile de construcții eliberate în vederea începerii lucrărilor de construcții 
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în anul 2020 au însumat 22,942 mp, clădirile rezidențiale (87 de autorizații) având o pondere considerabilă de peste 63 procente. În 

aceeași perioadă au fost emise și 95 de autorizații pentru categoria „Alte construcții” și 1 autorizație pentru Comerț cu rid icata și cu 

amănuntul. 

 

Tabelul nr. 4 – Date generale despre localizarea și numărul populației orașului Vicovu de Sus și localitatea aparținătoare Bivolărie  

 

Oraș Vicovu de Sus U.M. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suprafața intravilană hectare 1373 1373 1849 1849 1849 1849 

Suprafața spațiilor verzi hectare 6 6 26 26 26 26 

Lungimea străzilor orășenești km 66 66 84 84 84 84 

Lungimea totala a rețelei simple de 

distribuție a apei potabile 
km 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 

Lungimea totala simpla a conductelor 

de canalizare 
km 0 0 0 0 0 0 

Cantitatea de apa potabila distribuita 

consumatorilor 
mii mc 401 410 470 520 522 522 

Sursa: Institutul National de Statistica INSSE – Tempo 

 

Vicovu de Sus este format din 44 unități teritoriale de referință UTR: 31 UTR Vicovul de Sus; 13 UTR Bivolărie, care pot fi delimitate cadastral 

pe baza P.U.G. astfel: 

 

Tabelul nr. 5 – Unități teritoriale de referință stabilite prin documentația de urbanism P.U.G. 
 

U.T.R. Zona  

Total: 31 Oraș Vicovu de Sus 

1 Zona centrală cu funcțiuni mixte 

2,3 Zona cu funcțiuni mixte 

4-24 
Zona de locuințe individuale, trupuri cu P - P+1, 2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de 

construire discontinuu și zona de extinderi  

25-27 Zona unități industriale și de servicii 

30,31 Zonă unități edilitare 

10,28 Zonă gospodărie comunală – cimitire 

29 Zonă specială 

U.T.R. Zona 

Total:13 Localitatea Bivolărie 

32,33 Zona cu funcțiuni mixte 

34-41 
Zona de locuințe individuale cu P – P+1, 2 niveluri retrase de la aliniament, cu regim de construire 

discontinuu, trupuri si zona de extinderi 
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U.T.R. Zona  

42 Zonă gospodărie comunală - cimitir 

43,44 Zona unități industrială și de servicii 

45 Zonă unități edilitare – stație de epurare 

Sursa: Regulamentul Local de urbanism, aferent documentației de urbanism P.U.G. Vicovu de Sus 

 

Industria 

Condiţiile social - istorice de dezvoltare a României şi-au pus amprenta şi asupra industriei judeţului Suceava, care s-a reorganizat, 

conform noilor principii ale economiei de piață, fiind în continuă dinamică. Ramurile industriale reprezentative din județ fiind: 

• industria lemnului, dezvoltată în corelație directă cu suprafață fondului forestier; 

• industria alimentară, care se dezvoltă în corelație directă cu agricultura judeţului, pentru că se bazează în principal pe prelucrarea 

produselor animaliere (lapte, carne); 

• industrie ușoară, reprezentată prin societăţi de confecții şi tricotaje, a pielăriei şi încălțămintei; 

• industria construcțiilor de maşini, reprezentată prin societățile comerciale care produc scule şi rulmenți; 

• industria minieră, reprezentată prin exploatarea minereurilor neferoase (minereuri cuprifere, polimetalice, mangan, uranifere), 

industrie aflată în declin în ultimul deceniu. 

 

Orașul Vicovu de Sus deține o poziție favorabilă la nivelul județului Suceava, deținând 1,37% din totalul agenților economici din județ, 

1,25% din cifra de afaceri a județului, 1,32% din numărul de angajați și 1.05% din profitul net realizat în județ în anul 2020.  În prezent, 

în orașul Vicovu de Sus își desfășoară activitatea peste 310 de societății comerciale, din care 102  societății comerciale în cartierul Bivolărie. 

Distribuția numărului de firme din orașul Vicovu de Sus, pe localitățile componente se face astfel: 

• Firmele cu cele mai semnificative cifre de afaceri au desfășurat activități în domeniul fabricării de încălțăminte, transporturilor, 

comerțului. O pondere semnificativă în totalul veniturilor o au și persoanele fizice autorizate sau profesiile liberale. Industria de 

încălțăminte a urbanizat Vicovul de Sus, care este actual unul din cele mai dezvoltate orașe din Bucovina. 

 

Tabelul nr. 6 – Centralizatori operatori economici, UAT Vicovu de Sus 
 

Sursa: Institutul National de Statistica INSSE – Tempo 

 

 

Indicatori Valoare 

Număr de societati din orașul Vicovu de Sus 310 

- Bivolărie 102 

- Vicovu de Sus 208 

Număr mediu de angajați din orașul Vicovu de Sus 1355 
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Figura nr. 17 – Operatori economic/an, în perioada 1991-2020 

 

Numărul mediu de salariați din orașul Vicovu de Sus a fluctuat în perioada 1991 – 2020, trendul fiind unul ascendent un maxim de 

salariați, fiind înregistrat în anul 2020, de 1355 de salariați. Totuși valorile sunt relativ scăzute comparativ cu populația  activă de peste 

9000 de locuitori. 

 

La nivelul orașului Vicovu de Sus, sectoarele de activitate cele mai semnificative, din punct de vedere al numărului de societăți prezente 

și a numărului de salariați au fost: 

 

Tabelul nr. 7 – Activități economice, UAT Vicovu de Sus 
 

CAEN Angajați 

Diviziune Număr societăți 2016 2017 2018 2019 2020 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 5 7 3 9 7 8 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 2 0 0 0 1 1 

INDUSTRIA PRELUCRATOARE 92 942 981 940 901 703 

CONSTRUCȚII 32 19 16 26 32 38 

COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; 

REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI 

MOTOCICLETELOR 101 205 262 315 315 346 

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 18 214 205 43 231 169 

HOTELURI ȘI RESTAURANTE 24 22 25 37 51 53 

INFORMATII ȘI COMUNICAȚII 4 0 0 1 2 2 

INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI 2 3 5 5 5 3 

TRANZACȚII IMOBILIARE 1 3 3 0 3 2 

ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE 7 4 6 6 6 3 

ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT 3 0 1 1 1 2 

ÎNVĂȚĂMÂNT 3 4 6 11 12 13 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 5 5 6 6 8 8 

ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI 

RECREATIVE 8 0 1 2 2 2 

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII 3 2 2 1 0 1 

TOTAL 310 1430 1522 1403 1577 1354 
Sursa: Institutul National de Statistica INSSE – Tempo 

 

În anul 2020, cele mai multe firme activau în sfera comerțului, aproximativ 100 de firme, fiind urmată de industria prelucrătoare, 

aproximativ 90 de firme și cu de valori mai mici de aproximativ 30 de firme pentru sectorul construcțiilor, iar în sectorul HoReCa și sectorul 

transporturilor aproximativ 20 de firme. Sunt de asemenea prezente și societăți din celelalte sectoare de activitate, cu sub 10 firme pentru 

activități de spectacole, culturale și recreative, activități profesionale, științifice și tehnice, sănătate și asistență socială, agricultură, 

silvicultură și pescuit. 

 

Din totalul de angajați în anul 2020, cei mai mulți activează în industria prelucrătoare, aproximativ 700 de salariați, în scădere de la peste 

900 în perioada 2016 – 2019. 

 

Orașul Vicovu de Sus dispune de suprafețe si capacități de producție disponibile în industrie si anume: construcții industria le disponibile, 

dotate cu toate utilitățile necesare – energie electrică și termică, apă, canalizare, acces facil la căile de comunicație rutiere, forța de muncă 

calificată în industria ușoară, a lemnului și alimentară. Agricultura de subzistență și creșterea animalelor au rămas activități de bază la 

nivelul orașului Vicovu de Sus. Se cultiva în principal cartofi, porumb, grâu – secara. Așezarea geografică și climatul au dus de asemenea 

la  dezvoltarea creșterii animalelor. În gospodăriile localnicilor se întâlnesc spații disponibile pentru: creșterea taurinelor, porcinelor și 

ovinelor. Se practică prelucrarea laptelui, cărnii, pieilor, lânei etc., produsele obținute putându-se valorifica pe piața locală.  

 

Profilul economic al orașului Vicovu de Sus prezintă o serie de indicatori economici, inclusiv dimensiunea și performanța economiei locale 

și contribuția fiecărui sector industrial la economia locală. 

 

În ultimele decenii, Vicovu de Sus a cunoscut un ritm de creștere economică în care s-au dezvoltat numeroase unități economice și 

comerciale având ca activitate de bază industria ușoară (producerea de încălțăminte, prelucrarea lemnului și a produselor alimentare). 

O îndeletnicire mai veche a localnicilor este agricultura și creșterea animalelor. 

 

Industria în orașul Vicovu de sus este reprezentată în principal de: 

• Industria de încălțăminte și prelucrare a pielii; 

• industria alimentară; 

• industria exploatării și prelucrării lemnului; 

 

În industria prelucrătoare activează aproximativ 90 de societăți, majoritatea din industria de încălțăminte, peste 15% activează în industria 

lemnului și peste 10% în industria alimentară. 

 

În cadrul industriei prelucrătoare se remarcă industria încălțămintei, ce reprezintă peste 50% din totalul firmelor din această categorie. 

Fabricarea încălțămintei este o activitate de tradiție pentru orașul Vicovu de Sus. 
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În elaborarea documentului se vor respecta o serie de principii de abordare: 

- lucrul într-o echipă pluridisciplinară: în acest sens echipa de proiect cuprinde specialiști cu experiență 

din domeniul urbanismului şi arhitecturii și economiei; 

- consultarea specialiștilor din domeniu: se vor realiza consultări cu alți specialiști cu experiență din 

afara echipei de lucru, reprezentanți ai unor organizații profesionale sau din administrație (alte 

asociații ale autorităților locale), reprezentanți ai ADR Nord-Est; 

- consultarea reprezentanților administrației publice centrale şi locale pe parcursul elaborării, pentru 

a putea adapta propunerile la condițiile reale şi cerințele specifice. 

Metoda de abordare în elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă va urmări două planuri:  

- un plan analitic care evaluează schimbările de ordin legislativ privind sistemul de așezări din România 

precum şi cele care țin de evoluția reală a acestora sub aspect economic, social, cultural de echipare 

etc.; 

- un plan conceptual şi prospectiv privind modul de structurare / restructurare a sistemului de așezări 

şi reconfigurarea cadrului legislativ/normativ necesar.  

Metodele de lucru vor consta în principal în: 

- analize şi sinteze documentare; 

- analiza cadrului legislativ; 

- analize şi prelucrări date statistice; 

- reprezentări, analize şi interpretări grafice; 

- consultări şi discuții cu specialiști în domeniu. 

 
 

2.5 Definirea zonei de studiu  

Zona de studiu cuprinde UAT Vicovu de Sus, UAT Straja, UAT Putna, UAT Vicovu de Jos și UAT Bâlca deoarece s -a identificat în etapa de 

colectare date, faptul că o parte din factorii care determină valori de trafic la nivelul tramei stradale sunt din localitățile învecinate. 

 

2.6 Realizarea procesului de colectare a datelor 

Procesul de colectare al datelor reprezintă colectarea de informații privind fluxurile de trafic, cererea de transport public, aspectul și starea 

rețelei de transport existente, previziuni economice, previziuni demografice etc. 

 

2.7 Procesul de centralizare și analiză a datelor  

Se are în vedere suprapunerea diferitelor paliere de analiză pentru identificarea disfuncțiilor în plan spațial-configurativ, cu precădere la 

nivelul tramei stradale existente și reglementate prin documentația de urbanism PUG Vicovu de Sus. O altă etapă de analiză a avut ca 

scop identificarea potențialului în plan economic, educațional și administrativ considerate motoarele de reorganizare a teritoriului în 

vederea atingerii obiectivelor specifice pentru orașul Vicovu de Sus și localitatea aparținătoare Bivolărie. Pornind de la principiul „bune 

practici”, odată identificate aceste aspecte de potențial și suprapuse peste disfuncțiile la nivel teritorial, activitatea de analiză poate fi 

finalizată corect și coerent existând trasabilitate între proiectele implementare sau în curs de implementare și viitoarele proiecte propuse 

prin P.M.U.D., SIDU și documentația de urbanism PUG Vicovu de Sus, actualizat. 
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Realizarea prezentului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă abordează o serie de provocări care reies atât din politica de mobi litate a 

orașului, cât și din dinamica dintre actorii implicați: 

- Provocarea legată de coeziunea teritorială: Planul de mobilitate urbană durabilă face față provocărilor dezvoltării infrastructurii 

de transport și mobilitate. Politica de mobilitate este concepută în concordanță cu domeniile prioritare de intervenție ale 

comunității și ale autorităților; 

- Planul de mobilitate este elaborat în spiritul protecției mediului și conservării patrimoniului natural, accent punându-se pe 

crearea traseelor pietonale și reorganizarea circulațiilor, astfel încât calitatea mediului să crească; 

- Dezvoltarea intermodalității este fundamentală pentru eficiența politicilor de transport și mobilitate, indiferent dacă se referă la 

bunuri, mărfuri sau călători. Prin planul de mobilitate sunt propuse măsuri privind implementarea nodurilor intermodale, a 

punctelor ”Park and ride”, ”bike and ride”, dar și a zonelor destinate circulației exclusive a pietonilor prin traseele pietonale 

propuse. 

 

 
 

Figura nr. 18 – Structuri spațiale urbane10 

 

Notă: Structura orașului ar trebui să fie conștientizată și însușită de către comunitate. Amploarea deciziei comunității, în luarea deciziilor 

privind dezvoltarea urbană (pe orizontală sau verticală) și diminuarea intensității factorilor externi de a modifica structura altfel decât cea 

aleasă și stabilită de către comunitate. Un oraș, în funcție de suprafață și număr de populație va fi întotdeauna subordonat altei localități 

care îndeplinește mai multe funcții. De aceea, identitatea locală trebuie conservată și utilizată încă din etapa de elaborare a proiectului 

de urbanism. Exemplul A–modelul clasic de oraș monocentric. Funcțiunile sunt grupate în jurului unui nucleu central unde densitatea 

volumetrică este ridicată dar și interesul, de a utiliza spațiile publice din zona centrală, este ridicat. Exemplul B–modelul orașului 

policentric. Nu există un centru dominant, funcțiunile „publice” sunt distribuite uniform, în baza instrumentelor de planificare. Spațiile 

publice sunt utilizate ca și dotare de proximitate, posibil a nu mai determina creșterea valorilor de trafic. Exemplul C– modelul „orașe 

satelit”. Aceste localități sunt grupate la nivelul unei zone funcționale în cadrul căreia pot fi dezvoltate, cu ușurință, modele inovative de 

transport alternativ (sisteme integrate pentru piste de biciclete) pentru un acces facil la locul de muncă sau locuință. Exemplul D–modelul 

„orașul compozit”. Este o localitate alcătuită dintr-un sistem mixt de modele, unde există un centru dominant dar și subcentre de deservire 

a zonelor rezidențiale. Este modelul cel mai complex de gestionat la nivel de planificare strategic–teritorială din punct de vedere 

urbanistic. 

 
10 (Alain Bertaud, pag. 26), schema modificată și adaptată 
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Având în vedere faptul că spațiile nu au aceeași destinație sau funcție, planul de mobilitate permite reechilibrarea gradului de utilizare a 

drumurilor publice prin ierarhizarea zonelor de intervenție, pornind de la centrul istoric, zona centrală și până la punctele  de penetrație 

în oraș. Planul de mobilitate urbană durabilă al orașului Vicovu de Sus este mai întâi de toate: 

- Un proiect strategic și unificator; 

- Un instrument de dialog: 

o între parteneri; 

o între populație și utilizatori; 

- Un instrument de acțiune: 

o în ceea ce privește eficiența mobilității pe termen scurt și mediu; 

o educarea populației în spiritul și conveniența stabilită prin acest document; 

o în ceea ce privește perspectiva pe termen mediu pentru următorii 10 ani și perspectiva de dezvoltare durabilă pentru 

următorii 25 de ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 19 – Sistemul unitar aferent operațiunilor funciare11 (condiționate de Legea 7/199612) 

 

 

 

 
11 Reprezentare grafică realizată de către autor 
12 Lege nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare, publicată în Monitorul oficial nr. 720 din 24 septembrie 2015, 
data intrării în vigoare 24.09.2015 
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Notă – Forma urbană, în acest caz, este produsul coroborării dintre domeniul urbanismului (prin aplicarea Legii 350/2001) și domeniu l 

cadastrului și publicității imobiliare (prin aplicarea operațiunilor funciare). Planificarea teritorială este interdependentă de operațiunile 

funciare la nivel de parcelă/lot – teren, astfel forma urbană nu este produsul exclusiv al domeniului urbanismului.  

 

Conform metodologiei Băncii Europene de Investiții, etapele de elaborare a unui P.M.U.D sunt: 

 

 
 

Figura nr. 20 – Etapele de elaborare a unui P.M.U.D conform metodologiei B.E.I. 
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Conform Legii 350/2001 privind Amenajarea teritoriului și urbanismul, statul prin intermediul autorităților publice, are dreptul și 

datoria de a asigura, prin activitatea de urbanism și de amenajare a teritoriului, condițiile de dezvoltare durabilă și respectarea 

interesului general al cetățenilor. 
 

 

2.8 Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială 

 

 

 

 

 

Conceptul de planificare spațială reprezintă un cumul de 

metode, programe, proiecte și acțiuni prin care se realizează 

dezvoltarea direcționată, ghidată de strategii explicite, a 

spațiului fizic pentru a echilibra componentele economice, 

sociale, culturale și istorice, de peisaj și mediu natural ale unui 

teritoriu. 

 

Planurile de amenajare a teritoriului constituie fundamentarea 

tehnică și asumarea politică și legală a strategiilor în vederea 

accesului la finanțarea programelor și proiectelor din fonduri 

naționale și europene, în particular prin Programul Operațional 

Regional și Programele operaționale sectoriale. 

 

Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism trebuie să 

se desfășoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza 

principiului parteneriatului, transparenței, descentralizării 

serviciilor publice, participării populației în procesul de luare a 

deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora 

deciziile generației prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără 

a compromite dreptul generațiilor viitoare la existență şi 

dezvoltare proprie.  

 

Autoritatea administrației publice centrale pentru planificare 

teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism este Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației. Amenajarea 

teritoriului are un caracter predominant strategic, stabilind 

direcțiile de dezvoltare în profil spațial. 

 

Planurile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu 

caracter director (obligatorii pentru toate autoritățile 

administrației publice), iar documentațiile de urbanism cuprind 

reglementări operaționale (pentru toate persoanele fizice şi 

juridice). Planurile de amenajare a teritoriului sunt următoarele: 

- Planul de amenajare a teritoriului național 

- Planul de amenajare a teritoriului județean; 

- Planul de amenajare a teritoriului zonal, după caz. 

 

Abordarea în plan strategic și programatic sunt asigurate prin 

planurile de amenajare a teritoriului. În completarea, în ceea ce 

privește reglementarea teritoriului, prin acte normative, sunt 

stabilite trei tipuri de documentații de urbanism: 

- Plan urbanistic general; 

- Plan urbanistic zonal; 

- Plan urbanistic de detaliu. 

 

Totuși, în relație directă și aplicată versus P.M.U.D., doar 

documentația de urbanism P.U.G. este instrumentul care 

permite asigurarea terenurilor pentru viitoarele proiecte 

deoarece este rezultatul unui proces de planificare urbană 

referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează 

situația existentă şi se stabilesc obiectivele, acțiunile, procesele 

şi măsurile de amenajare şi de dezvoltare durabilă a localităților. 

Acesta transpun la nivelul localităților urbane și rurale, 

propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului 

național, zonal şi județean, au caracter de reglementare 

preluând direcțiile de dezvoltare de la nivel național, județean 

respectiv la nivelul localităților prin Regulamentul local de 

urbanism. 

 

  
 

Figura nr. 21 – Ierarhia planurilor de amenajare a teritoriului și 

urbanismului

 

 

PATIJ/PATR 
Planul de amenajare a teritoriului zonal 

PATJ 
Planul de amenajare a teritoriului judetean 

PUG 
Plnul urbanistic general  

PUZ 
Plnul urbanistic zonal 

PATN 
Planul de amenajare a teritoriului naţional 



Pentru întocmirea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Vicovu de Sus  stau la bază: Planul de amenajare a teritoriului 

național, Planul de amenajare a teritoriului județean Suceava, ce reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socio-

economică a județului și Planul Urbanistic General al Orașului Vicovu de Sus respectiv Regulamentul Local de Urbanism, parte 

componentă din prezenta documentație. 
 

 

 

    

    

 

 

 

 

Regulamentul Local de Urbanism al Orașului Vicovu de Sus constituie actul de autoritate al Administrației Publice Locale. Regulamentul 

Local de Urbanism este anexă la documentația P.U.G., care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare 

și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul orașului Vicovu de Sus. 

 

La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al orașului Vicovu de Sus  stă Regulamentul 

General de Urbanism aprobat prin H.G. 525/27 iunie 1996, republicată în 2002 şi Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și 

Urbanismul, actualizată la data de 29.08.2008. 

 

În cadrul Regulamentului Local de Urbanism al orașului Vicovu de Sus se preiau toate prevederile cuprinse în documentații de urbanism 

sau amenajarea teritoriului elaborate anterior elaborării P.U.G.-ului şi aprobate conform legii13. Informațiile relevante de la nivelul Planul 

Urbanistic General al Orașului Vicovu de Sus și Regulamentului local de Urbanism au fost preluate în cadrul P.M.U.D Vicovu de Sus, 

respectând caracterul specific al acestora.  

 

Planificare teritorială la nivel european 

/ Schema de dezvoltare a spațiului comunitar al Uniunii Europene (SDSC) 

În cadrul politicii comunitare sunt luate în calcul componente spațiale pentru a stabili interdependențe funcționale şi pentru a pune în 

evidență efecte de sinergie. Astfel cercetările în materie de transport se interesează de interdependențele între utilizarea spațiului şi 

nevoile de transport sau de exigențele care impun găsirea unei mobilități durabile pentru alegerea modalităților de transport. 

 

Obiectivele SDSC  Rezultate aliniate obiectivelor SDCS integrate în cadrul P.M.U.D Vicovu de Sus 

Dezvoltarea unui sistem urban echilibrat şi 

policentric şi o nouă relație oraș-mediu rural  

P.M.U.D Vicovu de Sus urmărește  alinierea cu această direcție strategică, având 

ca scop înființarea unui sistem de transport public integrat și crearea de trasee 

ce vor acoperi zonele urbane ale Orașului Vicovu de Sus, cât și localitățile 

limitrofe. 

 

P.M.U.D Vicovu de Sus propune înființarea unui sistem de transport public 

integrat ce leagă zonele centrale ale orașului cu localitățile limitrofe din zona 

periurbană.  

Dezvoltarea durabilă, gestionarea inteligentă 

şi protejarea naturii şi a patrimoniului cultural 

Se propune valorificarea patrimoniului cultural al Orașului Vicovu de Sus prin 

proiecte de reamenajare a zonei centrale, care vor contribui la creșterea calității 

mediului urban.  

Asigurarea unei parități a accesului la 

infrastructuri şi informații 

P.M.U.D Vicovu de Sus urmărește dezvoltarea unui sistem integrat de transport 

public local, ca o alternativa a modurilor de transport durabil existente. 

 

 
13 Proiect actualizare Plan Urbanistic General - Oras Vicovu de Sus, Judeţul Suceava, volum II: Regulamentul local de urbanism, Primăria şi Consiliul 
Local al Orașului Vicovu de Sus, 2010 

0

. 
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Planificare teritorială la nivel național 

/ Strategia de dezvoltare teritorială a României ‐ SDTR 14 

 

SDTR reprezintă viziunea asumată a Guvernului şi Parlamentului României privind dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul de 

timp 2035: România în 2035 este o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și locuire 

pentru cetățenii săi şi are un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei. 

 

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) stabilește cadrul strategic de dezvoltare a teritoriului României la or izontul de timp 

2035, necesar pentru sprijinirea și direcționarea procesului de dezvoltare teritorială la nivel național, cu scopul valorificării oportunităților 

și a nivelului de dezvoltare al fiecărui teritoriu. 

 

SDTR este documentul care stă la baza întregului sistem de planificare spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel național și 

fundamentează: 

 documentele strategice de nivel regional, județean și local (strategii de dezvoltare teritorială, planuri de amenajarea teritoriului, 

planuri de dezvoltare regională); 

 documentațiile operaționale (planuri de urbanism); 

 alte strategii de dezvoltare de la nivel național cu relevanță și impact teritorial. 

 

SDTR are cinci obiective generale pentru orizontul 2035: 

 Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a 

rețelelor energetice, de transporturi și broadband;  

 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spații 

urbane şi rurale de calitate, atractive şi incluzive; 

 Dezvoltarea unei rețele de localități competitive şi coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și formarea zonelor urbane 

funcționale; 

 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de identitate teritorială; 

 Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială. 

 

Regiunea Nord-Est este catalogată ca una dintre zonele cel mai puțin dezvoltate din România, dar se află printre regiunile cu cele mai 

ridicate densități ale populației din țară. Dezvoltarea unei autostrăzi sau a unui drum expres, într-o primă fază, între București și Suceava-

Botoșani ar asigura un acces mai bun al oamenilor la oportunitățile din capitală și ar stimula urbanizarea regiunii. Cu toate că Regiunea 

Nord-Est este una dintre zonele cu cea mai ridicată densitate a populației, ea se află și printre cele mai sărace și mai puțin urbanizate. 

Posibila Autostradă Moldova ar putea permite unor orașe cheie din zonă (de ex., Iași, Bacău, Vaslui, Piatra Neamț, Suceava, Botoșani, 

Roman) să își sporească masa economică prin conexiuni mai bune cu interiorul țării15. 

 

Măsuri/acțiuni propuse prin SDTR Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

 Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de utilități publice în 

vederea conectării și asigurării accesului populației din zonele urbane 

și zonele urbane funcționale la servicii de calitate 

Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

apă și apă uzată din orașul Vicovu de Sus este în curs de 

implementare prin proiectul POIM – Acet  

 
14 http://www.sdtr.ro/44/Strategie 
15 Orase competitive Remodelarea geografiei economice a Românie – Banca Mondiala 

0

. 

http://www.sdtr.ro/44/Strategie
http://sdtr.mdrap.ro/upload/banca-mondiala/docs/Brosura%20-%20Orase%20competitive.pdf
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Măsuri/acțiuni propuse prin SDTR Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

- Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și 

apă uzată din mediul urban și din zonele de influență urbană, inclusiv 

branșarea de noi gospodării, cu precădere la nivelul orașelor cu peste 

50% dintre locuințe neconectate la rețea 

-  Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a 

gazelor naturale în mediul urban și în zonele de influență urbană, 

inclusiv branșarea noilor consumatori, cu precădere în orașele fără 

sistem centralizat de distribuție a energiei termice și/sau cu peste 70% 

dintre locuințe care nu dispun de instalație de încălzire centrală. 

 Asigurarea accesului populației urbane la servicii de interes 

general 

- Construirea, reabilitarea, modernizarea și dotarea centrelor 

comunitare de intervenție integrată, cu precădere în orașele cu peste 

10% din populația în zone urbane marginalizate 

- Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de permanență 

medicală, inclusiv dotarea cu substații de ambulanță/SMURD și 

echipamente de telemedicină, cu precădere în orașele care nu dispun 

de spitale 

Incluziunea socială, demografia și migrația - Obiectivul general 

stabilit în SDD UE este crearea unei societăți bazate pe 

incluziunea socială, prin luarea în considerare a solidarității 

între generații și în interiorul lor și asigurarea creșterii calității 

vieții cetățenilor ca o condiție a bunăstării individuale 

durabile. Pentru orizontul de timp 2030, obiectivul național 

este promovarea consecventă, în noul cadru legislativ și 

instituțional, a normelor și standardelor UE cu privire la 

incluziunea socială, egalitatea de șanse și sprijinirea activă a 

grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a 

Strategiei Naționale pe termen lung privind populația și 

fenomenele migratorii. 

 Asigurarea unei mobilității urbane crescute prin crearea unor 

sisteme integrate de transport care să gestioneze în mod eficient 

fluxurile de persoane. 

- Reabilitarea și modernizarea străzilor orășenești, cu precădere în 

orașele cu un grad de modernizare a tramei stradale mai mic de 50% 

Proiect in curs de implementare Axa 13 

 Protejarea orașelor împotriva vulnerabilităților naturale și 

diminuarea riscurilor generate de schimbările climatice 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor verzi și de 

agrement din mediul urban, cu precădere de la nivelul orașelor cu mai 

puțin de 30 mp/locuitor 

Schimbările climatice și energia curată – În SDD UE este 

prevăzut ca obiectiv prevenirea schimbărilor climatice prin 

limitarea emisiilor de GES (GES), precum și a efectelor 

negative ale acestora asupra societății și mediului. Pentru 

orizontul de timp 2030, obiectivul corespondent din SDD RO îl 

reprezintă asigurarea funcționării eficiente și în condiții de 

siguranță a sistemului energetic național, atingerea nivelului 

mediul actual al UE în privința intensității și eficienței 

energetice; îndeplinirea obligațiilor asumate de România în 

cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice și energie din 

surse regenerabile” și la nivel internațional în urma adoptării 

unui nou acord global în domeniu; promovarea și aplicarea 

unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice și 

respectarea principiilor dezvoltării durabile. 



Figura nr. 22 – Extinderea și dezvoltarea, la nivel național, pe diferite paliere sub forma unor sisteme integrate 

 



/ Planul de Amenajare a Teritoriului Național ‐ PATN16 

Planificarea dezvoltării României implică, la nivelul teritoriului, integrarea și relaționarea intersectorială a diverselor aspecte care privesc 

disfuncțiile, pericolele, potențialul și oportunitățile de valorificare a acestuia, în beneficiul națiunii. 

 

Abordarea complexă pe care domeniul dezvoltării teritoriale o presupune are șanse sporite de reușită prin conlucrarea tuturor categoriilor 

relevante de actori în procesul de planificare și dezvoltare al țării: administrația publică centrală, administrația publică locală, mediul de 

afaceri și mediul tehnic și științific. 

 

Pentru a stabili o astfel de colaborare responsabilă, instituționalizată, pe baza intereselor României și în virtutea valorilor naționale, 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a inițiat, în anul 2016, Parteneriatul Național pentru Dezvoltarea Teritoriului 

României. 

 

PATN reprezintă sinteza programelor strategice de dezvoltare sectorială, pe termen mediu şi lung. Acesta  se întocmește pe secțiuni 

specializate care se referă la aspectele de interes major pentru dezvoltarea echilibrată şi durabilă a teritoriului național.  

 

Secțiunile PATN implică un mare număr de instituții de specialitate şi specialiștii respectivi, care lucrează sub coordonarea unei instituții 

desemnate în acest scop.  

 

Planul în forma sa finală este prezentat ca proiect de lege, cu anexe (tabele, grafice şi glosar). Această formă finală final  se înaintează 

Guvernului pentru avizare. Se includ amendamentele la plan care este ulterior înaintat Parlamentului în vederea adoptării. După 

aprobare, secțiunile PATN devin legi-cadru.  

Secțiuni aprobate până în prezent: 

- Secțiunea I – Căi de comunicație: lucrările majore ce urmează să fie executate pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea rețelei 

rutiere, rețelei feroviare, căilor de navigație şi traficului aerian, în legătură cu coridoarele de transport europene prioritare; 

- Secțiunea II – Apa: lucrări de executat în vederea protejării resurselor de apă împotriva epuizării, degradării şi pentru folosirea 

lor durabilă; corelarea resurselor cu nevoile populației, economiei şi cu alte folosințe; 

- Secțiunea III – Zone protejate: s-a creat un cadrul legal pentru conservarea patrimoniului național natural şi construit 

(identificarea ariilor de patrimoniu, vulnerabilitățile acestora, stabilirea priorităților în conservare şi valorificare, împreună cu 

susținerea financiară necesară); 

- Secțiunea IV – Rețeaua așezărilor umane: stabilirea unei ierarhii a rețelei în vederea evidențierii investițiilor necesare pentru 

eliminarea disparităților teritoriale; 

- Secțiunea V – Zone de risc natural: definește zonele de risc şi stabilește obligația delimitării urgente a acestora la scară mai mare; 

prevederile se referă la măsurile de prevenire şi reducere a riscurilor (cutremure, inundații şi alunecări de teren); 

- Secțiunea VI – Turism – definește ariile cu potențial turistic. 

 

Măsuri/acțiuni propuse prin  PATN Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

Rețeaua de căi rutiere: 

1. Autostrăzi: 

o Siret-Suceava – Bacău – Mărășești – Tișița 

o Petea – Satu Mare – Baia Mare – Mireșu Mare – 

Dej – Bistrița - Vatra Dornei – Suceava 

2. Drumuri expres sau cu 4 benzi: 

Orașul Vicovu de Sus va fi conectat la rețeaua TENT-T și la 

autostrada A7 prin trama stradală locală modernizată și DN2E 

(conform SDJ). 
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Măsuri/acțiuni propuse prin  PATN Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

o Rădăuți-Prut- Ștefănești 

o Suceava- Botoșani- Ștefănești 

Rețeaua de căi feroviare: 

1. Linii de cale ferată convenționale cu viteza de până la 160 

km/h pe trasee existente reabilitate: 

o Vicșani – Suceava – Pașcani; 

o Dej – Beclean pe Someș – Suceava. 

Prin P.M.U.D., pentru încurajarea transportului public, se 

propune modernizarea infrastructurii feroviare pe ruta 

Rădăuți – Straja cu posibilitatea de intervenire, dacă este 

cazul, până în UAT Nisipitu. 

Rețeaua de aeroporturi: 

1. Aeroportul Suceava (SCV) „Ștefan cel Mare” 

Orașul Vicovu de Sus va avea accesibilitate convenabilă, la 

nivel județean, în ceea ce privește serviciile aeroportuare 

(Aeroportul „Ștefan cel Mare”) prin realizarea unei rețele de 

transport public „expres” care să permită relaționarea dintre 

aeroport și Gara de nord Suceava respectiv Vicovu de Sus, 

prin Rădăuți. 

 

O altă posibilitate va fi prin modernizarea drumului național 

DN2E și a tramei stradale locale la nivelul Vicovu de Sus.  

Rețeaua de transport combinat  

1. Terminale de transport combinat existente, la care urmează să 

se execute lucrări de modernizare 

Terminalul Suceava 

Terminal de transfer modal la nivelul orașului Vicovu de Sus 

ca pol de dezvoltare în zonă. 

 

 
 

Figura nr. 23 – Rețeaua de transport de bază și extinsă17 – Propunerile de modernizare 

 

 
17 Sursa: SDTR, Schema din dreapta reprezentării grafice de mai sus, este elaborată de către prestator și prezintă situația existentă în ceea ce 
privește conectivitatea dintre aeroportul „Ștefan cel Mare” (SCV) și orașul Vicovu de Sus, fără a evidenția aspecte legate de  existența unor disfuncții 
sau oportunități și potențial, acestea sunt analizate și studiate în cadrul capitolului 2 „Analiza situației existente”. 
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Notă: Infrastructura feroviară existentă, la nivelul județului Suceava, în ceea ce privește relația spațială dintre municipiu  reședință de județ 

și Vicovu de Sus, permite conectivitate indirectă și mobilitate a utilizatorilor (locuitori, navetiști, vizitatori, etc.) prin întreruperea traseului 

la Rădăuți. Transferul de la Vicovu de Sus către municipiul Suceava și invers, este de aproximativ 102 minute pentru 73 km de parcurs18. 

 Figura nr. 24 – Relația dintre economie, sănătate, populație și calitatea mediului19 

 

 

 

Notă – Calitatea mediului determină și are implicații asupra sănătății populației. O populație 

sănătoasă este creativă, productivă. Acesta este un mecanism circular cu efecte în activitatea 

economică. Deci o populație sănătoasă este asociată unei economii sustenabile. 

 

 
Figura nr. 25 – PATN - Secțiunea căi de comunicații20 

 

Notă: Infrastructura rutieră existentă, la nivelul județului Suceava, în ceea ce privește relația spațială dintre Aeroportul „Ștefan cel Mare” 

(SCV), municipiu reședință de județ și Vicovu de Sus, permite conectivitate indirectă și mobilitate redusă a utilizator ilor (locuitori, navetiști, 

vizitatori, etc.) prin întreruperea traseului la Suceava și Rădăuți. Transferul de la aeroport către Vicovu de Sus și invers,  este (utilizând 

trama stradală existentă, de interes regional, județean, zonal și local) de aproximativ 74 minute pentru 72 km de parcurs21. 

 

/ Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Suceava – PATJ 

Planului de Amenajare a Teritoriului Județean este o documentație 

cu caracter director care reprezintă o expresie spațială a 

programelor și politicilor economice, sociale, culturale și de mediu 

ale județului sau ale unor autorități regionale sau naționale. 

Planul de amenajare a teritoriului județean are ca scop 

transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și 

socială, culturală și instituțională a Județului, elaborat de către 

autoritățile județene, pentru teritoriul pe care îl gestionează. 

Principalele obiective vizate în cadrul planului de amenajare a 

 
18 Conform informațiilor de pe pagina web a CFR Călători, secțiunea Trafic inter, Planificare călătorie, publicat în data de 23.02.2022 
(https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Tren/5623?Date=28.02.2022&SelectedBranchCode=18341530) 
19 Reprezentare grafică realizată de către autor 
20 Sursa: SDTR 
21 Conform informațiilor de pe pagina web a Google Maps, publicat în data de 23.02.2022 

teritoriului județean se referă la: dezvoltarea economică și 

socială echilibrată, îmbunătățirea calității vieții colectivităților 

umane, gestionarea responsabilă a resurselor naturale și 

protecția mediului, utilizarea rațională a teritoriului. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Suceava se află într-

o relație de subordonare tehnică cu Secțiunile aprobate ale 

Planului de Amenajare a Teritoriului Național. 

Județul Suceava are în componența sa 5 municipii (Suceava - 

municipiu reședință de județ, Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung 

https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Tren/5623?Date=28.02.2022&SelectedBranchCode=18341530
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Moldovenesc și Vatra – Dornei), 11 orașe: Gura Humorului, 

Siret, Solca, Broșteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Milișăuți, 

Salcea și Vicovu de Sus și 98 comune, cu 379 sate. Conform Legii 

nr. 351/2001, Vicovu de Sus este o localitate urbană de rang III. 
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Conform PATJ Suceava, orașul Vicovu de Sus este una din unitățile administrativ teritoriale de bază ale Județului Suceava și are 

următoarele caracteristici principale: 

 
 

Figura nr. 26 – Caracteristici ale Vicovului de Sus 

 

Obiective PATJ: 

 Obiectiv 1 Un județ cu o rețea de drumuri modernizate, conectată și integrată în rețelele regionale, naționale și europene care asigură 

o accesibilitate adecvată pentru toate comunitățile locale și un transport confortabil și sigur 

 Obiectiv 2 Un județ cu o rețea feroviară modernizată care asigură un transport durabil și conexiuni rapide cu centrele urbane regionale 

și naționale și o alternativă atractivă și durabilă pentru transportul de persoane și mărfuri precum și pentru acces în zonele de interes 

turistic. 

 Obiectiv 3 Un teritoriu județean conectat eficient la sistemele de transport aerian de importanță regională, națională și internațională  

prin modernizarea infrastructurii existente și dezvoltarea unora noi. 

 Obiectiv 4 Intermodalitate consolidată la nivelul principalelor centre urbane din județ și dezvoltarea unui sistem secundar de noduri 

intermodale pentru o eficientă inter-conectare la nivel județean, regional și național între rețelele rutiere, feroviare, și de transport 

aerian. 

 Obiectiv 5 Puncte de trecere a frontierei modernizate și conectate la rețeaua de căi de comunicații județeană și națională. 

 

Masuri/acțiuni propuse prin  PATJ Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

 Măsura 1 Lucrări de întreținere și reparații a rețelei rutiere: 

Măsura presupune activități care au drept scop asigurarea condițiilor 

tehnice necesare desfășurării circulației rutiere în siguranță precum și 

compensarea parțială sau totală a uzurii fizice și morale ca urmare a 

exploatării normale. 

Modernizarea tramei stradale locale și realizarea unor noi 

artere de circulație cu rolul de a degreva trama majoră locală 

respectiv conectivitatea spațială a zonelor propuse a se 

dezvolta, conform P.U.G. orașul Vicovu de Sus. 

 Măsura 2 Lucrări de întreținere și reparații a rețelei rutiere: 

Totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au drept scop: 

menținerea exigențelor de performanță a acostamentelor, repararea 

dispozitivelor periate pentru colectare –evacuarea ape meteorice, 

monitorizarea periodică a podețelor și decolmatare ori de câte ori este 

necesar, reprofilare periodică a rigolelor și șanțurilor  

Modernizarea tramei stradale și realizarea unor artere noi cu 

respectarea standardelor de exigență în exploatare (stabilite 

prin Legea 10/1991 privind calitatea în construcții) și a 

ghidurilor de bune practici privind infrastructura subterană 

de colectare a apelor meteorice, reutilizarea acestora, 

evitarea inundațiilor și decolmatarea zonelor inundate 

antropic în vederea reutilizării terenurilor pentru proiecte din 

cadrul P.M.U.D. și SIDU Vicovu de Sus. 

 Măsura 3 Asigurarea circulației pe timp de iarna pe rețelei rutiere: 

Asigurarea nivelului de performanță a unui drum în ceea ce privește 

intervenția pe timp de iarna este corespunzătoare prin îndepărtarea 

Modernizarea tramei stradale va avea la bază un proiect 

tehnic care va detalia și prezenta etape de întreținerii a 

îmbrăcămintei carosabilului și a traseelor pietonale respectiv 

pol de 
echilibru zonal 

în sistemul 
nordic al 

„Rădăuți-ului”

rol 
transfrontalier

PCTF 

(cu Ucraina)
nod 

intermodal
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Masuri/acțiuni propuse prin  PATJ Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

zăpezii după oprirea viscolului și curățarea totală a zăpezii de pe partea 

carosabilă după încetarea ninsorii, intervenția preventivă pentru 

combaterea poleiului, degajarea zăpezii de pe acostamente 

modele de intervenții a utilajelor în caz de urgență. 

 Măsura 4 Modernizarea rețelei de drumuri județene: 

Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce 

privește legăturile între localitățile componente ale județului Suceava 

Orașul Vicovu de Sus, prin P.M.U.D., va fi pol de dezvoltare 

locală și „acces” pentru celelalte localități, în plan economic, 

educațional și administrativ. Orașul Vicovu de Sus va fi 

propus ca lider al ADI – Vicovu de Sus, Putna, Straja, Bilca și 

Vicovu de Jos. 

 Măsura 5 Asigurarea circulației pe timp de iarna pe rețelei rutiere 

puncte critice: 

Îndepărtarea zăpezii după oprirea viscolului și curățarea totala a zăpezii 

de pe partea carosabilă după încetarea ninsorii în zonele critice de 

înzăpezire 

Modernizarea tramei stradale va avea la bază un proiect 

tehnic care va detalia și prezenta etape de întreținerii a 

îmbrăcămintei carosabilului și a traseelor pietonale respectiv 

modele de intervenții a utilajelor în caz de urgență. 

 Măsura 6 - Lucrări de întreținere curenta podețe, podurilor, 

camere de cădere a rețelei rutiere: 

Totalitatea lucrărilor de intervenție ce se execută în timpul anului, 

determinate de uzura sau degradarea podurilor în condiții normale de 

exploatare. 

Modernizarea tramei stradale și realizarea unor artere noi cu 

respectarea standardelor de exigență în exploatare (stabilite 

prin Legea 10/1991 privind calitatea în construcții) și a 

ghidurilor de bune practici privind infrastructura subterană 

de colectare a apelor meteorice, reutilizarea acestora, 

evitarea inundațiilor și decolmatarea zonelor inundate 

antropic în vederea reutilizării terenurilor pentru proiecte din 

cadrul P.M.U.D. și SIDU Vicovu de Sus. 

 Măsura 7 - Reamenajarea intersecțiilor la nivel a rețelei rutiere cu 

cea de cale ferată: 

Totalitatea lucrărilor necesare pentru reamenajarea intersecțiilor cu 

bariere automate daca traficul este mediu iar daca este trafic intens 

intersecție denivelata 

Modernizarea tramei stradale la nivel de trecere de cale 

ferată se vor realiza cu sprijinul CFR. Vicovu de Sus are X 

treceri la nivel de cale ferată care vor fi dotate corespunzător. 

 

Prin P.M.U.D. se propune înființarea unui tramvai rapid care 

să permită conectivitatea rapidă dintre Rădăuți și Putna 

utilizând infrastructura CF existentă și cu acordul CFR. 

 Măsura 8 Modernizarea rețelei de drumuri județene: 

Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce 

privește legăturile între localitățile componente ale județului Suceava 

Prin P.M.U.D. Vicovu de Sus se propun proiecte de 

modernizare a tramei stradale existente și realizarea unor 

artere noi de conectivitate cu zonele noi dezvoltate sau în curs 

de dezvoltare, ținându-se cont de specificul și identitatea 

locală. 

 

Tot prin P.M.U.D. se vor propune, către CJ Suceava, solicitări 

de modernizare a tramei stradale de interes județean 

(drumuri care sunt administrate de către CJ Suceava sau 

SDNS-DRDP Iași), în ceea ce privește DN2E, DN 2H și DJ 209G.  

Măsura 9 Lucrări de întreținere a infrastructurii feroviare 

Totalitatea lucrărilor executate în timpul anului la infrastructurii 

feroviare, determinate de uzura sau degradare infrastructurii în condiții 

normale de exploatare 

Modernizarea tramei stradale la nivel de trecere de cale 

ferată se vor realiza cu sprijinul CFR. Vicovu de Sus are X 

treceri la nivel de cale ferată care vor fi dotate corespunzător. 

Măsura 10 Lucrări de întreținere și modernizare gări, halte  P.M.U.D. Vicovu de Sus va propune amenajarea spațiilor 

publice pietonale și carosabile din vecinătatea stațiilor CF 
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Masuri/acțiuni propuse prin  PATJ Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

Totalitatea lucrărilor executate pentru întreținere și modernizare clădire 

gara/halta, peroane 

(Vicovu de Sus și Bivolărie HC) la nivel de noduri modale de 

transfer către transport public local și zonal respectiv către 

transport alternativ (biciclete, trotinete, sharecar, etc.) 

Măsura 11 Lucrări de amenajare acces în gară: 

Lucrări de amenajare parcări , stații pentru mijloace de transport 

persoane 

P.M.U.D. propune înființarea serviciilor de transport public 

local și zonal (UAT_urile învecinate reprezentate în FIGURA 

NR. 5) respectiv realizarea infrastructurii aferente, inclusiv un 

terminal ce permite transferul călătorilor de la nivel regional, 

județean către cel zonal și local. 

Măsura 12 Lucrări de evacuarea apelor în zonele inundabile: 

Executarea de lucrări în vederea drenării și evazării rapide a apelor 

pluviale în zonele inundabile (șanțuri, podețe, etc) 

Modernizarea tramei stradale și realizarea unor artere noi cu 

respectarea standardelor de exigență în exploatare (stabilite 

prin Legea 10/1991 privind calitatea în construcții) și a 

ghidurilor de bune practici privind infrastructura subterană 

de colectare a apelor meteorice, reutilizarea acestora, 

evitarea inundațiilor și decolmatarea zonelor inundate 

antropic în vederea reutilizării terenurilor pentru proiecte din 

cadrul P.M.U.D. și SIDU Vicovu de Sus. 

Măsura 13 Lucrări de refacere a stabilității terasamentului căii 

ferate în zonele instabile: 

Executarea de lucrări în vederea refacerii stabilității căii ferate 

Modernizarea tramei stradale la nivel de trecere de cale 

ferată se vor realiza cu sprijinul CFR. Vicovu de Sus are X 

treceri la nivel de cale ferată care vor fi dotate corespunzător. 

În acest sens, prin P.M.U.D. se va propune o etapizare a 

intervențiilor asupra infrastructurii feroviare (administrată de 

către CFR, Regionala Iași) astfel încât să existe o trasabilitate 

integrată între investițiile locale cu cele regionale. 

Măsura 14 Modernizarea traseelor pe cale ferată îngustă / normală 

în scop turistic  

Modernizarea și reactivarea traseelor pe cala ferată îngustă /normală 

pentru dezvoltarea turismului montan 

Vicovu de Sus nu deține o astfel de infrastructură dar pentru 

cele existente în UAT_urile din zona de deservire va fi 

prevăzut un traseu al transportului public local care să 

asigure conectivitatea dintre punctele terminus și aceste 

zone. 

Măsura 15 Amenajarea de heliporturi: 

Amenajarea de heliporturi va ajuta la o mai buna conectivitate a orașelor 

din județul Suceava cu aeroporturile din Suceava, Iași, Bacău, Tg. Mureș, 

Baia Mare, Cluj-Napoca precum și la dezvoltarea turismului. 

Vicovu de Sus nu deține o astfel de infrastructură dar pentru 

cele existente în UAT_urile din zona de deservire va fi prevăzut 

un traseu al transportului public local care să asigure 

conectivitatea dintre punctele terminus și aceste zone 

respectiv cu infrastructura de sănătate, educație, culturală sau 

turism. 

Măsura 16 Amenajare terminale intermodale: 

Terminale intermodale asigură opțiuni de deplasare atât pe cale rutieră 

(autogări), cât și pe cale feroviară (gări) și aeriană (heliport, aerodrom, 

aeroporturi) 

P.M.U.D. Vicovu de Sus va propune amenajarea spațiilor 

publice pietonale și carosabile din vecinătatea stațiilor CF 

(Vicovu de Sus și Bivolărie HC) la nivel de noduri modale de 

transfer către transport public local și zonal respectiv către 

transport alternativ (biciclete, trotinete, sharecar, etc.) 

P.M.U.D. propune înființarea serviciilor de transport public 

local și zonal (UAT_urile învecinate reprezentate în FIGURA NR. 

5) respectiv realizarea infrastructurii aferente, inclusiv un 
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Masuri/acțiuni propuse prin  PATJ Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

terminal ce permite transferul călătorilor de la nivel regional, 

județean către cel zonal și local. 

Măsura 17 Reamenajarea punctelor de trecere a frontierei auto: 

Modernizarea la standarde europene pentru asigurarea fluxului de 

tranzit în condiții optime și de controale vamale 

Vicovu de Sus nu are atribuții directe în acest sens, dar prin 

P.M.U.D. vor fi prevăzute sisteme integrate de transport 

alternativ (în special sisteme integrate pentru biciclete), 

infrastructură rutieră locală modernizată respectiv zone de 

transfer (staționare și orientare) în imediata vecinătate a vămii 

România-Ucraina, care este pe teritoriul UAT Vicovu de Sus. 

 

/ Planul Urbanistic General Vicovu de Sus – P.U.G.  

 
 

Plan Urbanistic General (P.U.G.) este un document care se întocmește la nivel de municipiu, oraș, comună și vizează dezvoltarea omogenă 

a principalelor zone de interes public pentru o perioada de timp îndelungată, de maxim 10 ani. Conform prevederilor art. 46 alin. (3) lit. 

g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu și 

lung cu privire la delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni de regenerare urbană. Aceste zone vor fi delimitate pe limite 

 
 

Figura nr. 27 – Factori care influențează densitatea și implicațiile densității 

 

Notă: Un oraș compact nu este doar un oraș dens, ci este unul cu spații publice de calitate, facilități și oportunități. Cu toate acestea, 

densitatea și diferitele sale dimensiuni și relațiile cu alte spații publice și private fac parte integrantă din structura orașului. Măsurarea 

densității și stabilirea unor disfuncții, în acest context, trebuie să țină cont de factorii externi și interni în raport cu specificul și identitatea 

„culturală” a unei comunități, factori care influențează și sunt influențați de valorile densității.  
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cadastrale și vor cuprinde zone omogene din punct de vedere funcțional, ce necesită implementarea unor operațiuni integrate, 

caracterizate de una sau mai multe dintre următoarele situații: 

- zone centrale; 

- zone istorice; 

- zone construite protejate; 

- zone din mari ansambluri de locuit; 

- zone locuite de comunități defavorizate, inclusiv așezări informale; 

- zone de reconversie funcțională. 

 

Planul Urbanistic General se întocmește la cererea administrației publice locale, respectiv Primăria Orașului Vicovu de Sus, se adresează 

UAT-ului și include prevederi atât pentru suprafețele intravilane, cât și pentru cele extravilane. Prin respectarea prevederilor P.U.G. se 

poate întocmi ulterior un plan urbanistic zonal sau de detaliu. 

 

Documentația de urbanism P.U.G., cuprinde (fără a se limita la acestea): 

- piese desenate; 

- memoriu tehnic; 

- Regulament Local de Urbanism (RLU). 

 

Regulamentul Local de Urbanism este o parte componentă din documentația P.U.G. și are caracter de reglementare care cuprinde 

prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul orașului Vicovul de Sus, 

atât în intravilan, cât şi în extravilan. Normele cuprinse în Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele 

teritoriului administrativ ale orașului. 

 

Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării 

construcțiilor pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât şi în extravilan, în limitele teritoriului administrativ aprobat prin Legea 

nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții. Intravilanul se referă la localitatea Vicovu de Sus și localitatea Bivolărie aflate în 

teritoriul administrativ al orașului Vicovu de Sus. Ultima versiune a Planului Urbanistic General aprobat la nivelul orașului Vicovu de Sus 

este cea din anul 2009 și conține: 

- Vol. I - P.U.G. 647/PUG/I; 

- Vol. II - R.L.U. 613/RLU/II. 

 

În prezent, Orașul Vicovu de Sus a inițiat demersul  de actualizare a documentației de urbanism P.U.G. probat cu HCL. nr. 647 din 2009. 

 

Măsuri/acțiuni propuse prin documentația P.U.G. Vicovu de Sus Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

 Construcții administrative și servicii: 

- Asigurarea accesibilității la transport public; 

- Amplasare după importanță (zona centrală); 

- Conlucrare cu alte funcțiuni. 

P.M.U.D. Vicovu de Sus va propune amenajarea spațiilor 

publice pietonale și carosabile din vecinătatea stațiilor CF 

(Vicovu de Sus și Bivolărie HC) la nivel de noduri modale de 

transfer către transport public local și zonal respectiv către 

transport alternativ (biciclete, trotinete, sharecar, etc.) 

 

P.M.U.D. propune înființarea serviciilor de transport public 

local și zonal (UAT_urile învecinate reprezentate) respectiv 

realizarea infrastructurii aferente, inclusiv un terminal ce 
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Măsuri/acțiuni propuse prin documentația P.U.G. Vicovu de Sus Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

permite transferul călătorilor de la nivel regional, județean 

către cel zonal și local în special către infrastructura serviciilor 

publice locale. 

 Unități de învățământ: 

- Cuplarea, în măsura posibilităților, a unităților de niveluri diferite 

(ex: școală + grădiniță); 

- Asigurarea spațiilor verzi și de joacă; 

- Favorizarea conlucrării cu amenajările sportive publice; 

- Conlucrare cu alte unități de interes public. 

P.M.U.D. propune sisteme integrate de piste pentru bicicliști 

și puncte de transfer către serviciile locale, sisteme integrate 

de trasee pietonale și spații publice pietonale conectate la 

sistemul integrat de spații verzi amenajate pe domeniul 

public al Consiliului Local al UAT Vicovu de Sus. Subsidiar, dar 

fără a exista o relație de subordonare, vor fi prevăzute 

sisteme integrate de spații dedicate amenajărilor sportive, în 

special conexate spațial și juridic, direct față de unitățile de 

învățământ, punctele terminus și elemente de cadru natural 

majore (râul Suceava, zona ecumenică Putna, etc.) 

 Unități sanitare: 

- Accesibilitatea la transport public; 

- Vecinătăți liniștite; 

- Cuplarea unităților sanitare cu specializări diferite (după caz); 

- Posibilitatea conlucrării cu alte tipuri de instituții şi servicii publice. 

P.M.U.D. propune modernizarea tramei stradale și 

extinderea acesteia către zonele în curs de dezvoltare sau 

care au potențial de dezvoltare la nivel zonal și local, de pe 

teritoriul UAT Vicovu de Sus. Această acțiune permite accesul 

populației la infrastructura de sănătate de deservire locală și 

zonală în condiții de maximă siguranță. 

 

Prin P.M.U.D. se propun acțiuni care-și regăsesc rezolvarea în 

SIDU în ceea ce privește modernizarea unităților de sănătate 

existente și propuse (în special în zonele de transfer modal) 

la nivelul UAT Vicovu de Sus. 

 Unități pentru cultură: 

- Vecinătății liniștite, cuplarea unităților de cultură cu profile diferite 

şi conlucrarea cu alte tipuri de instituții şi servicii publice; 

P.M.U.D. propune sisteme integrate de trasee pietonale și 

spații publice pietonale amenajate, în special, în imediata 

vecinătate a centrelor culturale (denumite centre 

comunitare) conexate la sistemele integrate de spații verzi 

amenajate (spații verzi de aliniament, scuaruri, grădini 

publice sau parcuri). 

 Unități de cult: 

- Vecinătăți liniștite; 

- Cuplarea cu instituții administrative legate de practicarea cultelor 

(după caz); 

- Conlucrarea cu unități și servicii publice. 

P.M.U.D. propune sisteme integrate de trasee pietonale și 

spații publice pietonale amenajate, în special, în imediata 

vecinătate a clădirilor de cult (denumite centre comunitare) 

conexate la sistemele integrate de spații verzi amenajate 

(spații verzi de aliniament, scuaruri, grădini publice sau 

parcuri) și zonele de cultură, învățământ sau administrativ. 

 Unităţi comerciale, de alimentație publică și prestări servicii: 

- Amplasarea ierarhizată pe trepte de complexitate; 

- Alegerea zonelor cu vad comercial şi accesibilitatea la transportul 

public; 

- Conlucrarea cu alte tipuri de instituții şi servicii publice sau cu 

unității şi zone de producție. 

P.M.U.D. propune sisteme integrate de piste pentru bicicliști 

și puncte de transfer către serviciile locale, sisteme integrate 

de trasee pietonale și spații publice pietonale conectate la 

sistemul integrat de spații verzi amenajate pe domeniul 

public al Consiliului Local al UAT Vicovu de Sus. În special 

funcțiunile de comerț și prestări servicii vor fi localizate în 

punctele terminus, pe traseul liniilor de transport public 

local, sistemele ingerate de piste pentru bicicliști și pietonale 
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Măsuri/acțiuni propuse prin documentația P.U.G. Vicovu de Sus Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

respectiv, în funcție de raza de deservire, în zonele de locuit. 

 Unități sport și agrement: 

- Accesibilitate pietonală și carosabilă, inclusiv la transportul public; 

- Cuplarea amenajărilor sportive diferite şi conlucrarea cu alte 

funcțiuni urbane. 

P.M.U.D. propune sisteme integrate de trasee pietonale și 

spații publice pietonale amenajate, în special, în imediata 

vecinătate a clădirilor sau ansamblurilor de cădiri cu funcțiuni 

sportive (centre/cluburi sportive) conexate la sistemele 

integrate de spații verzi amenajate (spații verzi de aliniament, 

scuaruri, grădini publice sau parcuri) și conexate spațial și 

juridic, direct față de unitățile de învățământ, punctele 

terminus și elemente de cadru natural majore (râul Suceava, 

zona ecumenică Putna, etc.). 

 

Prin P.M.U.D. se propun acțiuni care-și regăsesc rezolvarea în 

SIDU în ceea ce privește modernizarea unităților de sport 

existente și propuse (în special în subordinea unităților de 

învățământ, pentru sportul de masă) la nivelul UAT Vicovu de 

Sus. 

 Unități pentru turism: 

- Vecinătăți liniștite, de preferință în apropierea spațiilor verzi; 

- Accesibilitate la transport și comunicații; 

- Conlucrarea cu unității comerciale și de alimentație publică şi alte 

amenajări pentru sport. 

P.M.U.D. propune sisteme integrate de trasee pietonale și 

spații publice pietonale amenajate, în special, în imediata 

vecinătatea obiectivelor turistice, în relație cu sistemele 

integrate de spații verzi amenajate (spații verzi de aliniament, 

scuaruri, grădini publice sau parcuri) și conexate spațial și 

juridic, direct față de punctele terminus și elemente de cadru 

natural majore (râul Suceava, zona ecumenică Putna, etc.). 

 

2.9 Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale 

/ Schema de dezvoltare a spațiului comunitar (SDSC) 

Mobilitatea persoanelor, a mărfurilor şi a informațiilor în UE se caracterizează prin tendința concentrării și polarizării. Tendințele pe 

termen lung ale dezvoltării spațiale din UE sunt influențate în principal de trei factori de dezvoltare. Aceștia trebuie situați în contextul 

dezvoltării economice şi tehnologice mondiale, al tendințelor demografice sociale şi ecologice importante. Cei trei factori reprezintă 

condiții cadru importante pentru întărirea creșterii în tot spațiul european: 

 o integrare economică progresivă şi drept consecință, o mai mare cooperare între statele membre; 

 importanța crescândă a colectivităților locale şi regionale şi a rolului lor în dezvoltarea spațială; 

 lărgirea previzibilă a UE şi evoluția relațiilor sale cu vecinii. 

 

Obiectivele SDSC trebuie să fie urmărite împreună de instituțiile europene, ca şi de structurile politice şi administrative naționale, 

regionale şi locale. În anul 1994 s-au stabilit trei principii directoare pentru politica de dezvoltare spațială în UE: 

Dezvoltarea unui sistem urban echilibrat şi policentric şi o nouă relație oraș – mediu rural; 

Asigurarea unei parități a accesului la infrastructuri şi informații; 

Dezvoltarea durabilă, gestionarea inteligentă şi protejarea naturii şi a patrimoniului cultural. 

 

Creșterea actuală a traficului de persoane şi mărfuri (mai ales în domeniul transportului rutier şi aerian) amenință din ce în ce mai mult 

mediul şi eficiența sistemelor de transport. Există posibilitatea de a contribui la o descongestionare printr-o politică de dezvoltare spațială 
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adecvată. Acest obiectiv trebuie îndeplinit fără a afecta competitivitatea UE şi a regiunilor sale. Integrarea planificării în materie de 

transport şi de utilizare a terenului poate fi deosebit de eficace în marile reg iuni urbane, unde dependența populației de mașina 

personală ar putea fi puternic redusă. Trebuie dusă o politică care să încurajeze utilizarea transportului public în orașe şi la periferia lor, 

ca şi în zonele dens populate. 

Politicile sectoriale care au un impact spațial la nivel comunitar, național, regional sau local pot face în așa fel, încât, în plus față de 

realizarea obiectivelor lor sectoriale, luate în considerare în timpul oportun şi obiectivele dezvoltării spațiale a teritoriului UE. Exista trei 

principii spațiale de bază: 

- Dezvoltarea unui sistem urban policentric şi echilibrat, şi întărirea parteneriatului între spațiul urban şi rural, pentru a depăși 

astfel clivajul, încă neadaptat, între sat şi oraș; 

- Promovarea de scheme de transport şi comunicații integrate, care să favorizeze dezvoltarea policentrică a teritoriului UE, ceea 

ce reprezintă un preambul important pentru o integrare activă a orașelor şi regiunilor europene în UEM. Vor fi dezvoltate treptat 

posibilități de acces la infrastructuri şi la cunoaștere ceea ce presupune găsirea unor soluții adecvate în funcție de regiune; 

- Dezvoltarea şi prezervarea naturii şi patrimoniului cultural printr-o gestionare prudentă. Aceasta contribuie şi la păstrarea şi 

dezvoltarea identității regionale, precum şi la menținerea diversității naturale şi culturale a regiunilor şi orașelor UE în era 

mondializării. 

 

La nivel local se impun o serie de Măsuri de informare şi cooperare: 

- strategii comune de diversificare a orientărilor economice spre o dezvoltare de cooperări între orașe şi resurse urbane; 

- definirea de modele de planificare pentru o dezvoltare urbană durabilă incluzând in special promovarea de modele de transport 

multinodale şi diminuarea necesităților de deplasare; 

- parteneriat urban şi rural pentru o exploatare durabilă a unor strategii posibile de dezvoltare spațială inovatoare pentru orașe 

şi periferiile lor rurale; 

- programe de acțiune pentru protecția şi păstrarea patrimoniului cultural urban şi promovarea unei arhitecturi de mare calitate. 

 

Accesibilitatea are o influență notorie asupra calității vieții, mediului şi performanțelor economice. Ea trebuie să fie favorizată de către o 

politică de amplasare coordonată cu planuri de ocupare a terenului şi cu planificarea transportului. Obiectivul trebuie să fie stoparea 

extinderii orașelor şi dezvoltarea unei abordări integrate a planificării transporturilor. Aceasta va însemna diminuarea dependenței de 

mașina individuală şi promovarea unor modalități de transport alternative (transport public, biciclete).  

 

Politica de dezvoltare spațială trebuie să se asigure că infrastructurile de transport de înalt nivel sunt completate de rețele secundare, ca 

să beneficieze şi regiunile. Pe de altă parte, concentrarea serviciilor de transport în centrul UE şi în coridoarele sale supraîncărcate aduce 

atingerea capacității de funcționare a unora din părțile sale, cauzând daune considerabile mediului. Reducerea presiunilor legate de 

trafic trece prin soluții intermodale integrate, care prevăd recurgerea în mai mare măsură la mijloace de transport nepoluante, o mai 

bună exploatare a infrastructurilor existente. Aceasta presupune pe termen lung o mai bună coordonare prin strategii integrate şi globale 

de dezvoltare spațială. Deși este indispensabilă pentru toate regiunile, construcția de noi infrastructuri nu va fi suficientă pentru a rezolva 

problemele menționate. Infrastructurile de transport şi de telecomunicații nu contribuie la dezvoltarea regională decât dacă sunt luate 

măsuri conexe de ameliorare. pe termen lung a factorilor de localizare regională în  alte domenii, ca de exemplu politica structurală 

regională sau promovarea educației şi a formării. Aceasta are o stringentă particulară pentru regiunile slabe structural. 

 

Măsuri/acțiuni propuse prin SDSC Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

 Ținerea sub control a expansiunii urbane: 

Minimizarea extinderii suprafețelor urbane în cadrul unei politici de 

localizare şi urbanizare bine gândite 

P.M.U.D. furnizează lista de proiecte care asigură atingerea 

obiectivelor generale și specifice în domeniul mobilității, 

schimbărilor climatice și în plan socio-educațional-cultural. 

Aceste proiecte vor fi preluate și reglementate în cadrul 

documentației de urbanism P.U.G. pentru care s-au inițiat 
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Măsuri/acțiuni propuse prin SDSC Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

demersurile de actualizare. 

 Mixarea funcțiunilor şi grupurilor sociale: 

Trebuie promovată renovarea cartierelor abandonate şi a zonelor 

industriale dezafectate, precum şi o ofertă echilibrată de locuințe la 

costuri moderate şi de bună calitate în zonele urbane. 

 

Toți cetățenii vor trebui să aibă un acces facil la servicii şi echipamente 

de bază, la pregătirea generală şi profesională, la rețeaua sanitară şi la 

spații de destindere (plimbare). Aceasta include menținerea şi 

dezvoltarea în spațiile verzi urbane a unor mici grădini care îndeplinesc 

în același timp o importantă funcțiune ecologică şi socială. 

P.M.U.D. propune sisteme integrate de trasee pietonale și 

spații publice pietonale amenajate, în special, în imediata 

vecinătate a clădirilor sau ansamblurilor de cădiri cu funcțiuni 

sportive (centre/cluburi sportive) conexate la sistemele 

integrate de spații verzi amenajate (spații verzi de aliniament, 

scuaruri, grădini publice sau parcuri). 

 

Prin P.M.U.D. se propun acțiuni care-și regăsesc rezolvarea în 

SIDU în ceea ce privește modernizarea infrastructurii 

serviciilor publice. 

 Gestionarea inteligentă şi precaută a resurselor ecosistemului 

urban (în special apă, energie şi deșeuri): 

Este esențial să se administreze inteligent şi precaut resursele 

ecosistemului urban. Aceasta implică o abordare integrată bazată pe 

circuite închise pentru resursele naturale, energie şi deșeuri, cu scopul 

de a diminua poluarea impusă mediului. Extinderea spațiilor naturale 

în orașe, protejarea diversității speciilor şi sisteme energetice de care 

beneficiază locuințele şi industria sunt exemple de măsuri care se 

înscriu în cadrul unei politici de mediu inteligente. 

P.M.U.D. prevede proiecte de intervenții privind eficiența 

energetică de pe domeniu public (iluminat public), 

gestionarea corectă a deșeurilor (colectare, transport și 

depozitare) cu ajutorul mobilierului stradal adecvat (coșuri 

de gunoi, platforme gospodărești, etc.) amplasare în cadrul 

sistemelor pietonale și piste pentru bicicliști, etc. 

 Mai bună accesibilitate grație unor mijloace de transport 

eficiente şi nepoluante: 

Accesibilitatea are o influență notorie asupra calității vieții, mediului şi 

performanțelor economice. Ea trebuie să fie favorizată de către o 

politică de amplasare coordonată cu planuri de ocupare a terenului şi 

cu planificarea transportului. Obiectivul trebuie să fie stoparea 

extinderii orașelor şi dezvoltarea unei abordări integrate a planificării 

transporturilor. Aceasta va însemna diminuarea dependenței de 

mașina individuală şi promovarea unor modalități de transport 

alternative (transport public, biciclete). 

P.M.U.D. va furniza toate informațiile și datele necesare 

fundamentării studiilor de dezvoltare spațială sustenabilă a 

UAT Vicovu de Sus. Dezvoltarea economică, sub formă 

controlată, în ceea ce privește utilizarea teritoriului va fi 

realizată prin reglementările stabilite prin noua 

documentație PUG dar și prin proiectele ce urmează a fi 

implementate prin P.M.U.D.. 

 Protejarea şi dezvoltarea naturii şi a patrimoniului cultural 

Spațiile rurale ale UE se caracterizează prin diversitate şi potențial de 

dezvoltare endogenă. Unele spații rurale au ajuns deja să-şi 

stăpânească mutația lor structurală, consecință a unor factori precum 

calitatea patrimoniului natural şi cultural, prezența unor rețele şi 

parteneriate, caracterul democratic al luării deciziilor şi  inițiativa şi 

angajarea unor politicieni regionali şi locali, ca şi altor factori sociali.  

Orașele cu caracteristici rurale pot deveni competitive în sectorul agricol 

sau turistic ca posibilitate de dezvoltare economică. 

Vicovu de Sus, prin P.M.U.D., se poziționează ca pol de 

dezvoltare în relația cu UAT_urile de deservire dar și cele de 

influență. Astfel, prin noul ADI care se propune a fi înființat 

vor fi implementate proiecte comune sub forma unor sisteme 

integrate care să permită scalarea impactului în funcție de 

profil dominant (agricol, turistic, educațional, economic, 

etc.). 
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/ Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene 

Uniunea Europeană s-a angajat pe deplin la realizarea și punerea în aplicare a Agendei 2030 a Națiunilor Unite. Obiectivul general pe 

termen lung al Uniunii Europene definit prin tratat este dezvoltarea durabilă. Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene 

(revizuită în 2006) reprezintă cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltării durabile, în care creșterea economică, coeziunea 

socială și protecția mediului se sprijină reciproc.  

 

Obiectivul dezvoltării durabile a fost integrat într-o gamă largă de politici la nivelul Uniunii Europene, fiind adoptat rolul de lider la nivel 

internațional în lupta împotriva schimbărilor climatice și prin promovarea unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, bazată pe 

cunoaștere și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor. Consumul de energie în sectorul transporturilor este într-o continuă 

creștere și sunt necesare eforturi considerabile pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare.  

 

Strategia se concentrează asupra obiectivelor pe termen lung ale UE în domenii esențiale prin:  

✓ contribuirea la o tranziție rapidă către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și cu consum redus, bazată pe tehnologii 

eficiente din punct de vedere al consumului de energie și de resurse, pe transporturi durabile și pe adoptarea de 

comportamente de consum durabil;  

✓ intensificarea acțiunilor de mediu în vederea protejării biodiversității, a apei și a celorlalte resurse naturale;  

✓ promovarea incluziunii sociale; 

✓ consolidarea dimensiunii internaționale a dezvoltării durabile și intensificarea eforturilor de combatere a sărăciei la nivel  

mondial.  

 

În cadrul elaborării politicii de transport a UE, este esențial ca toate elementele dezvoltării durabile (precum emisii le, zgomotul, utilizarea 

solurilor și biodiversitatea) să fie luate în considerare și ca orice acțiune să se bazeze pe o viziune pe termen lung a mobilității durabile a 

oamenilor și a mărfurilor, care să vizeze întregul sistem de transport , precum și pe eforturi complementare la nivel european, național 

și regional. 

 

Printre evoluțiile cheie ale politicilor UE se numără pachetul privind transportul ecologic, care abordează aspecte precum ec ologizarea 

transporturilor, internalizarea costurilor externe și reducerea zgomotului produs de transportul feroviar. Acesta cuprinde, de asemenea, 

o propunere privind internalizarea taxelor pentru camioane. În aprilie 2009, a fost adoptat un regulament care fixează obiect ive obligatorii 

pentru emisiile de CO2 provenind de la automobilele noi pentru pasageri .  Printre alte realizări se numără adoptarea Directivei privind 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, un Plan de acțiune pentru 

implementarea sistemelor de transport inteligente în Europa  și lansarea unor noi acțiuni ca urmare a Cărții verzi privind mobilitatea 

urbană. În plus, s-a ajuns la un acord privind includerea aviației în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii, începând cu 

2012. În ceea ce privește transportul maritim, acțiunile din domeniu cuprind adoptarea pachetului privind siguranța maritimă și strategia  

privind transportul maritim până în 2018.  

 

Deși creșterea PIB-ului a depășit creșterea consumului de energie în sectorul transportului, consumul de energie și emisiile de gaze cu 

efect de seră produse de transporturi sunt în continuă creștere. În timp ce se pot constata semnele decuplării volumelor de transport de 

creșterea economică în sectorului transportului de pasageri, transportul de mărfuri a cunoscut o creștere mai rapidă decât cea a PIB-ului. 

Zgomotul și poluarea atmosferică provocate de transporturi reprezintă în continuare probleme majore în toată UE, cu un impact  grav 

asupra sănătății. 

 

În cadrul pachetului energie-climă, UE s-a angajat ca, până în 2020, 10% din consumul de carburanți pentru transport să provină din 

sursele de energie regenerabilă, inclusiv biocarburanți, energie electrică regenerabilă și hidrogen. Acest obiectiv este însoțit de criteriile 

de durabilitate obligatorii pentru biocarburanți incluse în Directiva privind energia regenerabilă  și în Directiva privind calitatea 

carburanților. 



 

 

 

75 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  
ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

 

Măsuri/acțiuni propuse prin SDD22 Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

 Crearea unor orașe și localități favorabile incluziunii, sigure, 

reziliente și durabile 

Vicovu de Sus, prin P.M.U.D., se poziționează ca pol de 

dezvoltare în relația cu UAT_urile de deservire dar și cele de 

influență. Astfel, prin noul ADI care se propune a fi înființat 

vor fi implementate proiecte comune sub forma unor sisteme 

integrate care să permită scalarea impactului în funcție de 

profil dominant (agricol, turistic, educațional, economic, etc.) 

respectiv pregătirea comunităților către o abordare reziliență, 

sigură și durabilă (economic, educațional, cultural-identitate 

locală, social, etc.). 

 Asigurarea unor modele de consum și de producție durabile P.M.U.D. propune proiecte ce conțin tehnologii inovative și 

digitale (senzori, sisteme inteligente de iluminat si 

semaforizare) adecvate. 

 Întreprinderea unor acțiuni urgente pentru combaterea 

schimbărilor climatice și a efectelor acestora 

P.M.U.D. propune proiecte sub forma unor sisteme integrate 

de spații verzi amenajate de protecție sau agrement în relație 

directă cu elementele de cadru natural existente de masă 

(păduri, cursuri de apă, lacuri, etc.) astfel încât la nivelul 

tramei stradale (carosabil și pietonal) să fie create trasee de 

umbră, ventilare naturală (curenți naturali de aer), perdele 

de protecție față de zonele industriale, artere de interes 

regional , etc. 

 Protejarea, refacerea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, 

combaterea deșertificării, stoparea degradării solurilor și refacerea 

acestora, precum și combaterea declinului biodiversității 

P.M.U.D. propune proiecte sub forma unor sisteme integrate 

de spații verzi amenajate de protecție sau agrement în relație 

directă cu elementele de cadru natural existente de masă 

(păduri, cursuri de apă, lacuri, etc.). 

 Promovarea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o 

dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și 

crearea unor instituții eficace, responsabile și favorabile incluziunii, 

la toate nivelurile 

P.M.U.D. propune proiecte sub forma unor sisteme integrate 

de trasee pentru pietoni și spații publice pietonale (parcuri, 

scuaruri, grădini publice, etc.) cu rolul de a permite 

socializarea populației indiferent de vârstă, etnie, statut 

social, etc. 

 

Prin P.M.U.D. se propun acțiuni care-și regăsesc rezolvarea în 

SIDU în ceea ce privește modernizarea infrastructurii 

serviciilor publice cu funcția de a permite incluziunea socială. 

 Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la 

toate vârstele 

P.M.U.D. propune proiecte pentru un stil de viață sănătos. 

Astfel, sunt prevăzute piste dedicate pentru bicicliști pentru 

încurajarea locuitorilor de a se deplasa cu bicicleta indiferent 

de context sau motivul deplasării. Sunt prevăzute proiecte de 

intervenire asupra spațiilor publice pietonale în vederea 

creșterii atractivității pentru petrecerea timpului liber. 

 
22 Au fost extrase acele măsuri care au conotație în domeniul mobilității durabile 
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Măsuri/acțiuni propuse prin SDD22 Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

 Asigurarea unei educații de calitate, incluzive și echitabile și 

promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții 

pentru toți 

P.M.U.D. se elaborează în parteneriat cu sistemul 

educațional local pentru promovarea unui stil de viață 

sănătos, conștientizarea și motivarea utilizării transportului 

alternativ, invitația la dialog și socializare în spațiile publice 

pietonale indiferent de context sau motiv. 

 Promovarea unei creșteri economice susținute, favorabile 

incluziunii și durabile, a unei ocupări integrale și productive a forței 

de muncă și a unor condiții de muncă decente pentru toți 

P.M.U.D. propune proiecte care să faciliteze accesul mai 

rapid a transportului de mărfuri către agenții economici 

locali, implicit identificarea unor zone pentru un parc 

industrial și unul logistic. 

 Construirea unei infrastructuri reziliente, promovarea unei 

industrializări incluzive și durabile și încurajarea inovării 

P.M.U.D. propune proiecte care să asigure infrastructura de 

bază privind mobilitatea forței de muncă, elevilor 

(componenta de inovare), mărfurilor și a bunurilor la nivelul 

UAT Vicovu de Sus și implicit la nivelul celorlalte UAT_uri din 

aria de influență (de exemplu UAT Straja și UAT Ulma au acces 

carosabil doar prin Vicovu de Sus, DJ 209G) 

 

/ Cartea albă 2011 – Traseul către o zonă unică a Transportului European 

În anul 2011 a fost adoptat de către Comisia Europeană documentul “Carte Albă - Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al 

transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” ce însumează o serie  de acțiuni și 

măsuri pentru transformarea sistemului de transport european.  

 

Documentul prevede încurajarea orașelor de la o anumită dimensiune spre elaborarea de planuri de mobilitate urbană care să combine 

elemente de tipul: planuri de amenajare a teritoriului, sisteme de tarifare, servicii publice de transport eficiente și o infrastructură pentru 

modurile nemotorizate și platforme de încărcare/realimentare a vehiculelor ecologice, scopul acestora fiind reducerea congestionării și 

emisiilor în contextul urban.  Aceste planuri necesită a fi elaborate în deplină concordanță cu planurile de dezvoltare urbană integrată 

prin aplicarea unei strategii mixte în planificare. 

 

Stabilirea la nivel european a unor proceduri și mecanisme de sprijin financiar destinate pregătirii Planurilor de mobilitate urbană prin 

instituirii unui cadru european de sprijinire a unei implementări graduale a Planurilor privind mobilitatea urbană în orașele  europene, 

urmată de condiționarea acordării de fonduri de dezvoltare regională ș i de coeziune de prezentarea unui certificat de audit al mobilității 

urbane si sustenabilității, pasul următor fiind elaborării de către marile întreprinderi a unor Planuri de gestionare a mobilității la nivelul 

întreprinderii. 

 

Obiectivele Comisiei :  

 Obiectiv 1.Creșterea transporturilor și sprijinirea mobilității, atingând în același timp obiectivul de reducere a emisiilor cu 60% 

 Obiectiv 2 O rețea primară eficientă pentru transportul și călătoriile interurbane multinodale 

 Obiectiv 3 Condiții echitabile la nivel mondial pentru călătoriile pe distanțe lungi și pentru transporturile de marfă 

intercontinentale 

 Obiectiv 4 Un transport urban și o navetă curate 

 Obiectiv 5 Un sistem de transport competitiv și sustenabil: puncte de reper pentru atingerea obiectivului de reducere cu 60 % 

a emisiilor de GES prin: 

• Dezvoltarea și implementarea combustibililor și a sistemelor de propulsie sustenabile  

• Optimizarea performanței lanțurilor logistice multinodale, inclusiv prin utilizarea pe scară mai largă a unor moduri de 
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transport mai eficiente din punct de vedere energetic 

• Creșterea eficienței transporturilor și a utilizării infrastructurii, cu ajutorul sistemelor de informații și al stimulentelor bazate 

pe piață 

 

Documentul cuprinde o lista de 40 inițiative cheie pentru un sistem de mobilitate eficient și integrat, cu tehnologii și comportamente 

inovative, infrastructuri moderne și o finanțare inteligentă pentru statele membre având în vedere și dimensiunea externă.  Comisia 

Europeană a publicat în anul 2014 ghiduri cu rol de sprijin și îndrumare pentru elaborarea și implementarea Planurilor de Mobilitate 

Urbană Durabilă. 

Inițiativele propuse prin Cartea Albă a Transporturilor Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

Un sistem de mobilitate eficient și integrat: 

 Un spațiu unic european al transporturilor; 

 Promovarea unor locuri de muncă și a unor condiții de muncă de 

calitate; 

 Transporturi sigure; 

 Acțiuni în sprijinul siguranței transportului: salvarea a mii de vieți 

omenești; 

 Calitatea și fiabilitatea serviciilor. 

 

Inovând pentru viitor: tehnologii și comportamente: 

 politică europeană de cercetare, inovare și implementare în 

domeniul transporturilor; 

 Promovarea unui comportament mai sustenabil; 

 Mobilitate urbană integrat. 

 

Infrastructuri moderne și o finanțare inteligentă: 

 Infrastructura de transport: coeziune teritorială și creștere economică; 

 Un cadru de finanțare coerent; 

 Tarifarea corectă și evitarea denaturărilor. 

 

Dimensiunea externă: 

 Transporturile în lume: dimensiunea externă. 

 Vicovu de Sus, prin P.M.U.D., se poziționează ca pol de 

dezvoltare în relația cu UAT_urile de deservire dar și 

cele de influență. Astfel, prin noul ADI care se propune 

a fi înființat vor fi implementate proiecte comune sub 

forma unor sisteme integrate care să permită scalarea 

impactului în funcție de profil dominant (agricol, 

turistic, educațional, economic, etc.) respectiv 

pregătirea comunităților către o abordare rezilientă, 

sigură și durabilă (economic, educațional, cultural-

identitate locală, social, etc.); 

 P.M.U.D. propune proiecte care să faciliteze accesul 

mai rapid a transportului de mărfuri către agenții 

economici locali, implicit identificarea unor zone 

pentru un parc industrial și unul logistic; 

 P.M.U.D. propune proiecte care să asigure 

infrastructura de bază privind mobilitatea forței de 

muncă, elevilor (componenta de inovare), mărfurilor 

și a bunurilor la nivelul UAT Vicovu de Sus și implicit la 

nivelul celorlalte UAT_uri din aria de influență (de 

exemplu UAT Straja și UAT Ulma au acces carosabil 

doar prin Vicovu de Sus, DJ 209G); 

 P.M.U.D. propune proiecte sub forma unor sisteme 

integrate de spații verzi amenajate de protecție sau 

agrement în relație directă cu elementele de cadru 

natural existente de masă (păduri, cursuri de apă, 

lacuri, etc.) astfel încât la nivelul tramei stradale 

(carosabil și pietonal) să fie create trasee de umbră, 

ventilare naturală (curenți naturali de aer), perdele de 

protecție față de zonele industriale, artere de interes 

regional , etc.; 

 Prin P.M.U.D. Vicovu de Sus se propun proiecte de 

modernizare a tramei stradale existente și realizarea 

unor artere noi de conectivitate cu zonele noi 



78 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  

ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

Inițiativele propuse prin Cartea Albă a Transporturilor Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

dezvoltate sau în curs de dezvoltare, ținându-se cont 

de specificul și identitatea locală. 

 

/ Acordul de parteneriat România – Uniunea Europeană 

Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021-2027 prevede în cadrul Obiectivului de Politică 2 – “O Europă mai ecologică, 

cu emisii scăzute de carbon, în tranziție spre o economie fără emisii și reziliență, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și 

justă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra schimbărilor climatice și a adaptării la schimbările 

climatice, a prevenirii și gestionării riscurilor si mobilitate urbană sustenabilă” investiții privind mobilitatea urbană.  

 

Mobilitatea urbană este privită ca fiind generatoare de poluare și congestie crescută a traficului, rezultând necesitatea investițiilor care să 

permită tranziția de la traficul individual motorizat către transportul sustenabil, ecologic şi nepoluant, pentru alinierea la ținta de reducere 

a emisiilor din transport. De asemenea, în cadrul Obiectivului de Politică 3 – “O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale”, investițiile din sectorul de transport sunt direcționate către transportul durabil.  

 

Dintre problemele cu care se confruntă România în sectorul transporturilor sunt menționate: rețeaua rutieră subdezvoltată, starea 

generală și fiabilitatea infrastructurii rutiere, siguranța traficului, dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport rutier și feroviar, lipsa 

de centuri ocolitoare ce duce la suprasolicitarea infrastructurii de transport local cu afectarea calității aerului, a  siguranței rutiere și 

compromiterea proiectelor de mobilitate urbană durabilă precum dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete sau trasee pietonale. 

Prioritățile naționale pentru mobilitatea urbană vizează crearea unui sistem multinodal de transport public urban ecologic, prin utilizarea 

mijloacelor de transport nemotorizate, care să ofere o alternativă eficientă folosirii autoturismelor personale, contribuind la diminuarea 

poluării cu emisii de CO2 din aglomerările urbane. Investițiile propuse vor fi în concordanță cu documentele strategice relevante, spre 

exemplu Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. 

 

Obiective tematice Acțiuni P.M.U.D Vicovu de Sus 

Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de 

transport, ciclism, material rulant, combustibili alternativi) 

P.M.U.D. propune proiecte pentru un stil de viață sănătos. 

Astfel, sunt prevăzute piste dedicate pentru bicicliști pentru 

încurajarea locuitorilor de a se deplasa cu bicicleta indiferent 

de context sau motivul deplasării. Sunt prevăzute proiecte de 

intervenire asupra spațiilor publice pietonale în vederea 

creșterii atractivității pentru petrecerea timpului liber. 

Dezvoltarea unor culoare de mobilitate Prin P.M.U.D. Vicovu de Sus se propun proiecte de 

modernizare a tramei stradale existente și realizarea unor 

artere noi de conectivitate cu zonele noi dezvoltate sau în curs 

de dezvoltare, ținându-se cont de specificul și identitatea 

locală. 

Realizarea de infrastructuri specifice pentru combustibili alternativi P.M.U.D. prin amenajarea spațiilor publice din puncte 

terminus, va cuprinde proiecte de implementare a unui 

sistem de stații de încărcare a vehiculelor electrice și 

intragrarea acestora în diverse aplicații care să permită 

creșterea atractivității utilizatorului de a ajunge în zonă și de a 

„consuma” serviciile puse la dispoziție de către UAT Vicovu de 

Sus și celelalte localități. 
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Planul de Mobilitate Urbană este una din componentele planului urbanistic general alături de diagnosticul prospectiv, strategia de 

dezvoltare spațială a localității, regulamentul local de urbanism și planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții 

publice.  
 

Dezvoltarea transportului metropolitan, precum si infrastructură 

pentru transportul public, sisteme inteligente de transport pentru 

transport public, ciclism și infrastructură de transport pietonal, 

dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport public, inclusiv: 

modernizarea, extinderea liniilor de tramvai, achiziționare, 

modernizare material rulant (tramvaie), achiziționare troleibuze, 

autobuze, modernizare, echipare depou, e-ticketing 

P.M.U.D Vicovu de Sus propune înființarea unui sistem de 

transport public integrat ce leagă zonele centrale ale orașului 

cu localitățile limitrofe din zona periurbană. 

Construirea/modernizarea de parcări ”Park-and-ride”, stații și 

conexiuni intermodale, stații de transport 

Terminal de transfer modal la nivelul orașului Vicovu de Sus 

ca pol de dezvoltare în zonă. La intrările în localitățile Vicovu 

de Sus și Bivolărie, în funcție de disponibilitatea terenului, se 

vor asigura zone „Park-and-ride”. 

 

/ Legea nr. 350 /2001 

Prin Legea nr. 350 /2001 este definit în România Planul de mobilitate urbană ca fiind: “instrumentul de planificare strategică teritorială 

prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităților din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate și transport  al 

persoanelor, bunurilor și mărfurilor.” 

 

 

 

 

 

/ Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020 

 

Operațiuni orientative/ activități SDRR 2014-2020 Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

Prioritate de dezvoltare 1 – Dezvoltare urbană durabilă integrată 

Domeniul de intervenție 1: Sprijinirea dezvoltării economice a 

orașelor 

Operațiuni orientative/ activități: 

- Reabilitarea siturilor industriale poluate și abandonate și a 

terenurilor nefolosite; 

- Regenerarea urbană a centrelor istorice din orașe și 

municipii. 

 

Domeniul de intervenție 2: Îmbunătățirea calității mediului în zonele 

urbane: 

- Dezvoltarea durabilă a sistemelor de transport public, 

inclusive prin facilitarea legăturii cu sistemele regionale și 

zonele suburban; 

- Dezvoltarea unor moduri de transport prietenoase cu 

mediul: mersul pe jos și ciclism. 

 

Domeniul de intervenție 3: Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de 

bază pentru orașe: 

- P.M.U.D. propune proiecte care să faciliteze accesul mai 

rapid a transportului de mărfuri către agenții economici 

locali, implicit identificarea unor zone pentru un parc 

industrial și unul logistic; 

- P.M.U.D. propune proiecte care să asigure infrastructura 

de bază privind mobilitatea forței de muncă, elevilor 

(componenta de inovare), mărfurilor și a bunurilor la 

nivelul UAT Vicovu de Sus și implicit la nivelul celorlalte 

UAT_uri din aria de influență (de exemplu UAT Straja și 

UAT Ulma au acces carosabil doar prin Vicovu de Sus, DJ 

209G); 

- P.M.U.D. propune proiecte sub forma unor sisteme 

integrate de spații verzi amenajate de protecție sau 

agrement în relație directă cu elementele de cadru natural 

existente de masă (păduri, cursuri de apă, lacuri, etc.) 

astfel încât la nivelul tramei stradale (carosabil și pietonal) 

să fie create trasee de umbră, ventilare naturală (curenți 
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- Reabilitarea, modernizarea, extinderea rețelei stradale 

locale; 

- Facilitarea accesului populației la locuințe. 

 

Domeniul de intervenție 4: Promovarea incluziunii sociale: 

- Reabilitarea infrastructurii de bază (străzi, canalizare, fond 

construit etc.). 

naturali de aer), perdele de protecție față de zonele 

industriale, artere de interes regional , etc. 

 

Prioritate de dezvoltare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de importanță 

regională și locală 

Domeniul de intervenție 1: Reabilitarea infrastructurii regionale de 

transport rutier. Operațiuni orientative/ activități: 

- Asigurarea conectivității rețelelor de drumuri regionale la 

rețeaua TEN-T prin modernizarea și reabilitarea rețelei de 

drumuri județene care asigură conectivitatea (primară și 

secundară) cu această rețea; 

- Extinderea, modernizarea și dezvoltarea altor moduri de 

transport (feroviar, aerian, naval) și a centrelor intermodale, 

în vederea îmbunătățirii accesibilității teritoriilor în cauză; 

- Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii 

regionale de transport pentru stimularea creșterii 

economice; 

- Asigurarea conectivității rețelei de drumuri locale la rețeaua 

națională și regională prin modernizarea și reabilitarea 

rețelei de drumuri comunale care asigură conectivitatea cu 

această rețea. 

- Orașul Vicovu de Sus va fi conectat la rețeaua TENT-T și la 

autostrada A7 prin trama stradală locală modernizată și 

DN2E (conform SDJ); 

- Vicovu de Sus, prin P.M.U.D., se poziționează ca pol de 

dezvoltare în relația cu UAT_urile de deservire dar și cele 

de influență. Astfel, prin noul ADI care se propune a fi 

înființat vor fi implementate proiecte comune sub forma 

unor sisteme integrate care să permită scalarea 

impactului în funcție de profil dominant (agricol, turistic, 

educațional, economic, etc.) respectiv pregătirea 

comunităților către o abordare rezilientă, sigură și 

durabilă (economic, educațional, cultural-identitate 

locală, social, etc.); 

- P.M.U.D. propune proiecte care să asigure infrastructura de 

bază privind mobilitatea forței de muncă, elevilor 

(componenta de inovare), mărfurilor și a bunurilor la 

nivelul UAT Vicovu de Sus și implicit la nivelul celorlalte 

UAT_uri din aria de influență (de exemplu UAT Straja și UAT 

Ulma au acces carosabil doar prin Vicovu de Sus, DJ 209G). 

 

/ Strategia Națională de Sănătate 2014 – 2020 

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 este un document cadru strategic de angajament al decidenților din sectorul de sănătate de 

a asigura și promova sănătatea ca determinant cheie al unei dezvoltări durabile a societății românești, inclusiv din punct de vedere social, 

teritorial şi economic, ca motor de progres și prosperitate al națiunii. Strategia este un instrument menit să se alinieze la direcțiile 

strategice formulate în „Strategia Europa 2020” a Organizației Mondiale a Sănătății (Healthy 2020). 

 

Documentul furnizează cadrul general de intervenție pentru eliminarea punctelor slabe identificate în sectorul de sănătate prin: reducerea 

inegalităților importante existente în sănătate, optimizarea utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate 

crescută, îmbunătățirea capacității administrative și a calității managementului la toate nivelurile. 

 

Obiective de transport SNS 2014-2020 Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

Dezvoltarea infrastructurii serviciilor integrate de transport de 

urgență: 

- Dotarea serviciilor de ambulanță şi SMURD cu echipament 

specific pentru transport în condiții de urgență (ambulanțe, 

vehicule de transport în non-urgență, elicoptere până la 1 

elicopter per regiune) 

P.M.U.D. Vicovu de Sus va propune amenajarea spațiilor 

publice pietonale și carosabile din vecinătatea stațiilor CF 

(Vicovu de Sus și Bivolărie HC) la nivel de noduri modale de 

transfer către transport public local și zonal respectiv către 

transport alternativ (biciclete, trotinete, sharecar, etc.) 
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/ Strategia națională pentru competitivitate economică 2014 – 2020 

Strategia Națională pentru Competitivitate (SNC) este un document strategic al Ministerului Economiei, elaborat prin consultări atât cu 

mediul privat, cât şi cu ministerele de linie pentru corelarea intervențiilor dedicate competitivității, având în vedere domeniile naționale 

de excelență, inclusiv din perspectiva dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale. Prin viziunea, prioritățile şi obiectivele propuse, acest 

document strategic oferă o soluție pentru dezvoltarea economică în România pe termen scurt şi mediu, soluție care să permită depășirea 

obstacolului de a valorifica un potențial competitiv recunoscut pe piață, dar incomplet pus în valoare pentru a crea valoare adăugată şi 

prosperitate. 

 

În analiza SWOT, ca punct vulnerabil, este identificată infrastructura de transport a României, factor suport care înregistrează decalaje 

semnificative și duce la un ritm al transformărilor mai lent decât este necesar pentru ca România să depășească statutul de țară mai puțin 

dezvoltată în clasamentele statelor membre UE privind indicatori importanți ai poziției competitive. De asemenea, o condiție nefavorabilă 

este reprezentată de infrastructura de afaceri neatractivă pentru dezvoltarea proiectelor investitorilor datorită rutelor de transport foarte 

slab dezvoltate (îndeosebi cele rutiere) sau nevalorificate (îndeosebi cele fluviale interne). 

 

/ Strategia națională a locuirii 

Progresele realizate de România au tendințe de creștere durabilă și favorabilă incluziunii.  Perspectivele de creștere economică sunt un 

context favorabil ce trebuie valorificat pentru a permite cetățenilor să aibă acces la oportunități și să-şi maximizeze potențialul productiv. 

Domeniul locuirii deține un rol important în procesul de creștere economică şi incluziune socială, însă este necesară planificarea astfel 

încât problemele multiple să fie abordate la nivel strategic într-un mod coordonat. 

 

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă România este asigurarea accesului la infrastructură și servicii publice pentru toți 

cetățenii săi, condiții necesare de care aceștia au nevoie pentru a se bucura de beneficiile dezvoltării și pentru a le spori. Printre carențele 

din România se numără infrastructura de transport deficitară, lipsa de acces la apă și canalizare în anumite zone rurale, provocări la nivel 

de capacitate administrativă, în special în comparație cu alte state membre ale Uniunii Europene. 

 

Strategia Națională a Locuirii este un demers realizat în strânsă coordonare cu măsurile incluse în Pachetul național anti-sărăcie. Se 

susține crearea condițiilor pentru asigurarea nevoilor cetățenilor prin asigurarea infrastructurii de bază (apă-canalizare, școli, spitale, 

drumuri etc.) la nivelul tuturor localităților. 

 

/ Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020 

Strategia națională privind schimbările climatice 2013-2020, abordează în două părți distincte: procesul de reducere a emisiilor de gaze 

cu efect de seră în vederea atingerii obiectivelor naționale asumate, şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice, ținând cont de politica 

Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice şi de documentele relevante elaborate la nivel european şi menționate anterior, 

precum şi de experiența şi cunoștințele dobândite în cadrul unor acțiuni de colaborare cu parteneri din străinătate şi instituții 

internaționale de prestigiu. 

 

Activitatea de transport joacă un rol important în sprijinirea dezvoltării economice a României, fiind în strânsă corelație cu consumul de 

energie/combustibil şi emisiile de gaze cu efect de seră. Evoluția acestui sector de activitate economică indică o creștere semnificativă a 

numărului de vehicule înmatriculate în România. Ca urmare, este necesară adoptarea măsurilor corespunzătoare care să conducă la 

decuplarea emisiilor de GES din sectorul transport față de creșterea economică, cu scopul asigurării unei dezvoltări durabile. Creșterea 

semnificativă în ultimii 20 de ani a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitatea de transport subliniază necesitatea implementării 

măsurilor şi politicilor care să conducă la creșterea eficienței în transportul de marfă şi călători, la promovarea metodelor alternative de 

transport prietenoase mediului. Obiectivul în domeniul legat de Transport îl reprezintă dezvoltarea unui sistem durabil care să 
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îmbunătățească coeziunea socială, accesul în zonele periferice, reducerea impactului asupra mediului, inclusiv reducerea de emisii de 

gaze cu efect de seră, care să promoveze competitivitatea economică prin îmbunătățirea infrastructurii, asigurarea unui mix optim de 

combustibil precum utilizarea biocombustibililor din plante regenerabile şi utilizarea tehnologiei informației şi comunicațiilor în vederea 

eficientizării sectorului. 

 

La nivelul anului 2030 se preconizează o reducere de 20% a emisiilor de GES comparativ cu nivelul din  2008 şi cu 60% în anul 2050 

comparativ cu nivelul de emisii din anul 1990, conf. Carta Albă a Transporturilor 2050 - Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic 

al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor, elaborată de Comisia Europeană. 

 

Obiective strategice de transport Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

 Dezvoltarea unei strategii sectoriale privind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră 

P.M.U.D. propune proiecte sub forma unor sisteme integrate 

de spații verzi amenajate, piste pentru bicicliști și proiecte care 

încurajează utilizarea transportului alternativ. 

 Reducerea emisiilor aferente transportului rutier P.M.U.D. propune înființarea serviciului de transport public 

local 

 Utilizarea autovehiculelor prietenoase mediului P.M.U.D. propune proiecte privind implementarea unui 

sistem de stații încărcare a vehiculelor electrice. 

 Sisteme de transport inteligent – STI P.M.U.D. propune înființarea serviciului de transport public 

local de deservire la nivel local dar si față de localitățile aflate 

în zona de influență a orașului Vicovu de Sus, în cadrul noului 

ADI. 

 Eficientizarea transportului feroviar P.M.U.D. propune proiecte de amenajare a spațiilor publice 

din vecinătatea stațiilor CF și propune măsuri pentru CJ 

Suceava în ceea ce privește modernizarea infrastructurii 

feroviare existentă, eventual introducerea unui tramvai rapid 

care să permită conectivitatea facilă dintre Rădăuți și Vicovu de 

Sus, Putna. 

 Dezvoltarea Transportului Intermodal P.M.U.D. propune noduri modale de transfer spațial pentru 

utilizatori dar și transferul mărfurilor și bunurilor. 

 Taxe P.M.U.D. propune măsuri, în etape diferite de aplicabilitate 

pentru încurajarea utilizării vehiculelor electrice sau a 

transportului public local. 

 Încurajarea şi promovarea transportului nemotorizat P.M.U.D. propune măsuri, în etape diferite de aplicabilitate 

pentru încurajarea utilizării vehiculelor electrice. 

 Stimularea cercetării şi dezvoltării în vederea reducerii emisiilor 

de gaze cu efect de seră în sectorul transporturi 

P.M.U.D. propune proiect de educație civică în școli privind 

circulația rutieră, inovarea tehnologică - digitală 

 Îmbunătățirea performanțelor în domeniul transportului urban P.M.U.D. propune înființarea serviciului de transport public 

local sustenabil, utilizând vehicule electrice. 

 Informare şi conştientizare P.M.U.D. propune proiect de educație civică în școli privind 

circulația rutieră, inovarea tehnologică – digitală, comunicate 

și workshopuri. 

 

/ Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 – 2020 – 2030 

Domeniul transporturilor este considerat prioritar în contextul planurilor de dezvoltare ale României, date fiind relațiile sale de 

interdependență cu celelalte ramuri ale economiei naționale, valoarea serviciilor oferite pentru populație și impactul considerabil asupra 
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mediului. Segmentele principale sunt rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian. Deficiențe majore înregistrează sustenabilitatea, eficiența 

economică, siguranța, impactul asupra mediului, contribuția la dezvoltarea altor ramuri ale economiei, aportul la asigurarea conectivității 

interne și externe și la asigurarea finanțării pentru investiții. Referitor la infrastructura de transport rutier, autostrăzile și drumurile de 

interes național și european reprezintă doar 21% din rețea. Aproape 90% din rețeaua de drumuri este la standardul de o singură bandă 

pe sens și se află, conform clasificării acceptate, doar în proporție de 50% în stare bună, 30% în stare medie și 20% în stare proastă. 

 

Ținte 2030 SNDD a României Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie 

electrică și gaze naturale în vedea asigurării accesului 

consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de 

energie la prețuri acceptabile 

P.M.U.D. prin infrastructura de transport facilă, asigură baza 

sustenabilă (puncte de desfacere și acces la servicii pentru 

energie electrică și gaze naturale) acestea fiind analizate și 

propuse prin SIDU. 

 Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a 

combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul 

transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili 

alternativi 

UD propune proiecte privind implementarea unui sistem de 

stații încărcare a vehiculelor electrice. 

 

P.M.U.D. propune măsuri, în etape diferite de aplicabilitate 

pentru încurajarea utilizării vehiculelor electrice. 

 

P.M.U.D. propune înființarea serviciului de transport public 

local. 

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul 

consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor 

norme de performanță pentru instalații și aparatură 

P.M.U.D. prin infrastructura de transport facilă, asigură baza 

sustenabilă (puncte de desfacere și acces la servicii pentru 

energie electrică și gaze naturale) acestea fiind analizate și 

propuse prin SIDU. 

 

/ Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizată pentru perioada 2011 – 2020 

În 2003 a fost elaborată Strategia Naționala în domeniul Eficienței Energetice care a pus în evidență, printre altele, potențialul economic 

de creștere a eficienței energetice în diferite sectoare. Sectorul transporturilor și comunicațiilor are „potențialul mediu” de economii de 

energie, estimat ca procent din consum de 31,5 (30 – 35). Urmare a acestei strategii, s-a stabilit ca obiectiv strategic îmbunătățirea 

eficienței energetice în Romania pe întregul lanț resurse naturale, producție, transport, distribuție şi utilizare finală, prin folosirea optimă 

a mecanismelor specifice economiei de piață, estimându-se o reducere cu cca. 3 % pe an a intensității energetice pe ansamblul economiei 

naționale, pana in anul 2015. In anul 2007 s-a elaborat Planul național de acțiune în domeniul eficienței energetice (2007 – 2010), ce 

cuprinde măsuri concrete în vederea atingerii țintelor propuse privind îmbunătățirea eficienței energetice. Îmbunătățirea eficienței 

energetice reprezintă unul din cele mai importante obiective strategice pentru România. 

Viziunea politicii energetice europene de astăzi corespunde conceptului de dezvoltare durabilă şi se referă la următoarele aspecte 

importante: 

- accesul consumatorilor la sursele de energie la prețuri accesibile şi stabile; 

- dezvoltarea durabilă a producției; 

- transportului şi consumului de energie; 

- siguranță în aprovizionarea cu energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

Pachetul „Energie – Schimbări Climatice”, stabilește pentru UE o serie de obiective pentru anul 2020, cunoscute sub denumirea de 

„obiectivele 20-20-20”, şi anume: 

- reducere a emisiilor de GES la nivelul UE cu cel puțin 20% față de nivelul anului 1990; 
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- creșterea cu 20% a ponderii surselor de energie regenerabilă (SRE) în totalul consumului energetic al UE, precum şi o țintă de 

10% biocarburanţi în consumul de energie pentru transporturi; 

- o reducere cu 20% a consumului de energie primară, care să se realizeze prin îmbunătățirea eficienței energetice, față de nivelul 

la care ar fi ajuns consumul în lipsa acestor măsuri. 

 

Obiective SER Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

 reducerea consumului de energie prin proiecte de modernizare a 

transportului feroviar de călători şi marfă;  

 creșterea calității transportului în comun in vederea utilizării 

acestuia in detrimentul transportului cu maşini particulare;  

 extinderea transportului in comun prin noi trasee;  

 eficientizarea traficului si parcărilor;  

 mijloace de transport in comun pentru salariați, asigurate de către 

societățile economice beneficiare;  

 o mai mare dezvoltare a mijloacelor de transport pe cale de rulare 

in cadrul transportului urban (tramvaie, troleibuze);  

 mărirea eficientei energetice a vehiculelor prin stabilirea de criterii 

minime de eficiență; 

 introducerea de normative care sa susțină vehiculele cele mai 

eficiente şi nepoluante;  

 utilizarea combustibililor gazoși si a biocarburanţilor în transporturi. 

P.M.U.D. propune înființarea serviciului de transport public 

local sustenabil, utilizând vehicule electrice. 

 

P.M.U.D. propune proiecte de amenajare a spațiilor publice 

din vecinătatea stațiilor CF și propune măsuri pentru CJ 

Suceava în ceea ce privește modernizarea infrastructurii 

feroviare existentă, eventual introducerea unui tramvai rapid 

care să permită conectivitatea facilă dintre Rădăuți și Vicovu de 

Sus, Putna. 

 

P.M.U.D. propune proiecte sub forma unor sisteme integrate 

de spații verzi amenajate, piste pentru bicicliști și proiecte care 

încurajează utilizarea transportului alternativ. 

 

 

/ Strategia privind Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020 

Viziunea privind administrația publică din România din cadrul Strategiei privind Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 este a 

unei administrații publice eficiente și receptive la nevoile societății. Administrația publică va câștiga încrederea cetățenilor şi a altor tipuri 

de beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanță în calitatea prestării serviciilor. Autoritățile și instituțiile publice vor fi 

apte să stimuleze implicarea cetățenilor, identificând astfel probleme, anticipând provocări şi propunând soluții pe care le 

fundamentează, testează și validează sistematic. Astfel, se va genera un cadru de servicii adecvate nevoilor cetățenilor și țintite pe eficiență 

economică. Relația dintre administrația publică și beneficiari înseamnă dedicație, corelație și orientare pe soluții care să se armon izeze 

cu reformele din domeniile social, cultural-educațional, economico-financiar, justiție și democrație. 

 

Obiective SCAP Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

 O administrație publică orientată spre beneficiarii de servicii 

publice; 

 O administrație publică deschisă și receptivă la soluții inovatoare; 

 O administrație care simplifică şi consolidează instituții şi 

mecanisme. 

P.M.U.D., după aprobare, va deveni instrumentul principal de 

atragere a fondurilor structurale pentru implementarea și 

gestionarea corectă a proiectelor. În diferite faze de proiectare 

și execuție respectiv post-execuție. 

 

/ Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 

Strategia privind incluziunea socială și reducerea sărăciei conține un plan de acțiune ce permite României să înregistreze progrese 

considerabile în reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale pentru persoanele, familiile și  grupurile vulnerabile în perioada 

2015-2020. Strategia prezintă și un set structurat de măsuri cu rolul de a asigura atingerea țintelor asumate de România în contextul 

Strategiei Europa 2021. 
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Intervenții cheie pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziunii 

sociale în domeniul mobilității 

Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

 dezvoltarea sistemelor de transport public în zonele cu densitate 

mare a populației și fluxuri mari de navetiști; 

 accesibilizarea căilor de acces în clădiri și a posturilor de lucru care 

să faciliteze angajarea romilor și a persoanelor cu dizabilități; 

 reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea fondului locativ existent, 

respectiv înființarea și extinderea rutelor și mijloacelor de transport 

pentru includerea pe piața muncii a șomerilor, în special a celor din 

zonele rurale 

 extinderea funcționării microbuzelor școlare (sau creșterea valorii 

indemnizației de transport) pentru a acoperi transportul copiilor 

preșcolari la grădiniță 

 investiția în infrastructura de transport și în alte proiecte aferente 

pentru a asigura accesul la educație de calitate al copiilor din 

comunități rurale îndepărtate și slab conectate 

 ) implementarea unui program de investiții în infrastructura 

esențială (inclusiv sistemul de transport şi utilizarea TIC) 

 ) investiția în transportul copiilor romi care locuiesc departe de școli 

 Asigurarea  transportului la unitatea medicală de unde își ridică 

tratamentul și pentru alte tratamente complementare pentru cei cu 

boli infecțioase 

 transport public accesibil 

 Acordarea de stimulente financiare/ subvenții persoanelor din 

cadrul comunităților marginalizate în vederea încurajării intrării sau 

menținerii pe piața muncii, precum și pentru încurajarea 

participării la formarea profesională continuă sau la programe de 

ucenicie și stagii, însoțite de măsuri de acompaniere și de alte tipuri 

de intervenții identificate ca fiind necesare (inclusiv pentru 

transport) 

P.M.U.D. propune înființarea serviciului de transport public 

local sustenabil, utilizând vehicule electrice. 

 

P.M.U.D. propune proiecte de amenajare a spațiilor publice 

din vecinătatea stațiilor CF și propune măsuri pentru CJ 

Suceava în ceea ce privește modernizarea infrastructurii 

feroviare existentă, eventual introducerea unui tramvai rapid 

care să permită conectivitatea facilă dintre Rădăuți și Vicovu de 

Sus, Putna. 

 

P.M.U.D. propune proiecte sub forma unor sisteme integrate 

de spații verzi amenajate de protecție sau agrement în relație 

directă cu elementele de cadru natural existente de masă 

(păduri, cursuri de apă, lacuri, etc.) astfel încât la nivelul 

tramei stradale (carosabil și pietonal) să fie create trasee de 

umbră, ventilare naturală (curenți naturali de aer), perdele de 

protecție față de zonele industriale, artere de interes regional 

, etc. 

 

P.M.U.D. propune proiecte sub forma unor sisteme integrate 

de trasee pentru pietoni și spații publice pietonale (parcuri, 

scuaruri, grădini publice, etc.) cu rolul de a permite 

socializarea populației indiferent de vârstă, etnie, statut 

social, etc. 

 

Prin P.M.U.D. se propun acțiuni care-și regăsesc rezolvarea în 

SIDU în ceea ce privește modernizarea infrastructurii serviciilor 

publice cu funcția de a permite incluziunea socială. 

 

/ Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 

Uniunea Europeană a elaborat Agenda Digitală Europa 2020 cu obiectivul principal de a dezvolta o Piață Unică Digitală. Scopul strategiei 

este de a asigura dezvoltarea TIC a României la nivelul țărilor din regiune și de a stabili premisele integrării României, din punct de vedere 

TIC, în piața unică digitală a Europei. România are un grad scăzut de concurență și eficiență în industria de energie și de transport. 

Guvernul trebuie să asigure transparența agențiilor implicate în aceste domenii Conform planului de acțiune european eGovernment 

2011 – 20152 , au fost identificate patru domenii politice prioritare pentru implementarea de servicii de eGovernment de nouă generație: 

- Îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri - Concentrarea pe mobilitate în Piața Unică - Crearea premiselor 

pentru eficiență - Crearea facilitatorilor cheie pentru a se produce rezultatele așteptate. 
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Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

P.M.U.D., după aprobare, va deveni instrumentul principal de atragere a fondurilor structurale pentru implementarea și gestionarea 

corectă a proiectelor. În diferite faze de proiectare și execuție respectiv post execuție. 

 

P.M.U.D. propune proiecte privind implementarea unui sistem de stații încărcare a vehiculelor electrice. 

 

P.M.U.D. propune proiecte pentru un stil de viață sănătos. Astfel, sunt prevăzute piste dedicate pentru bicicliști pentru încurajarea 

locuitorilor de a se deplasa cu bicicleta indiferent de context sau motivul deplasării. Sunt prevăzute proiecte de intervenire asupra 

spațiilor publice pietonale în vederea creșterii atractivității pentru petrecerea timpului liber.  

 

2.10 Încadrarea în prevederile privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural la nivel regional 

/ Planul de Dezvoltare Regionala Nord – Est 2021 – 2027  

Conform Planului de Dezvoltare Regională Nord – EST 2021 – 2027, deși situația s-a îmbunătățit față de perioada de programare 

anterioară prin finalizarea proiectelor de investiții cofinanțate prin POR 2007 – 2013 și Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare 

Rurală 2007 – 2013, respectiv de rularea celor de pe Programul Național de Dezvoltarea Locală etapele I și II, gradul redus de modernizare 

determină o accesibilitate și mobilitate redusă, în special între comunitățile rurale/orașele mici și mijlocii și zonele urbane funcționale. 

Astfel, accesibilitatea redusă determină instalarea barierelor în calea dezvoltării economice și sociale a acestora, precum nivelul redus al 

investițiilor realizate, accesul redus la serviciile publice de educație și sănătate, etc. 

 

Obiective de mobilitate PDR NE 2021-2027 Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

Prioritatea 4 – Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, 

reziliențe si durabile: 

O.1 Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin realizarea 

de investiții în infrastructura de transport 

Dezvoltarea infrastructurii de transport feroviara și rutier 

O.2 Îmbunătățirea accesului la infrastructura de comunicații de mare 

viteza 

Dezvoltarea infrastructurii de comunicații rutiere și feroviare, 

tramvai rapid între Rădăuți și Putna. 

O.3 Reducerea emisiilor de carbon prin realizarea și implementarea 

planurilor de mobilitate urbană 

Mobilitate urbană durabilă și sustenabilă prin proiecte ce au 

la bază sisteme integrate fără a exista o relație de 

subordonare. 

O.4 Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul urban, prin 

realizarea de investiții în infrastructura locală 

Modernizarea tramei stradale existente și realizarea unor 

artere noi de circulație și infrastructură aferentă zonelor 

dezvoltate, în curs de dezvoltare sau planificate pentru a fi 

dezvoltate.  

Sprijin pentru revitalizarea si regenerarea funcțiunilor socio-

economice reduse. 

Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin realizarea de 

investiții în infrastructura locală 

Transport public local de deservire zonală (pentru UAT_urile 

reprezentate în figura nr. 5) respectiv modernizarea 

infrastructurii rutiere. 

 

Prin intermediul măsurii 4.3.1 Mobilitate urbană durabilă se vor avea în vedere elementele care se adresează tuturor tipurilor de 

transport, public si privat, motorizat și nemotorizat, de pasageri și de marfă: 

 Elaborarea, actualizare, implementarea și monitorizarea planurilor de mobilitate urbană, strategiilor de reducere a emisiilor 

de gaze cu efect de seră;  

  Crearea, modernizarea și extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public în comun de 

călători, inclusiv prin configurarea și reconfigurarea infrastructurii rutiere;  
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 Dezvoltarea infrastructurii de ciclism – crearea, extinderea pistelor pentru bicicliști, inclusiv de spații de parcare publice pentru 

biciclete;  

  Configurarea, reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transportul public de călători, pentru 

prioritizarea transportului public de călători, cu bicicleta și pietonal, crearea de spații tip “share space”;  

  Accesibilizarea infrastructurii de transport în comun pasageri pentru toate categoriile de persoane;  

  Crearea, extinderea de trotuare și spații dedicate transportului nemotorizat și amenajări urbane pentru pietoni; 

 Realizarea, modernizarea infrastructurii aferente de rulare, inclusiv linii de cale tramvai înierbată, a stațiilor de transport, 

spațiilor publice, zonelor pietonale și a celor verzi ,amenajarea depouri și halea de garare, spații de mentenanță, etc.  

  Achiziționarea, modernizarea de material rulant electric;  

  Crearea, modernizarea infrastructurii pentru combustibili alternativi;  

  Investitii în realizarea de rețele de transport integrate, interoperabile; 

 Dezvoltarea de sisteme inteligente de monitorizare a traficului rutier;  

 Amenajarea de parcări în punctele terminus ale liniilor de transport în comun pentru a încuraja continuarea călătoriei spre 

punctele de interes cu mijloacele de transport în comun;  

 Sisteme informaționale smart pentru transportul public în comun – furnizarea de informații privind timpii de sosire și de 

plecare, hărți de transport și grafice orare, alternativele și legăturile cu alte linii de transport prin afișare digitala și mesaje 

vocale, posibilități de intermodalitate, aplicații pentru planificarea călătorilor;  

 Adaptarea sistemelor informaționale la nevoile persoanele cu nevoi speciale, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități;  

  Asigurarea accesibilității în stațiile și mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu dizabilități;  

  Introducerea de automate pentru eliberarea electronica a biletelor de călătorie, a sistemelor de eliberare de carduri 

inteligente care să permită atât accesul la mijloacele de transport în comun cât și la obiectivele turistice, dezvoltarea de aplicații 

pentru plata instant a biletelor de călătorie în mijloacele de transport;  

  Derularea de campanii de informare, promovare și conștientizare a beneficiilor și avantajelor aduse de mobilitatea urbană 

durabilă. 

 

Portofoliul de proiecte prioritare aferent PDR NE 2021 – 2027 pentru Orașul Vicovu de Sus conține o lista de proiecte: 

 Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin construirea unei variante ocolitoare zona centrala – pod M.H.C. – zona 

Laura – Pod Dabâca; 3.570.000 euro – OP3; 

 Revitalizarea și regenerarea orașului Vicovu de Sus, Județul Suceava, prin investiții în modernizarea și reabilitarea infrastructurii 

rutiere – 5.236.000 euro; 

 Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și a accesibilizării drumurilor naționale de interes regional prin construirea unui pod 

peste râul Suceava – 2.975.000 euro – OP3. 

 

Măsuri din cadrul PDR NE 2021-2027 Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

 intervenții asupra infrastructurii stradale: reabilitare/modernizare 

străzi, centuri ocolitoare, pasaje rutiere subterane, parcări 

(subterane, sisteme „smart parking”, supraetajate) 

P.M.U.D. propune proiecte de modernizare a tramei stradale 

existente și realizarea unor artere noi de circulație și 
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Măsuri din cadrul PDR NE 2021-2027 Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

infrastructură aferentă zonelor dezvoltate, în curs de 

dezvoltare sau planificate pentru a fi dezvoltate. 

 

Transport public local de deservire zonală (pentru UAT-urile 

reprezentate în figura nr. 5) respectiv modernizarea 

infrastructurii rutiere. 

 

P.M.U.D. propune proiecte care să asigure infrastructura de 

bază privind mobilitatea forței de muncă, elevilor 

(componenta de inovare), mărfurilor și a bunurilor la nivelul 

UAT Vicovu de Sus și implicit la nivelul celorlalte UAT-uri din 

aria de influență (de exemplu UAT Straja și UAT Ulma au acces 

carosabil doar prin Vicovu de Sus, DJ 209G). 

 modernizare transport public în comun: modernizare/extindere 

infrastructura existentă, construire sisteme intermodale pentru 

pasageri, introducere sisteme de e-ticketing, achiziționare material 

rulant nou (mijloace de transport hibride/electrice) 

P.M.U.D. propune înființarea serviciului de transport public 

local sustenabil, utilizând vehicule electrice. 

 introducere de sisteme de management al traficului P.M.U.D. propune proiecte de digitalizare a sistemului rutier 

de semnalizare și gestionare a traficului prin crearea unui 

dispecerat în cadrul serviciului de transport public în comun 

 conștientizare și educare a locuitorilor P.M.U.D. propune proiect de educație civică în școli privind 

circulația rutieră, inovarea tehnologică – digitală, comunicate 

și workshop-uri. 

 introducere mijloace alternative de mobilitate: amenajare piste 

pentru bicicliști, centre de închiriere biciclete, parcări pentru 

biciclete, extindere/modernizare zone pietonale (inclusiv construire 

de pasaje supraterane pietonale), introducere de sisteme de 

încărcare a automobilelor electrice 

P.M.U.D. propune proiecte sub forma unor sisteme integrate de 

spații verzi amenajate de protecție sau agrement în relație 

directă cu elementele de cadru natural existente de masă 

(păduri, cursuri de apă, lacuri, etc.) astfel încât la nivelul tramei 

stradale (carosabil și pietonal) să fie create trasee de umbră, 

ventilare naturală (curenți naturali de aer), perdele de protecție 

față de zonele industriale, artere de interes regional, etc. 

 

P.M.U.D. Vicovu de Sus va propune amenajarea spațiilor 

publice pietonale și carosabile din vecinătatea stațiilor CF 

(Vicovu de Sus și Bivolărie HC) la nivel de noduri modale de 

transfer către transport public local și zonal respectiv către 

transport alternativ (biciclete, trotinete, sharecar, etc.). 

 

P.M.U.D. prin amenajarea spațiilor publice din puncte 

terminus, va cuprinde proiecte de implementare a unui sistem 

de stații de încărcare a vehiculelor electrice și integrarea 

acestora în diverse aplicații care să permită creșterea 

atractivității utilizatorului de a ajunge în zonă și de a 
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Măsuri din cadrul PDR NE 2021-2027 Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

„consuma” serviciile puse la dispoziție de către UAT Vicovu de 

Sus și celelalte localități. 

 

P.M.U.D. propune proiecte pentru un stil de viață sănătos. 

Astfel, sunt prevăzute piste dedicate pentru bicicliști pentru 

încurajarea locuitorilor de a se deplasa cu bicicleta indiferent 

de context sau motivul deplasării. Sunt prevăzute proiecte de 

intervenire asupra spațiilor publice pietonale în vederea 

creșterii atractivității pentru petrecerea timpului liber. 

 

/ Strategia de dezvoltare a județului Suceava 

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Suceava pentru perioada 2021 – 2027 a fost concepută ca un instrument de referință în ceea ce 

privește formularea unei viziuni pentru dezvoltarea durabilă a Județului Suceava în concordanță cu prioritățile județene și regionale 

asumate la nivel național și european.  

 

Strategia de Dezvoltare a Județului Suceava își propune să identifice direcțiile prioritare de dezvoltare ale judeţului pe termen mediu și 

lung și să formuleze intervenții ce sunt fundamentate prin date concrete precum şi prin implicarea tuturor actorilor relevanți și a părților 

interesate, astfel încât cadrul de dezvoltare strategică a judeţului să fie unul relevant și adaptat nevoilor comunității. 

 

Adaptarea la schimbările climatice  

Schimbările climatice reprezintă o amenințare globală, iar politicile autorităților locale/județene nu se pot limita doar la reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, ci este necesară o atenție sporită asupra politicilor de limitare a vulnerabilității comunității în privința 

acestor schimbări, din perspectiva unei multitudini de sectoare, precum sectorul de mediu, sectorul social şi cel economic. Mai mult decât 

atât, politicile locale trebuie corelate atât cu obiectivele Uniunii Europene pentru anul 2030, cât şi cu strategia pe termen lung pentru anul 

2050, care prevede o societate europeană neutră din punct de vedere climatic. Este considerată importantă atât întărirea capacității 

autorităților locale de a răspunde provocărilor în ceea ce privește efectele schimbărilor climatice atât asupra mediului şi sectorului 

economic, cât și asupra comunităților locale. 

 

Infrastructura constituie elementul de bază al dezvoltării durabile a judeţului. Secțiunea de față analizează cinci direcții ale posibilităților 

de dezvoltare a infrastructurii, prin raportare la situația existentă la nivelul Judeţului Suceava, respectiv transportul, telecomunicațiile, 

echiparea hidra-edilitară, termoficarea şi gestionarea deșeurilor. 

 

Măsuri din cadrul SDJS 2021 – 2027 Măsuri P.M.U.D Vicovu de Sus 

 măsuri şi proiecte care să contribuie la creșterea capacității 

teritoriului de a genera o dezvoltare economică durabilă şi implicit 

de a menține şi atrage forță de muncă inovativă. 

P.M.U.D. propune proiecte care să faciliteze accesul la 

infrastructura de servicii publice, sisteme integrate de transfer 

tehnologic și transfer spațial de mărfuri și bunuri respectiv 

piață de desfacere a produselor locale prin inovare și 

sustenabilitate. 

 modalități de identificare a zonelor care necesită intervenții 

specifice pentru valorificarea sau protecția capitalului natural și 

construit. 

P.M.U.D. propune proiecte de bază în domeniul mobilității, 

accesibilității, la platforme de schimb și interacțiune cu 

obiective socio–economice și cultural–turistice  locale. 
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 căi de asigurare a echilibrului între politicile economice, sociale, de 

mediu şi culturale, în vederea planificării coerente a procesului de 

dezvoltare, precum și a conservării identității teritoriului. 

P.M.U.D. propune proiecte de digitalizare și gestionare a 

sistemelor integrate prin care se poate planifica sustenabil a 

teritoriului (identificarea și promovarea potențialului natural 

și antropic local și zonal). 

 

/ Strategia integrată de dezvoltare urbană Vicovu de Sus 

Document în curs de elaborare 

 

2.11 Managementul traficului 

/ Sistemul de parcări auto 

În prezent UAT Vicovu de Sus  nu dispune de un sistem integrat de parcări. Acestea sunt asigurate, la nivel local conform cadrului legal 

care reglementează circulația vehiculelor pe drumuri publice, pentru rezidenți și în lungul arterelor de circulații pentru restul populației 

și implicit vizitatorilor. În acest sens, mai ales în perioada estivală (când valorile de trafic cresc) apar blocări datorate  opririlor, staționarilor 

vehiculelor în zone neamenajate și interzise. În zona centrală a orașului, această disfuncție este mai mult vizibilă datorită târgului 

săptămânal (ziua de sâmbătă, interval orar 08:00 – 14:00). În acest context, în prezent, prin coroborarea datelor privind transportul 

rutier, feroviar și cel auto s-a constatat că „aglomerarea” urbană este dată de fenomenul de „tranzit” (orașul Vicovu de Sus pentru cei 

care doresc să ajungă până la localitatea Ulma), dar și al vizitatorilor (localitatea Bivolărie pentru utilizatorii care doresc să ajungă la 

mănăstirea Putna). 

 

/ Spații publice, spații verzi și spații de agrement 

Conform OUG 114/2007 (pentru modificarea și completarea Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 

mediului), autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura, din terenul intravilan, o suprafață plantată de minimum 26 

mp/locuitor. Situația existentă indică o suprafață de spațiu verde de 25,17 ha23, ceea de reprezintă un procent de aproximativ 1,36% din 

suprafața totală aflată în intravilan, iar această cifră dacă este raportată la numărul de locuitori, rezultă că suprafața de spațiu verde este 

de cca. 52 mp/locuitor. UAT Vicovu de Sus nu are un registru de spații verzi și nici un sistem integrat de spații verzi, agre ment și spații 

publice pietonale de loisir și socializare. Caracteristica generală este dată de peisajul și comportamentul social, la nivel de comunitate, 

specific zonelor rurale. Identitatea locului este definită, fără să existe un management, în acest sens, de cultura și obiceiurile specifice 

zonei (locuire, activități agricole, industrie ușoară, etc.). 

 

/ Infrastructura rutieră 

UAT Vicovu de Sus are în inventar un număr de 637 drumuri principale și 32 secundare (în total 314 km de drumuri) din care doar 3 

artere sunt principale (strada Ștefan cel Mare, Calea Cernăuți și Calea Bucovinei). În conformitate cu Ordonanța nr. 43 din 1997, la nivelul 

UAT Vicovu de Sus, care este declarat oraș începând cu anul 2007,  se aplică articolul 9 din acest act normativ cu următoarele precizări: 

„Străzile din localitățile urbane se clasifică în raport cu intensitatea traficului şi cu funcțiile pe care le îndeplinesc, astfel: 

- străzi de categoria I – magistrale, care asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce 

traversează oraşul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum; 

- străzi de categoria a II-a – de legătură, care asigură circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit; 

- străzi de categoria a III-a – colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legătură 

sau magistrale; 

- străzi de categoria a IV-a – de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele 

cu trafic foarte redus.” 

 

 
23 Conform documentației de urbanism P.U.G. aprobată în anul 2010. 
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Notă: Conform articolului 9 din Ordonanța 43/1997, la nivelul UAT Vicovu de Sus sunt identificate 3 străzi de categoria a I-a , 32 de 

artere de categoria a II-a și restul de categoria a IV-a. Astfel că 94% din numărul total de drumuri, sunt artere de circulație de categoria 

a IV-a. 

 
 

Figura nr. 28 – Reprezentarea grafică a inventarului drumurilor publice la nivelul UAT Vicovu de Sus 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 29 – Reprezentare cantitativă a drumurilor publice 
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Drumurile publice, la nivelul lunii martie 202224 se prezintă astfel: 

- Îmbrăcămintea arterei de circulație (figura nr. 29): 

o drumuri asfaltate –13 buc, lungimea de 30 km; 

o drumuri din beton – 19 buc, lungimea de 30 km; 

o drumuri din pietriș – 591 buc, lungimea de 235 km; 

o drumuri de pământ – 14, lungimea de 19 km. 

 

Tabelul nr. 8 – Origine_Destinație 

  
ALEGEREA LLM LS LAD LMLD SLD NM NS ND 

AM Auto personal 23% 19% 23% 15% 15% 23% 12% 22% 

Transport alternativ 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 

TPL 3% 5% 3% 11% 11% 3% 13% 3% 

Total  27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 

PM 
         

Auto personal 63% 51% 63% 41% 42% 62% 34% 61% 

Transport alternativ 3% 7% 3% 3% 2% 4% 3% 5% 

TPL 7% 15% 7% 29% 29% 7% 37% 7% 

Total  73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 

MEDIA 
         

Auto personal 86% 70% 86% 56% 57% 85% 46% 83% 

Transport alternativ 4% 10% 4% 4% 3% 5% 4% 7% 

TPL 10% 20% 10% 40% 40% 10% 50% 10% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Acronim Tipul călătoriei 

LLM locuință-loc de muncă 

LS locuință-școală 

LAD locuință-alte destinații 

LMDL Călătorii loc de muncă - loc determinat  

SDL Călătorii școală - loc determinat 

NM Călătorii punct necunoscut - loc de muncă  

NS Călătorii punct necunoscut - școală  

ND Călătorii punct necunoscut - alte destinații 

AM interval orar 08:00-09:00 

PM interval orar 16:00-17:00 

 

Notă: 

 
24 În luna martie 2022 s-au efectuat activități de inventariere a drumurilor publice, prin vizite în teren, geo-locare și completarea următoarelor 
atribute: starea drumului, prospect stradal, existența trotuarelor, lățimea trotuarelor, starea fizică a trotuarelor și denumirea străzilor. Astfel, 
Primăria Vicovu de Sus are în prezent un inventar al drumurilor publice bazat pe date interoperabile în G.I.S. 
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- Origine_destinație este o activitate de identificare a valorilor de trafic pe infrastructura rutieră existentă din care se pot identifica 

următoarele: 

o Numărul de vehicule care tranzitează UAT Vicovu de Sus și care nu au intenția de a staționa (arterele de circulație cele 

mai tranzitate fiind strada Ștefan cel Mare din Bivolărie, Calea Cernăuți, Calea Bucovinei și strada Nicolae Bălcescu din 

Vicovu de Sus; 

o Numărul de vehicule care accesează infrastructura rutieră din UAT Vicovu de Sus pentru a ajunge la locul de muncă 

sau școală ori locuința din Bivolărie sau Vicovu de Sus; 

o Numărul de vehicule care ies din UAT Vicovu de Sus, în special la orele de vârf (intervalele orare 07:00_08:00 și 

16:00_170:00). 

- Pentru a identifica dacă aceste valori sunt determinate doar de necesitatea de acces la locul de muncă și școală (adică în cursul 

zilelor lucrătoare) s-au efectuat măsurători sâmbătă și duminică, un weekend din luna august 2022 (în intervalele orare 

08:00_09:00 și 16:00_17:00, același interval) unde s-au constat următoarele: 

o Sâmbătă s-au înregistrat 227 de vehicule care au tranzitat UTA_Vicovu de Sus; 

o Duminică s-au înregistrat 65 de vehicule care au tranzitat UTA_Vicovu de Sus. 

 

 
 

Figura nr. 30 – Drumuri de pământ, 2,2% din total 

 

- Starea fizică a drumurilor publice (figura nr. 31): 

o Precară – 27 buc, lungimea de 29 km; 

o Satisfăcătoare – 523 buc, lungimea de 239 km; 

o Bine –87 buc, lungimea de 46 km. 
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Notă: Singurele artere de circulație care dețin trotuare, în cadrul prospectului stradal, sunt DN2H (strada Ștefan cel Mare) în Bivolărie, 

DH2E (Calea Cernăuți) și DJ209G (Calea Bucovinei), în Vicovu de Sus, reprezentare mai sus în culoarea „cyan”. 
 

 
Figura nr. 31 – Calitatea drumurilor publice 

 

- Drumuri publice ce au prevăzute trotuare (figura nr. 31): 

o 4 artere de circulație dețin trotuar (cel puțin pe o latură a părții carosabile) cu lungimea de 27 km din care doar 11 km 

au atribuit calificativul „bine”. În ceea ce privește starea fizică a îmbrăcămintei trotuarului.  

 

 
 

Figura 32 – Artere de circulație cu trotuar 
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Notă: Din totalul de artere de circulație majoritatea străzilor au îmbrăcămintea din pietriș compactat iar prospectul stradal  nu este 

mai mare de 5 metri între proprietăți. Este necesară elaborarea unui studiu de circulație și a unui masterplan prin care să se instituie 

artere de circulație cu sens unic, sub formă integrată. 

 
 

Figura 33 – Drumuri de pietriș, 93% din total 

 

 

     

 

 

 

 
Figura nr. 34 – Densitatea drumurilor de pietriș 
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Notă: Drumurile cu îmbrăcămintea din pietriș reprezintă 93% din totalul arterelor de circulație, inventariate la nivelul Prim ăriei 

orașului Vicovu de Sus, în luna martie 2022. Majoritatea „drumurilor de pietriș” sunt localizate în zona de est a orașului Vicovu de 

Sus și zona centrală din localitatea Bivolărie, unde de altfel s-au înregistrat cele mai multe acte administrative emise după aprobarea 

documentației de urbanism P.U.G. (funcțiunea preponderentă în aceste zone, este cea de locuire individuală cu excepția zonei 

centrale din localitatea Bivolărie, unde sunt autorizate clădiri cu funcțiuni de alimentație publică, comerț de proximitate sau prestări 

– servicii). 
 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 
 

Figura nr. 35 – Densitatea drumurilor asfaltate 

 

 
 

Figura nr. 36  – Densitatea drumurilor din dale de beton 
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Notă: Drumurile asfaltate sunt reprezentate de către DN2E, DN2H și DJ 209G respectiv alte 11 străzi majoritatea din localitatea 

Bivolărie în raport cu drumurile din dale de beton unde majoritatea sunt localizate în orașul Vicovu de Sus în zona estică (către 

comuna Bilca), o zonă de locuire individuală cu extindere rapidă în teritoriu. 
 

  

    

  

 

 

/ Transportul rutier 

În ceea ce privește accesibilitatea între Orașul Vicovu de Sus (inclusiv localitatea aparținătoare Bivolărie) și municipiul reședință de județ 

Suceava, se poate afirma faptul că, în ciuda poziției sale geografice excentrice (la graniță cu Ucraina), Vicovu de Sus este accesibil doar 35 

minute25, adică 27 km (utilizând DN 2h și DN 2E) de parcurgere a distanței cu autoturismul față de Rădăuți și 60 minute 26, adică 64 km 

(utilizând E85, DN2H și DN2E). Relaționarea spațială directă fața de unitățile administrativ teritoriale de „proximitate” este următoarea: 

- Relația directă față de UAT Straja – Falcău – Ulma: 34 minute, adică 30 km (utilizând Dj209G); 

- Relația directă față de UAT Putna: 14 minute, adică 12 km (utilizând DN2H, DN2E și strada Nicolae Bălcescu (traversare râul 

Suceava); 

- Relația directă față de UAT Vicovu de Jos: 14 minute, adică 9,4 km (utilizând DN2E); 

- Relația directă cu UAT Bilca: 13 minute, adică 10 km (utilizând DN2E și Dj178C). 

 

Capacitatea de circulație a străzilor este mult redusă datorată existenței unei configurări a profilului stradal caracterizată de aspectul rural 

(ulițe – străzi principale și secundare27) unde distanța dintre limitele de proprietate (cu excepția arterelor principale: Calea Bucovinei, 

strada Ștefan cel Mare și Calea Cernăuți) este cuprinsă între 3,5 și 5 metri28, fără existența unei delimitări dintre partea carosabilă și cea 

pietonală. În ceea ce privește: 

- Calea Bucovinei, prospectul stradal este cuprins între 10–15 metri; 

- Calea Cernăuți, prospectul stradal este cuprins între 9–18 metri; 

- Strada Ștefan cel Mare, prospectul stradal este cuprins între 10–25 metri.  

 

Majoritatea arterelor de circulație, sunt de categoria29  a III-a și a IV-a astfel că 95% din trama stradală este constituită din străzi de pământ 

și pietriș care asigură conectivitatea la zonele de locuire (preponderent locuințe individuale izolate pe lot, cu un caracter rural de 

organizare a gospodăriilor). 

 

/ Transportul public 

Unul dintre modurile de evaluare a eficienței transportului public este gradul/nivelul de acces fizic al populației: la locuri de muncă, 

instituții de învățământ, servicii de sănătate, oportunități etc.  

 

Transportul public este asigurat de S.C. Tarsincom S.R.L.30 pe traseul Rădăuți – Putna cu oprire în localitatea Bivolărie (localitate 

aparținătoare orașului Vicovu de Sus). 

 

Ruta Rădăuți – Putna este o rută zilnică, asigurată de două vehicule cu următoarele caracteristici: 

 

 
25 Conform simulării efectuată în aplicația „Google maps”, Vicovu de Sus-Rădăuți 
26 Conform simulării efectuată în aplicația „Google maps”, Vicovu de Sus-Suceava 
27 Articolul 10 din Ordonanța 43/1997 privind regimul drumurilor și Anexa nr. 1 din Ordinul 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea strazilor în localităţile urbane. 
28 Conform măsurătorilor efectuate pe baza planurilor cadastrale asigurate de către Primăria orașului Vicovu de Sus dar și a activității de 
inventariere a tramei stradale, activitate efectuată în perioada februarie-martie2022. 
29 Încadrare conform prevederilor articolului 9 din Ordonanța 43/1997 
30 Furnizor autorizat de către Consiliul Județean Suceava 
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Tabelul nr. 9 – Date centralizate privind parcul auto transport public rutier 
 

Anul fabricației Capacitate cilindrică Nr de locuri pe scaun 

2002 11705 53 

2004 12850 57 

 

În perioada 2017 – 2021 numărul de călători cu destinația Vicovu de Sus a fost de 14055 persoane, cele mai multe călătorii fiind efectuate 

în anul 2018 – 3300 de bilete vândute cu destinația Vicovu de Sus. La aceste date statistice se mai adaugă numărul de călători cu destinații 

diferite respectiv abonamentele vândute persoanele domiciliate în Vicovu de Sus și Bivolărie.  

 

În perioada 2017 – 2021 au fost vândute 1325 de abonamente pentru ruta Vicovu de Sus – Rădăuți, cele mai multe abonamente au fost 

vândute în anul 2018. 

 
Figura nr. 37  – Numărul de bilete vândute cu destinația UAT Vicovu de Sus 

 

 
Figura nr. 38  – Numărul de bilete vândute din stațiile UAT Vicovu de Sus 
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Notă: Mobilitatea populației, conform datelor prezentate, arată o ușoară creștere în anul 2018 urmată de o descreștere către anul 

2020, nuanțată de condițiile pandemice COVID-19. 

Această descreștere este completată de o creștere a utilizării autoturismelor personale, în perioadă 2019 – 2020 (începutul anului 2021).

 
Figura nr. 39  – Centralizatorul bilete vândute în perioada 2017-2021 

 

 
 

Figura nr. 40  – Impactul COVID-19 

 

La nivelul UAT Vicovu de Sus nu sunt înregistrate, în prezent, politicile publice privind constituirea și asigurarea transportului public urban, 

acest aspect fiind analizat în cadrul SIDU Vicovu de Sus, document în curs de elaborare. 

 

 

  

  

  

În plus, există un sistem de transport public intercomunitar la nivelul zonei de influență a orașului Vicovu de Sus. Menționăm faptul că în 

momentul de față acest sistem nu este unul sub formă integrată, dar are capacitatea de a deservi doar o parte din localitățile din zonă, 

fiind necesar în viitor extinderea acestuia la nivelul tuturor localităților sub formă integrată. 

Notă: 

În anul 2020 sunt înregistrate cele mai mici 

valori privind utilizarea transportului 

public. Majoritatea persoanelor care 

utilizează în această perioadă transportul 

public, reprezintă forța de muncă. 
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În vederea identificării cât mai precise a zonelor în funcție de fiabilitatea și vulnerabilitatea rețelelor de transport urban31 este nevoie de 

o analiză detaliată bazată pe indicatori și metode matematice potrivite. Este necesară o radiografie a orașului Vicovu de Sus  și a zonei de 

influență prin prisma valorilor indicelui de accesibilitate (indice complex ce ia în considerare populația, ofertele de muncă , timpul de 

călătorie la locul de muncă, densitatea drumurilor, etc.). În momentul de față nu există suficiente date și informații pentru a se elabora 

modelele necesare. În vederea identificării celor mai bune direcții de extinderea sau creștere a mobilității urbane la nivelu l orașului 

Vicovu de Sus și zona de influență este nevoie de elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 32, pe lângă analize specifice (de 

pildă, cea amintită anterior). 

 

În urma observației și analizei realității din teritoriu la nivelul orașului Vicovu de Sus și localitatea aparținătoare Bivolărie, în vederea 

dezvoltării teritoriale armonioase și a creșterii mobilității și accesibilității, se recomandă acordarea unei atenții deosebite dezvoltării UAT-

ului în funcție de geomorfologie și zone funcționale. Astfel, în unele zone sunt necesare lucrări de extindere, reabilitare sau modernizare 

a infrastructurii rutiere, scopul principal fiind o accesibilitate ridicată cu un traseu complet (o arie  mare de deservire). Reamintim un 

aspect foarte important: axe de transport bine definite implică zone bine deservite. În același timp, dispunerea arterelor de  circulație, 

facilitând și accesibilitatea diferitelor teritorii, este unul dintre factorii care structurează dezvoltarea spațială a UAT Vicovu de Sus în relație 

cu celelalte UAT-uri din zona de influență. 

 

Deși particularitățile reliefului nu permit o extindere spațială ridicată a UAT Vicovu de Sus spre vest și est (la nord fiind  condiționată de 

granița cu Ucraina și la sud de relieful montan), se consideră necesară existența unui drum de legătură, pe direcție longitudinală care să 

degreveze orașul de traficul intens (direcția Vicovu de Jos – Ulma și direcția Vicovu de Jos – Putna). 

 

În vederea creșterii mobilității și accesibilității este nevoie de o extindere și o organizare mai eficientă a rețelei stradale, în special în noile 

zone de dezvoltare. De pildă, la nivelul României, în ultimul deceniu suprafața intravilanului aproape s-a dublat (cu +80%), în schimb 

rețeaua stradală nu a crescut cu nici jumătate. 

 

Pentru creșterea accesibilității și mobilității în interiorul UAT-ului,  este nevoie de piste pentru bicicliști și o încurajare a populației în ceea 

ce privește mersul pe bicicletă. Pe lângă rolul bine știut în protejarea mediului înconjurător, construcția de piste pentru bicicliști și 

încurajarea populației în utilizarea acesteia, contribuie la creșterea economiei locale (ex. comerțul cu amănuntul), îmbunătățește starea 

de sănătate și productivitate a forței de muncă etc33. 

 

/ Transportul feroviar 

În urma unei analize comparative, se evidențiază faptul că accesibilitatea pe căile ferate prezintă o imagine puternic distorsionată în 

contrast cu repartiția geografică a localităților deservite pe ruta Rădăuți - Putna. Comparativ cu accesibilitatea pe drumuri rutiere, în care 

timpul maxim necesar de la Vicovu de Sus, prin Bivolărie, până la municipiul reședință de județ Suceava (figura nr. 41), timpul de parcurs 

este de 103 minute („Vicovu de Sus Hc” – „Suceava – Burdujeni”), accesibilitatea pe calea feroviare este redusă, dacă avem în vedere 

orarul. Sunt asigurate trei legături pe zi, pe ruta Vicovu de Sus Hc – Suceava și retur (figura nr. 42). 

 

 
31 Este utilă o analiză a fiabilității rețelei de transport pornind de la: fiabilitatea în raport cu conectivitatea rețelei, fiabilitatea în raport cu durata 
călătoriei, fiabilitatea în raport cu capacitatea arcelor. În ceea ce privește vulnerabilitatea rețelei de transport aceasta poate fi analizată prin prisma 
a două aspecte importante: vulnerabilitatea în raport cu costul de deplasare și vulnerabilitatea în raport cu accesibilitatea (ex. în raport cu indicele 
de accesibilitate). Exemple de metodele matematice de calcul a acestor indicatori pot fi consultate accesând articolul ”Vulnerabilitatea rețelelor 
de transport din marile aglomerări urbane” elaborat de Eugen Roșca și Florin Ruscă, Universitatea ”Politehnica” din București,  
http://www.agir.ro/buletine/509.pdf   
32 Informații detaliate cu privire la conceptul ”Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă. Planificare pentru Oameni” 
(http://www.mobilityplans.eu/docs/file/SUMP_Brochure_web_RO.pdf) pot fi obținute de pe website-ul oficial Sustainable Urban Mobility Plans, 
Comisia Europeană, http://www.mobilityplans.eu/   
33 Articolul „Four reasons US business leaders want to import Danish-style cycling”,  
http://www.theguardian.com/sustainable-business/reasons-business-leaders-danish-style-cycling   
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Dacă luăm în considerare o durată de călătorie de 61 km parcursă în maxim 103 minute, cu trenul, raportat la durata parcursă cu 

autovehiculul sau transportul public județean (63 km într-un timp de 70 minute) transferul spațial cu trenul nu este atractiv pe 

această rută și distanțe mari, având atractivitate pentru turiștii și pelerinii care se îndreaptă către Mănăstirea Putna (Putna fiind 

ultima stație Cf, stație aflată la o distanță de 10 km și un timp de 12 minute parcurs cu autoturismul).  
 

 
Figura nr. 41 – Ruta Vicovu de Sus Hc – Suceava Burdujeni34 

 

 
Figura nr. 42 – Ruta Suceava Burdujeni – Vicovu de Sus Hc35 

 

 

  

  

 

 

 

Stația Cf „Vicovu de Sus Hc” se află la o distanță de 5 km și 6 minute de parcurs cu autoturismul, față de centrul orașului Vicovu de S us 

respectiv 3 km și 35 minute parcurs pietonal, față de centrul orașului. Aria de deservire nu este una concentrică, fiind „obturată natural 

de râul Suceava care limitează transferul direct către zonele periferice din nordul UAT-ului. Punctul cel mai îndepărtat față de stația CF 

„Vicovu de Sus Hc” se află la o distanță de 12 km și 18 minute parcurs cu autoturismul respectiv 10 km și  121 minute parcurs pietonal. 

Stația CF „Vicovu de Sus Hc” este localizată în localitatea aparținătoare Bivolărie. 

 

 
34 Sursa – pagina oficială „bilete.cfrcalatori.ro” 
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Vicovu-de-Sus-hc/Suceava-(toate-
statiile)?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimum
Minutes=5&ChangeStationName= 
35 Sursa – pagina oficială „bilete.cfrcalatori.ro” 
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Suceava-(toate-statiile)/Vicovu-de-Sus-
hc?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinu
tes=5&ChangeStationName= 

https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Vicovu-de-Sus-hc/Suceava-(toate-statiile)?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Vicovu-de-Sus-hc/Suceava-(toate-statiile)?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Vicovu-de-Sus-hc/Suceava-(toate-statiile)?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Suceava-(toate-statiile)/Vicovu-de-Sus-hc?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Suceava-(toate-statiile)/Vicovu-de-Sus-hc?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Suceava-(toate-statiile)/Vicovu-de-Sus-hc?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
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Notă: Stația „Bivolărie Hc”, la data întocmirii prezentei, este funcțională având rute asemănătoare stației CF „Vicovu de Sus Hc” cu 

orar diferit, astfel: 
 

 
 

Figura nr. 43 – Stația CF „Vicovu de Sus Hc” – anul 2022 

 

 
 

Figura nr. 44 – Stația CF „Bivolărie Hc” – anul 2022 

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 10 – Mersul trenului pe ruta Suceava – Bivolărie Hc și retur 
 

Bivolărie Hc Suceava Burdujeni Suceava Burdujeni Bivolărie Hc 

06:05 07:54 08:07 09:56 

10:51 12:40 14:10 15:59 
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Notă: Sigurul operator feroviar pe ruta Suceava – Vicovu de Sus este CFR Călători iar capacitatea este de maximum 120 persoane 

(locuri). Infrastructura feroviară datează din anul 1898 cu o utilizare întreruptă în perioada 2008 și pusă în funcțiune începând cu 

anul 2018. Este asigurată o singură linie neelectrificată pe tronsonul Vicovu de Sus – Dornești (stația „Vicovu de Sus Hc” 28+250 și 

„Bivolărie Hc” 31 +100). Infrastructura feroviară intră în UAT Vicovu de Sus la km 27+400 și iese la km 33+600, astfel că pe raza UTA-

ului sunt 6 km de cale ferată neelectrificată funcțională respectiv două stații CF, menționate anterior. Stațiile CF datează din anul 

1898. și sunt administrate în prezent de către SNCFR S.A. – Regionala Iași. 
 

16:47 18:36 18:45 20:33 

 

 

- Durata de parcurs dintre stațiile CF „Bivolărie Hc” și „Vicovu de Sus Hc” este de 6 minute pe o distanță de 3 km, astfel că 

deplasarea garniturii se face cu 30 km/oră. 

- Durata de parcurs dintre stațiile CF „Bivolărie CF” (stația aflată la cea mai mică distanță de centru orașului, distanța de 2,3 km 

parcurși în 4 minute cu autoturismul și 29 minute parcurs pietonal cu traversarea râului Suceava pe strada Nicolae Bălcescu) și 

„Suceava Burdujeni” este de 109 minute, astfel că deplasarea garniturii se face cu 60 km/oră (figura nr. 44). 

 

 
 

Figura nr. 45 – Ruta „Bivolărie Hc”  - „Suceava Burdujeni”36 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

36 sursa – „bilete.cfrcalatori.ro” 
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Bivolaria-hc/Suceava-(toate-
statiile)?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimum
Minutes=5&ChangeStationName= 

https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Bivolaria-hc/Suceava-(toate-statiile)?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Bivolaria-hc/Suceava-(toate-statiile)?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/Bivolaria-hc/Suceava-(toate-statiile)?DepartureDate=02.05.2022&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&ConnectionsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
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Relația spațială, la nivel regional și național, dintre Vicovu de Sus și orașele principale este determinată de transferul în stația „Suceava 

Nord” sau stația „Suceava Burdujeni”, astfel: 

- Relația cu Botoșani: 123 km parcurși în 240 minute, cu transfer în stația „Suceava Nord” și timp de transfer de 36 minute (sunt 

asigurate 3 legături/zi); 

- Relația cu Iași: 201 km parcurși în 300 minute, cu transfer în stația „Suceava Nord” și timp de transfer de 36 minute (sunt 

asigurate 5 legături/zi); 

- Relația cu București: 508 km parcurși în 472 minute, cu transfer în stația „Suceava Nord” și timp de transfer de 7 minute (sunt 

asigurate 3 legături/zi). 

 

/ Transportul aerian 

Orașul Vicovu de Sus este localizat în partea de nord – vest al județului Suceava. Asigurarea transferului modal aerian de la nivel 

internațional și național, la nivel regional, județean sau local, se asigură prin structura aeroportuară „Aeroport – Ștefan cel Mare”. 

 

Acest aeroport se află la o distanță de 72 km față de orașul Vicovu de Sus, un timp de 87 minute parcurs cu autoturismul. Infrastructura 

rutieră care asigură acest tip de conexiune este la nivel de drumuri naționale (Aeroport – Vicovu de Sus: DJ 290A, E85, DN2H și DN2E). 

Aria de deservire a serviciilor aeroportuare, ale aeroportului „Ștefan cel Mare”, acoperă o rază de aproximativ  100 km, respectiv 2.489.928 

de persoane, 67,53% fiind reprezentată de populație de pe teritoriul României și 32,47% de populație de pe teritor iul Ucrainei37. 

 

Pe teritoriul României sunt deservite județele din nordul Regiunii Nord – Est și Regiunii Nord – Vest, astfel: 

- Județul Suceava, în integralitate; 

- Județul Maramureș, zona de est al județului; 

- Județul Neamț, în integralitate; 

- Județul Botoșani, în integralitate; 

- Județul Iași, zona de nord–vest al județului; 

- Județul Bacău, zona de nord al județului. 

 

Notă: în Județul Bacău există aeroportul „George Enescu” care acoperă zona de sud a județului Suceava iar în județul Iași există aeroportul 

„Aeroportul Iași” care acoperă zona de sud–est a județului Suceava. În ambele situații orașul Vicovu de Sus nu intră în aria de deservire 

a celor două aeroporturi menționate anterior. Singurul aeroport care deservește orașul Vicovu de Sus, este aeroportul  „Ștefan cel Mare”. 

Vicovu de Sus se află la o distanță de 3 ore față de București și poate ajunge la 2 ore38 dacă sunt îndeplinite măsurile prezentate în 

continuare.  

 

Profilul utilizatorului este caracterizat de migrația către zona de vest a Europeni, în căutarea unui loc de muncă și a turismului ecumenic 

practicat la nivel național și ocazional la nivel internațional. Deplasările, de la nivel local, județean sau regional către nivelul național sau 

internațional au în componență și călătoriile în scop de business, deoarece în județului Suceava existând în jur de 12 mii de companii, 

operatorii economici sunt în Vicovu de Sus, reprezentând 11% din totalul agenților economici înregistrați la nivelul județului Suceava. 

 
37 Sursă: https://www.aeroportsuceava.ro/ro/2016-01-29-19-50-13/aria-de-captare 
38 Modalitate de calcul: 

- Transfer rutier -  87 minute între orașul Vicovu de Sus și Aeroportul „Ștefan cel Mare”; 

- Transfer aerian  - 45 minute între aeroportul „Ștefan cel Mare” și aeroportul Otopeni (București); 

- Transfer operațional în aeroport 30 minute; 

- Transfer aeroport Otopeni și Gara de Nord București – 20 minute. 
Rezultă un timp total ,de transfer, de aproximativ 185 de minute ce poate fi optimizat prin reducerea timpului aferent transferului rutier, cu 
aproximativ cu 45 minute. Astfel, timpul rezultat va fi de 120 minute aferent mobilității între Vicovu de Sus și municipiul București utilizând servicii 
de transport aerian. 

https://www.aeroportsuceava.ro/ro/2016-01-29-19-50-13/aria-de-captare


 

 

 

105 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  
ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

Analiza accesibilității aeriene al orașului Vicovu de Sus indică o conexiune favorabilă prin nord–estul țării cu unele dintre cele mai 

importante centre urbane din Europa Centrală (Munchen, Viena, Milano, Roma, Bologna, Bruxelles, Londra, Veneția, etc.), la o distanță 

parcursă în 3–4 ore39. În schimb, pentru accesibilitatea spre marile capitale din vestul şi nordul Europei este nevoie de un timp dublu40. 

Favorizat de poziția geografică față de aeroportul „Ștefan cel Mare” se poate afirma faptul că accesibilitatea aeriană pentru orașul Vicovu 

de Sus și se poate atribui calificativul „bine”, putând obține calificativul maxim  „foarte bine” dacă vor fi implementate următoarele 

măsuri: 

- Toate localitățile (UAT-urile) trebuie să aibă șosele de ocolitoare sau de centură; 

- Infrastructura feroviară să asigure pe ruta PUTNA – SUCEAVA un transfer, dintre Vicovu de Sus și aeroportul „Ștefan cel Mare”, 

de maximum 45 de minute;  

- Transportul public, printr-un nod de transfer modal de la nivelul municipiului Suceava și Rădăuți, trebuie să asigure un transfer 

de maximum 45 minute între orașul Vicovu de Sus și aeroportul „Ștefan cel Mare”. 

 

/ Trafic 

În orașul Vicovu de Sus traficul rutier se desfășoară greoi din cauze multiple, printre care cele mai importante fiind subdimensionarea 

arterelor de circulație în raport cu numărul crescut de vehicule și numărul insuficient de locuri de parcare amenajate. În urma observațiilor 

efectuate, s-a constatat că între dinamica traficului în oraș și gradul de ocupare spațială, există o relație de incompatibilitate.  

 

 
 

Profilul orașului din acest punct de vedere, este unul rural, dominat de activați economice săptămânale, campanii agricole semestriale și 

turismul ecumenic estival (figura nr. 47).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 47 – Frecvența utilizării autoturismelor în orașul 

Vicovu de Sus și Bivolărie, în anul 2021, pentru campaniile 

agricole semestriale41 

 

 
39 Sursa - https://www.aeroportsuceava.ro/images/programzboruri/2022/mai/ORAR_PLEC%C4%82RI_MARTIE_OCTOMBRIE_2022_02_05.pdf 
40 Estimările de timp se referă doar la timpul efectiv de călătorie   
41 Date comparate cu valorile de trafic expuse pe https://www.google.ro/maps/@47.9175384,25.6698402,13.11z/data=!5m1!1e1?hl=ro 

Figura nr. 46 – Frecvența utilizării autoturismelor în 

orașul Vicovu de Sus și Bivolărie, în anul 2021, pentru 

târgul săptămânal 

https://www.aeroportsuceava.ro/images/programzboruri/2022/mai/ORAR_PLEC%C4%82RI_MARTIE_OCTOMBRIE_2022_02_05.pdf
https://www.google.ro/maps/@47.9175384,25.6698402,13.11z/data=!5m1!1e1?hl=ro
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Notă: Perioada cu valorile de trafic cele mai ridicate este aproape în sezonul estival cu extensii evidente în lunile aprilie-

iunie și septembrie-octombrie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 48 – Frecvența utilizării autoturismelor în 

orașul Vicovu de Sus și Bivolărie, în anul 2021, privind 

turismul ecumenic și de agrement42 

 

 

 

 

 

 

 
Figura nr. 49 – Valori de trafic centralizate în cursul anului 2021, an caracterizat de resticțiile impuse de pandemie43 

 

Notă: În perioada estivală (iunie–septembrie) numărul utilizatorilor, în trafic, crește datorat, în special, vizitatorilor (turismul de agrement 

și ecumenic). 

 

Direcțiile incompatibile, transpuse spațial, sunt pe direcția est-vest cu puncte de inflexiune în zona centrală a orașului Vicovu de Sus sau 

linii de forță paralele cu râul Suceava identificate în localitatea aparținătoare Bivolărie (figura nr. 50). 

 

/ Transportul de mărfuri 

Traficul de mărfuri, în prezent se realizează prin intermediul: 

- Transportului rutier; 

- Transportului pe cale ferată. 

 

 
42 Date comparate cu valorile de trafic expuse pe https://www.google.ro/maps/@47.9175384,25.6698402,13.11z/data=!5m1!1e1?hl=ro 
43 Date comparate cu valorile de trafic expuse pe https://www.google.ro/maps/@47.9175384,25.6698402,13.11z/data=!5m1!1e1?hl=ro 
 

https://www.google.ro/maps/@47.9175384,25.6698402,13.11z/data=!5m1!1e1?hl=ro
https://www.google.ro/maps/@47.9175384,25.6698402,13.11z/data=!5m1!1e1?hl=ro
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Aceste două componente folosesc resurse subdimensionate generatoare de disfuncții în domenii ca: economie, administrație, transport, 

turism și mobilitate. 

 

Principalii actori care desfășoară activități generatoare de trafic (la nivelul orașului Vicovu de Sus), asupra arterelor principale din oraș 

dar și care tranzitează orașul și în special localitatea Bivolărie, sunt: 

- comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

- repararea autovehiculelor și motocicletelor: 

- industria prelucratoare. 

 

 
 

Figura nr. 50 – Reprezentare grafică și localizarea operatorilor economici conform CAEN44 

 

 
44 Sursa – Registrul comerțului, date aferent anului 2021 
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Figura nr. 51 – Reprezentare grafică și densitatea activităților economice, conform CAEN45 

 

Notă: Majoritatea activităților economice sunt localizate, conform punctului de lucru declarat la Registrul Comerțului, în zona de sud–est 

a localității Bivolărie, în zona centrală  și parțial în zona de vest a orașului Vicovu de Sus. 

 

/ Parcul auto 

Mobilitatea la nivelul UAT Vicovu de Sus este caracterizată, în principal, de obișnuința utilizatorilor de a se deplasa cu mi jloacele proprii 

– autoturism. În acest sens, este necesar a se evidenția date statistice ale parcul auto, în special autovehicule ale persoanelor fizice, care 

reprezintă 94% dintre  vehiculele înregistrate la nivelul Primăriei orașului Vicovu de Sus, la sfârșitul anului 2021. 

 

 
 

Figura nr. 52 – Reprezentare grafică și localizarea operatorilor economici principali 

 

 
45 Sursa – Registrul comerțului, date aferent anului 2021 
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Figura nr. 53– Repartiția spațială a autovehiculelor la nivelul UAT Vicovu de Sus46 

 

 
 

Figura nr. 54 – Densitatea spațială a autovehiculelor la nivelul UAT Vicovu de Sus47 

 

 
46 Sursa de date informaționale – Primăria orașului Vicovu de Sus, pentru anul 2021 
47 Sursa de date informaționale – Primăria orașului Vicovu de Sus, pentru anul 2021 
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Notă: Se observă din figura nr. 54 o distribuire aproape uniformă a autovehiculelor la nivelul UAT-ului cu mici amplitudini în lungul 

arterelor principale (strada Ștefan cel Mare, Calea Cernăuți și Calea Bucovinei) respectiv zone din nordul orașului Vicovu de Sus (în zona 

străzii Romană și strada Republicii) și în Bivolărie zona de sud–est, la graniță cu UAT Vicovu de Jos. 

 

La nivelul anului 2021 au fost identificate, în baza de date, 3898 de autoturisme din care 250 proprietate privată a persoanelor juridice 

și 3694 autoturisme persoane fizice, majoritatea având anul de fabricație din perioada 2012 – 2014 și capacitate cilindrică cuprinsă între 

1560 și 1968 cm3. 

 
Figura nr. 55 – Numărul de autoturisme/localitate48 

 

În localitatea Bivolărie sunt identificate un număr de 839 iar în Vicovu de Sus sunt înregistrate 2855 de autovehicule persoane fizice, ceea 

ce înseamnă că 77% din total sunt în Vicovu de Sus. În comparație cu numărul total de autovehicule ale persoanelor juridice (39% sunt 

în Bivolărie și 61% în Vicovu de Sus), parcul auto (doar autoturisme) este dispus ilegal la nivel de teritoriu dar proporțional cu numărul  

arterelor de circulație (70% din numărul de artere de circulație sunt înregistrate la nivelul orașului Vicovu de Sus). 

 

/ Mijloace alternative de mobilitate 

Mobilitatea nu înseamnă doar dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de transport, ci se referă în special la depășirea barierelor de 

mișcare în plan social, economic, politic și fizic. În urmă cu două decenii, conceptul de mobilitate era înțeles ca ”volumul de persoane și 

de mărfuri din societate care se deplasează dintr-o locație în alta” (Hart și, Nijkamp, 1994)49. La scurt timp, acesta a fost redefinit, prin 

conceptul de mobilitate sustenabilă înţelegându-se ”mobilitatea în concordanță cu principiile și cerințele dezvoltării sustenabile” (Høyer50, 

1999). Obiectivele unei mobilități sustenabile 77 sunt: calitate înaltă a serviciilor, mediu urban și rural cât mai atractiv,  accesibilitate 

pentru toți, siguranță și securitate, reducerea poluării aerului și a noxelor, reducerea efectelor de seră și a consumurilor energetice, 

costuri mai eficiente și mai reduse pentru călători și mărfuri. 

 

În ceea ce privește conceptul de accesibilitate este important să precizăm faptul că ”diferite modalități de măsurare a accesibilității oferă 

adesea abordări diferite ale accesibilității” (Makri & Folkesson, 1999)51. În accepțiunea cea mai largă, accesibilitatea (în special a 

transportului) este definită și de un ”potențial de oportunități de interacțiune”52 79 (Hansen, 1999). Îmbunătățirea accesibilității aduce 

numeroase beneficii atât persoanelor cât și societății. Printre cele mai importante beneficii ale accesibilității amintim: o mai mare 

independență, o mai bună calitate a vieții, reducerea poluării, o mai mare economie la cheltuieli, economie de energie, o mai bună 

sănătate, o mai bună incluziune social, un ”capital social” sporit. 

 
48 Sursa de date informaționale – Primăria orașului Vicovu de Sus, pentru anul 2021 
49KG Høyer ,1999, Sustainable mobility, Ph.d Thesis, în http://dspace.ruc.dk/bitstream/1800/745/1/Sustainable_mobility_the.pdf   
50KG Høyer ,1999, Sustainable mobility, Ph.d Thesis, în http://dspace.ruc.dk/bitstream/1800/745/1/Sustainable_mobility_the.pdf  
51Makrí, M. and Folkesson, C., 1999, ”Accessibility Measures for Analyses of Land Use and Traveling with Geographical Information Systems”, 
Proceedings of 2nd KFB-Research Conference, Lund Institute of Technology, Suedia, www.tft.lth.se/kfbkonf/4Makrifolkesson.pdf   
52Bruce E. Hansen, 1999, ”Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference”, Journal of Econometrics, volumul93, 
http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/joe_99.pdf   

http://dspace.ruc.dk/bitstream/1800/745/1/Sustainable_mobility_the.pdf
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Piste pentru bicicliști 

Orașul Vicovu de Sus nu dispune de un sistem integrat de piste pentru biciclete, fiind utilizată partea carosabilă sau trotuarul pe post de cale 

de rulare pe anumite tronsoane. Sistemul de închiriere de biciclete este reprezentat la nivel local prin centrul pentru închiriere I’Velo 53. 

 

/ Mobilitatea populației, UAT Vicovu de Sus 

O direcție importantă, în îmbunătățirea accesibilității și mobilității locuitorilor orașului Vicovu de Sus și Bivolărie (localitate aparținătoare) 

are la bază  identificarea și implementarea de proiecte integrate ce au la bază dezvoltarea unei infrastructuri conective. Populația care 

determină valori de trafic și generează instrumente de planificare a mobilității, este reprezentată de forța de muncă și elev i. 

 

FORȚA DE MUNCĂ 

Un aspect important al pieței muncii este mobilitatea teritorială a forței de muncă, iar unul din factorii care determină mobilitatea forței 

de muncă este dispersia teritorială a locurilor de muncă. Acest aspect este în strânsă conexiune și cu fenomenul ”navetismului”. În prezent, 

o pondere ridicată la nivelul zonei de influență (figura nr. 56), o deține populația cu domiciliu (20%) în altă localitate decât cea a punctului 

de lucru al angajatorului. În cadrul orașului Vicovu de Sus și Bivolărie rata populației ocupate ce are locul de muncă într-o localitate 

diferită de cea de domiciliu este de aproximativ 15%. Peste 40% de persoane practică navetismul zilnic spre localități din județul Suceava, 

iar 20% persoane au locul de muncă în localități din alte județe54. În total, circa 15% din persoane, la nivelul UAT Vicovu de Sus, se 

deplasează zilnic spre și dinspre localitățile în care își au locul de muncă, ceea ce implică o intensificare suplimentară a traficului rutier și 

feroviar în special în zona localităților din zona de influență. 

 

 
Figura nr. 56 – Zona de influență a UAT Vicovu de Sus 

 
53 “I’Velo”, un proiect al Asociației Green Revolution, în parteneriat cu Raiffeisen Bank, anunță finalizarea sezonului 2014. Mulțumirile merg către 
cele aproape 180.000 de mii de utilizatori, care au ales bicicletele I’Velo ca mijloc de transport sau de recreere pe parcursul întregului an 2014, 
dar și către autoritățile, partenerii și sponsorii care au sprijinit proiectul. Numărul mare de utilizatori și implicarea acestora în acțiunile organizate 
în cadrul proiectului demonstrează interesul lor de a se reuni într-o adevărată comunitate a bicicliștilor. 
54 PATJ Suceava 
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Figura nr. 57 – Încărcarea pe trama stradală a forței de muncă 

 

 
 

Figura 58 – Distribuția spatial-funcțională în raport cu zonele de accesibilitate la locul de muncă 
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Notă: Forța de muncă, în cee ace privește accesul la locul de muncă, utilizează, cel mai des, arterele majore de circulație a uto (străzi 

menționate mai sus). Este important de menționat că potețul pietonal (care se află într-o stare avansată de degradare), din dreptul 

târgului săptămânal reprezintă singurul instrument de transfer între și dintre Vicovu de Sus și Bivolărie, fiind cel mai scur t drum. 

 

Majoritatea salariaților din Vicovu de Sus și Bivolărie lucrează în sectorul terțiar al economiei55. Activitățile de comerț și activitățile HoReCa 

atrag circa 30% din totalul persoanelor salariate din UAT – Vicovu de Sus56. În administrația publică lucrează 5% din forța de muncă 

salariată din UAT – Vicovu de Sus, iar în sectorul transporturilor și telecomunicațiilor 10% din totalul salariaților. Învățământul și sănătatea 

dețin fiecare câte 26% din totalul populației salariate atât la nivelul UAT – Vicovu de Sus57. 

 

În februarie 2022 la solicitarea proiectantului58 s-au pus la dispoziția acestuia, de la instituțiile publice, date statistice pe baza cărora s-au 

emis concluzii privind mobilitatea populației (forței de muncă). În analiza situației existente s-au luat în considerare forța de muncă, cu 

domiciliul în orașul Vicovu de Sus și localitatea Bivolărie respectiv cu domiciliu în alte localități, a angajatorilor cu număr mare de angajați59 

din UAT-Vicovu de Sus. 

 

Conform datelor statistice primite de la ITM județul Suceava rezultă că, pentru UAT Vicovu de Sus, densitatea mare a forței de muncă, 

după domiciliu, este în orașul Vicovu de Sus și zona de sud – est a localității Bivolărie. De altfel în Planul Urbanistic General al UAT Vicovu 

de Sus, această zonă este cuprinsă în unitățile teritoriale de referință, specifice zonelor cu funcțiunea de locuire individuală. 

 

În cadrul diagnozei privind mobilitatea populației, ce reprezintă forța de muncă din UAT Vicovu de Sus, s -a identificat, ca informație 

statistică comparată, că anumite străzi datorită prospectului stradal subdimensionat nu pot asigura în condiții normale/timp și siguranță 

în trafic accesibilitate la unitățile de producție din oraș. 

 

ELEVII 

Numărul elevilor care frecventează unitățile de învățământ de la nivelul UAT Vicovu de Sus, este de  3668 persoane din care: 

- 80% locuiesc în orașul Vicovul de Sus; 

- 20% locuiesc în localitatea Bivolărie. 

 

 
55 Sectorul terțiar denumit și sectorul serviciilor cuprinde toate activitățile de producție a bunurilor intangibile   
56 UAT Vicovu de Sus cuprinde orașul Vicovu de Sus și localitatea Bivolărie 
57 PATJ Suceava 
58 Elaboratorul Planului de Mobilitate Urbană 
59  



114 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  

ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

 
Figura nr. 59 – Reprezentare grafică a domiciliului elevilor din UAT Vicovu de Sus 

 

Notă: Sunt reprezentați elevii indiferent de vârstă respectiv unitatea de învățământ aferentă. Majoritatea elevilor, după localizare spațială, 

sunt identificați în zona centrală și zona de nord a orașului Vicovu de Sus respectiv zona de sud – est a localității Bivolărie. 

 

 
 

Figura nr. 60 – Reprezentare grafică a densității elevilor din UAT Vicovu de Sus 

 

 

În urma activităților efectuate cu grupuri țintă, în perioada februarie – aprilie 2022, în cadrul cărora au fost identificate, centralizate și 

reprezentate traseele pe care elevii le parcurg din punctul A – locuință și punctul B – unitatea de învățământ. Grupul țintă a fost 

reprezentat de elevii claselor primare și gimnaziale (elevi care reprezintă x% din totalul elevilor care frecventează unitățile de învățământ 

din UAT Vicovu de Sus) care au fost invitați să participe la o activitate privind identificarea problemelor și soluțiilor necesare deplasării 

copiilor cu bicicleta. 
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Figura nr. 61 – Copertă comunicate ale activităților elevilor în cadrul prezentului proiect 

 

Notă: Această activitate poate fi urmărită pe pagina de Facebook a proiectului: 

https://www.facebook.com/P.M.U.D.vicovudesus 

 

În perioada februarie-aprilie 2022 s-au desfășurat activități cu elevii claselor primare și gimnaziale de la unitățile de învățământ din UAT 

Vicovu de Sus. Au avut loc 4 activități cu elevii, timp de o oră, în cadrul programului școlar unde au asistat și cadrele didactice din acea 

unitate de învățământ. Au fost prezenți 30 de elevi/sesiune din clase diferite și grupă de vârstă apropiată. Elevii au fost invitați să identifice 

probleme și soluții în ceea ce privește dorința lor comună de a se deplasa cu bicicleta,  în condiții de siguranță. Obiectivele acestor activități 

au fost: 

- lucru în echipă; 

- dezvoltarea spiritului de echipă: 

- dezvoltarea spiritului civic și implicarea lor activă, pe viitor, în viața comunității; 

- oratoria și lideri între elevi; 

- cunoaștere și înțelegerea demersului de elaborare a PMUD și rolul acestui document în ceea ce privește implementarea 

proiectelor la nivelul UAT Vicovu de Sus; 

- conștientizarea valorilor culturale locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pmudvicovudesus
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Astfel, în baza chestionarelor lansate în cadrul activității și a datelor recepționate de la Inspectoratul Școlar județean Suceava, au fost 

centralizate și reprezentate traseele elevilor (figura nr. 61). 

 

 
 

Figura nr. 62 – Reprezentare grafică a traseelor elevilor din punctul A spre punctul B 

 

Notă: Punctul A reprezintă locuința iar punctul B reprezintă unitatea de învățământ. Trama stradală (pietonală sau carosabilă) cea mai 

utilizată este: 

- Calea Cernăuți (DN2E) pe o lungime de 3,21 km; 

- Calea Bucovinei (DN2E și Dj209C) pe o lungime de 4,5 km; 

- Strada Ștefan cel Mare (DN2H), segment cuprins între strada Obcinii și strada Speranței, pe o lungime de 445 metri; 

- Strada Obcinei, pe o lungime de 500 metri; 

- Strada Victoriei, pe o lungime de 260 metri. 

 

Segmentul total de 12 km, de străzi, este în orașul Vicovu de Sus raportat la categoria de importanță (străzi principale)  iar în localitatea 

Bivolărie sunt cele mai lungi trasee în raport cu categoria drumului.  

 

Din alte localități: 

- la nivelul zonei de influență: 

o 4% locuiesc în UAT Straja; 

o 3% locuiesc în UAT Bilca; 

o 4% locuiesc în UAT Vicovu de Jos; 

o 1% locuiesc în UAT Putna; 

o 7% locuiesc în alte localități. 
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Figura 63 – Distribuția spatial-funcțională în raport cu zonele de accesibilitate la unitățile de învățământ 

 

Notă: 

- Zona cea mai „aglomerată” în ceea ce privește accesul elevilor la unitățile de învățământ, este în zona centrală a orașului 

Vicovu de Sus. Astfel, valorile cele mai mari sunt identificate la nivelul următoarelor artere de circulație: 

o Calea Cernăuți, între strada George Călinescu și strada Bisericii, în Vicovu de Sus; 

o Calea Bucovinei, între Calea Cernăuți și strada Magnoliei, în Vicovu de Sus; 

o Strada Ștefan cel Mare, între strada Obcinii și strada Sf. Andrei, în Bivolărie. 

- Stabilirea acestui scenariu s-a realizat prin poziționarea, în GIS, a tuturor elevilor (poziționare după adresă) care frecventează 

unitățile de învățământ din Vicovu de Sus și Bivolărie. Adresele au fost introduse (în baza unei aplicații pusă la dispoziție  de 

către elaboratorul prezentei) de către persoane angajate în cadrul unităților de învățământ.  
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Conform Inspectoratul Școlar Județean Suceava60, la nivelul UAT-Vicovu de Sus, în anul 2021, situația se prezintă astfel: 

 

Tabelul nr. 11  – Centralizator cu numărul de unitățile de învățământ de la nivelul UAT Vicovu de Sus 
 

Nr. Crt. Tipul unității de învățământ Nr. unităților de învățământ 

1 GRĂDINIȚE 2 

2 ȘCOLI PRIMARE ȘI GIMNAZIALE 4 

4 LICEE 1 

TOTAL 7 

 

 
 

Figura nr. 64 – Reprezentare grafică a unităților de învățământ și raza lor de deservire 

 

Aceste date statistice sunt determinate în mod special de evoluțiile demografice, în mod particular evoluția ratei natalității la nivelul 

orașului. 

 

Notă: Raza de deservire este stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului general de urbanism – Hotărârea de Guvern nr. 525 

din 27 iunie 1996, Anexa nr. 1 punctul 1.6, unde: 

- Unitățile de învățământ preșcolar au o rază de deservire de maximum 500 de metri; 

- Unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal au o rază de deservire de maximum 1000 metri. 

 

Fiecare unitate de învățământ se prezintă astfel: 

 

Unitatea de învățământ_#1 

Școala gimnazială nr. 3 din localitatea Vicovu de Sus: 

- Un număr de 321de elevi care au domiciliul în Vicovu de Sus; 

- Un număr de 27 cadre didactice din care 26 au domiciliul în Vicovu de Sus; 

- Un număr de 3 persoane auxiliare din care 2 persoane au domiciliul în Vicovu de Sus. 

Grădinița nr. 3 din localitatea Vicovu de Sus: 

- Un număr de 50 de copii; 

- Un număr de 2 cadre didactice care au domiciliul în Vicovu de Sus. 

 
60 Adresă emisă de către Inspectoratul Județean Suceava, cu nr. de înregistrare ... din ... 
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La nivelul acestei unități de învățământ: 

- Capacitatea maximă de elevi este de 475 copii, sunt 371 de copii, 29 de cadre didactice și 3 persoane auxiliar, în total 403 

utilizatori. 

Unitatea de învățământ_#2 

Școala gimnazială nr. 1 din localitatea Vicovu de Sus: 

- Un număr de 353 de elevi din care 323 au domiciliul în Vicovu de Sus, 24 de elevi au domiciliul în localitatea Bilca iar  6 elevi 

locuiesc în localitatea Bivolărie; 

- Un număr de 26 cadre didactice din care 9 au domiciliul în Vicovu de Sus și un cadrul didactic locuiește în localitatea Bivolărie. 

Restul cadrelor didactice au domiciliul în Straja, Bilca, Putna, Voitinel sau Suceava (figura nr. 65); 

 
Figura nr. 65 – Dispersia spațială a cadrelor didactice la nivelul zonei de influență 

 

Notă: În acest grafic sunt prezentate date aferente Școlii gimnaziale nr. 1 din localitatea Vicovu de Sus.  

 

- Un număr de 6 persoane auxiliare din care 4 persoane au domiciliul în Vicovu de Sus. 

Școala primară nr. 1 din localitatea Vicovu de Sus: 

- Un număr de 124 de elevi din care 104 au domiciliul în Vicovu de Sus, 17 de elevi au domiciliul în localitatea Bilca, 2 elevi 

locuiesc în localitatea Bivolărie iar un elev are domiciliul în localitatea Vicovu de Jos. 

- Un număr de 4 cadre didactice din care 2 au domiciliul în Vicovu de Sus și restul cadrelor didactice au domiciliul în Vicovu de Jos. 

 

La nivelul acestei unități de învățământ: 

- Capacitatea maximă de elevi este de 530 copii, sunt 477 de copii, 30 de cadre didactice și 6 persoane auxiliar, în total 513 

utilizatori. 

Unitatea de învățământ_#3 

Liceul tehnologic „Ion Nistor”61 din localitatea Vicovu de Sus: 

- Un număr de 2041 de copii din care 1225 au domiciliul în orașul Vicovu de Sus și  100 de elevi locuiesc în localitatea Bivolărie 

(figura nr. 66). 

 
61 Această unitate de învățământ are în componență o grădiniță, o școală primară, o școală gimnazială și un liceu. 
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Figura nr. 66 – Dispersia spațială a elevilor la nivelul zonei de influență 

 

- Un număr de 107 cadre didactice din care 55 au domiciliul în Vicovu de Sus, 9 locuiesc în localitatea Bivolărie. Restul cadrelor 

didactice au domiciliul în Straja, Bilca, Putna, Voitinel sau Suceava; 

- Un număr de 11 persoane auxiliare din care 9 persoane au domiciliul în Vicovu de Sus. 

La nivelul acestei unități de învățământ: 

- Capacitatea maximă de elevi este de 2170 copii, sunt 2041 de copii, 107 de cadre didactice și 11 persoane auxiliar, în total 2159 

utilizatori. 

 

Concluzie  

  Diagnoza, în cazul utilizării infrastructurii rutiere ce se transpune la nivelul mobilității în cadrul orașului, prezintă o disfuncție 

privind capacitatea redusă pe care rețeaua stradală o poate asigură ca suport privind accesul la serviciile de învățământ.  

Prin suprapunerea datelor statistice privind forța de muncă și numărul de elevi (considerați principalii indicatori de măsură a 

mobilității la nivelul orașului) au rezultat următoarele: 

- străzile de importanță zonală (cele care permit accesul în oraș, în contextul menționat  mai sus) sunt: strada Ștefan cel Mare, 

Calea Cernăuți și Calea Bucovinei; 

- Numărul cel mai mare de populație, care nu locuiește în oraș și vine din direcția localității Straja (dinspre vest) și utilizează 

preponderent zona centrală a localității, urmată de populația care vine dinspre localitățile din estul UAT-ului și care utilizează de 

asemenea zona centrală. 

- densitatea cea mai mare de utilizatori este identificată în zona centrală și zona de nord a orașului Vicovu de Sus respectiv zona 

de sud–est a localității Bivolărie. 
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2.12  Zone cu nivel ridicat de complexitate 

zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale – gări, aerogări etc. 
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Configurația unei rețelei nu poate prelua mulțumitor valorile de trafic de la orele de vârf, motiv pentru care în anumite intersecții se 

formează temporar blocaje (în special pe arterele majore de circulație). Capacitățile reduse ale străzilor devin astfel premisa accentuării 

fenomenelor de congestie. În acest context, se impun măsuri pentru creșterea capacității prin:  

- interzicerea staționarii în lungul arterelor principale din oraș; 

- lărgirea sau introducerea de străzi cu sens unic; 

- realizarea de noi trotuare și piste pentru bicicliști; 

- zonele de calmare a traficului auto (în special în zonele de acces la instituții publice, unități de învățământ, etc.). 

 

Sunt de asemenea încă numeroase străzi nemodernizate, cu infrastructură învechită (străzi pietruite sau chiar de pământ). În aceste 

condiții traficul se distribuie natural pe străzile adiacente, amplasate în centrul localității, acestea din urmă preluând de asemenea traficul 

greu și pe cel de tranzit local. 

 

Capacitatea de circulație a acestor străzi este mult redusă de existența autovehiculelor parcate în lungul străzii. Parcajele  amenajate se 

dovedesc a fi insuficiente, staționarea autovehiculelor în lungul străzilor fiind prezentă atât în zonele rezidențiale, cât și în cele aglomerate 

(târgul săptămânal). Străzi în această situație sunt (figura nr. 65): 

- Calea Cernăuți (DN2E), din Vicovu de Sus, comunicare cu Ucraina; 

- Calea Bucovinei (DJ 209G), din Vicovu de Sus, comunicare cu localitățile Straja, Falcău, Brodina, Sadău, Paltin, Nisipitu și Ulma 

respectiv o posibilă comunicare cu Ucraina; 

- Strada Ștefan cel Mare (DN2H), din Bivolărie, comunicare cu localitățile Gura Putnei și Putna. 

 

 
Figura 67 – Zone cu risc ridicat (mobilitate) 

Notă: 

- În prezent, pe marile artere de circulație lipsesc  cu desăvârșire semne de circulație adecvate mediului urban. Localitățile Vicovu 

de Sus și Bivolărie fiind „tratate” ca fiind localități din mediul rural. Cele mai multe accidente sunt datorate vitezei neadecvate, 

semnalizări necorespunzătoare în zonele de acces la unități de învățământ și instituții, lipsa parcajelor amenajate și a 

autoturismelor cu volan pe dreapta (20% din numărul total de autoturisme, proprietate particulară a persoanelor fizice).  
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Volumele de trafic cele mai importante s-au observat pe Calea Cernăuți și Calea Bucovinei (în cursul anului) și pe strada Ștefan cel Mare 

(în perioada estivală). Alte valori semnificative s-au remarcat pe celelalte artere principale din oraș, mai ales în zona de intersecție dintre 

strada Nicolae Bălcescu și Calea Cernăuți (unde Poliția Rutieră a sugerat realizarea unui sens giratoriu62) de unde începe și Calea Bucovinei 

(DJ209G) către Ulma (figura nr. 65). Valori ale densității, foarte ridicate în comparație cu celelalte străzi din rețea, sunt detectate pe 

tronsoane ale străzilor: strada Mihai Eminescu (Vicovu de Sus), strada Prieteniei (Vicovu de Sus), strada Nicolae Iorga ((Vic ovu de Sus), 

strada Libertății (Vicovu de Sus), strada Baciului (Vicovu de Sus), strada Fleșca (Vicovu de Sus), strada Protop Ionel Mâlos (Vicovu de Sus), 

strada Laurei (Vicovu de Sus), strada Magnoliei (Vicovu de Sus), strada George Călinescu (Vicovu de Sus), strada Horia (Vicovu de Sus), 

strada Bisericii (Vicovu de Sus), strada I L Caragiale (Vicovu de Sus) și artere de care asigură închiderea inelelor de circulație auto (figura 

nr. 65). În localitatea Bivolărie arterele principale sunt: strada Drumul cu Tei, strada Victoriei, strada Obcinii, strada Măgura, strada 

Podirei, strada Sf. Andrei, strada Speranței, și celelalte artere secundare. 

 

 
Figura nr. 68 – Zone aferent modernizării tramei stradale 

 

Notă: 

- Zonele care trebuie să fie supuse, de urgență, modernizării tramelor stradale sunt în partea de vest și est a localității Vicovu de 

Sus și în partea de sud a localității Bivolărie. Acest considerent este în concordanță cu direcțiile de dezvoltare spațială a UAT_ului, 

în baza documentației de urbanism P.U.G. dar și a tendințelor de executare a lucrărilor de construcții, în aceste zone, în special 

locuințe individuale. 

 
62  
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Luând în considerare numai potențialul turistic pe care îl are UAT Vicovu de Sus, este de așteptat ca zonele de dezvoltare propuse să se 

concretizeze în următorii ani, de aceea este nevoie de realizarea infrastructurii de transport rutiere, de creșterea capacită ții arterelor 

existente, atât prin interzicerea parcărilor în lungul străzilor principale, cât și prin modernizarea unor străzi, introducerea sensurilor unice 

și a benzilor pentru bicicliști. Vor trebui identificate noi spații pentru amenajarea de parking-uri, dar în același timp ar trebui descurajat 

transportul cu vehiculele individuale, accesul transportului în zona central a orașului și încurajat transportul alternativ. În perspectiva 

creșterii valorilor de trafic în zona centrală se recomandă semaforizarea unor intersecții și sincronizarea instalațiilor pe axe de circulație. 

Zonele cu o mare complexitate privind mobilitatea au fost identificate în mai multe zone ale orașului în funcție de: 

- Funcțiunea predominantă; 

- Forma zonei (configurația spațial – volumetrică); 

- Caracterul și caracteristica zonei; 

- Funcția zonei și potențialul socio – economic a acestea; 

- Amplasare în cadrul orașului. 

Cele 4 zone sunt: 

- zona stațiilor CF (HC Vicovu de Sus și HC Bivolărie); 

- zona centrală din orașul Vicovu de Sus; 

- zona de intrare în orașul Vicovu de Sus; 

- zona malurilor râului Suceava. 

 
Figura nr. 69 – Zone de transfer spațial la nivelul UAT Vicovu de Sus 
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Pentru fiecare zonă s-a propus un scenariu cu o singură particularitate comună, la nivel micro – încurajarea mersului pe jos, prin 

parcurgerea de distanțe mici până la funcțiunile primare de proximitate (învățământ, sănătate, servicii, comerț, recreere, agrement, sport 

etc.) prevăzute și în cadrul documentației de urbanism P.U.G. UAT Vicovu de Sus (figura nr. 67). 

 

 

 
Figura nr. 70 – Zone cu nivel ridicat de complexitate 

 

Notă: 

- Zonele cu nivel ridicat de complexitate, conform documentației de urbanism P.U.G. Vicovu de Sus, sunt identificate în lungul 

arterelor principale de circulație (strada Ștefan cel Mare, Calea Cernăuți și Calea Bucovinei, în zona centrală și zona de es t a 

UAT_ului). Funcțiunea predominantă a zonei intravilane este de locuit cu inserții de funcțiuni „publice” (administrație, 

economie, sănătate, educație, etc.). Valorile de trafic auto și situația deplasărilor navetiștilor, elevilor și a forței de muncă, 

prezentată în cadrul capitolului anterior, determină un set de măsuri urgente a fi implementate pentru  a nu determina sau 

accentua disfuncții existente în plan economic și administrativ. Componenta de mobilitate trebuie să răspundă la domeniul 

„siguranță” și „timp”. 

 

a) Pentru zona stațiilor CF (HC Vicovu de Sus și HC Bivolărie) s-a propus un proiect integrat de transfer modal de la nivel macro 

(național, regional, județean și zonal) la nivelul orașului în cadrul căruia această zonă se va reconfigura spațial, se va propune 

realizarea unei structuri de închiriat biciclete sau alte mopede electrice, punct de informare a cetățenilor, servicii, comerț, punct 

de încărcare autoturisme electrice (cel puțin 2 puncte de încărcare/loc) respectiv transferul navetiștilor care vin cu trenul , 

autoturismul personal, microbuze sau autocare să acceseze viitoare servicii de transport public local sau a transportul alternativ. 

Se poate avea în vedere, în cadrul unei asocieri cu UAT Putna, transferul pasagerilor (navetiști, turiști, etc.) către Mănăst irea 

Putna, în special în zile de sărbătoare religioasă (figura nr. 68). 
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Figura nr. 71 – Zone de transfer modal 

Notă: 

- Transferul spațial de la nivel național – regional – zonal către cel local, se realizează cu precădere în localitatea Bivolărie, la nivel 

carosabil utilizând DN2H (strada Ștefan cel Mare) și calea ferată prin HC Vicovu de Sus (amplasată în partea de est a localității 

Bivolărie) și HC Bivolărie (localizată în partea de vest a localității Bivolărie, în vecinătatea limitei de intravilan și UAT). Aceste două 

puncte de acces pot deveni motor de dezvoltare pentru UAT_urile din partea de vest, spre Ulma respectiv pentru comuna Bilca 

spre localitatea Siret. Punctul de trecere a frontierei determină identificarea unor instrumente de transfer rapid cu caracte r 

general din Vicovu de Sus către Suceava respectiv către celelalte regiuni ale țării; 

b) Zona centrală – este „dominată” de târgul săptămânal, instituțiile publice, în special unitățile de învățământ, care angrenează 

un număr semnificativ de utilizatori zilnici (în special elevii claselor gimnaziale și de liceu). Se propune o continuare a sistemului 

integrat al nodurilor de transfer modal și reorganizarea din punct de vedere spațial-configurativ-funcțional, a zonei 

corespunzătoare a târgului săptămânal, a circulațiilor rutiere prin montarea semnelor de circulație adecvat zonelor aglomerate, 

trotuare și piste pentru bicicliști, iluminat public și transpunerea în subsol (odată cu realizarea infrastructurii pietonale  în lungul 

Căii Cernăuți și Căii Bucovinei), pe cât posibil, a rețelelor de curenți tari și slabi respectiv nuanțarea și promovarea stilului 

arhitectural local la nivelul noilor clădiri, fațade (intervenții asupra clădirilor existente) și identitate locală;  

c) Zona de intrare în orașul Vicovu de Sus – accesul în oraș se face odată cu traversarea râului Suceava, în special după trecerea 

intersecției cu DJ178C (către UAT Bilca), unde sunt necesare realizarea trotuarelor (pe partea stângă, sens către Ulma sau graniță 

cu Ucraina), piste pentru bicicliști respectiv modernizarea infrastructurii pietonale existente (partea dreaptă). Este necesară 
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realizarea unui drop-off în stația de transport public județean „stația Tarsin” respectiv un nod modal de transfer (în cadrul 

sistemului integrat) către centrul orașului Vicovu de Sus (figura nr. 69); 

 

 
Figura nr. 72 – Zone funcționale 

 

Notă: 

- Având la bază documentația de urbanism P.U.G. s-a detaliat zonele de reglementare pentru a se evidenția funcțiunile 

preponderente și rolul lor în ceea ce privește mobilitatea la nivelul Vicovului de Sus. Se observă că accesul se realizează dinspre 

est unde are loc un transfer către Straja respectiv Putna (fiind ultima stație CF). Zona centrală se află pe traseul de transfer, 

caracterizată prin aglomerația de funcțiuni care atrag utilizatori (încărcări de valori de trafic auto și pietonal). Zonele de locuit, 

din partea de nord – est și sud a UAT_ului, nu sunt afectate de zonele „aglomerate”, acestea fiind tangente (singura disfuncție 

care trebuie eliminată este legat de trama stradală secundară care este de categoria a IV-a). 

 



128 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  

ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

d) Zona malurilor râului Suceava – UAT Vicovu de Sus este traversat de râul Suceava pe o distanță de aproximativ 9 km (râu care 

este propus a fi sistematizat prin documentația de urbanism P.U.G. UAT Vicovu de Sus. Malurile acestui râu reprezintă, poate 

cea mai mare oportunitate de a „introduce” sisteme integrate din punct de vedere funcțional – economic și administrativ la 

nivel zonal și regional. Această zonă poate găzdui piste pentru bicicliști, trasee pietonale de promenadă „ancorate” în zone de 

agrement și relaxare destinate atât locuitorilor cât și vizitatorilor din alte localități care doresc sa viziteze zona, în special 

Mănăstirea Putna sau tradiții locale. 

 

 
 

Figura nr. 73 – Transport alternativ – piste pentru bicicliști, propunere preliminară 

 

În completare,  pentru o relaționare directă cu orașul Vicovu de Sus și Bivolărie, se propun realizarea a trei poduri pietonale cu secțiune 

dedicată pistelor de bicicliști (în zona străzii Miron Costin din Bivolărie și străzii Păcii din Vicovu de Sus, străzii Obcinii din Bivolărie și zona 

târgului săptămânal respectiv în zona străzii Ciprian Porumbescu din Bivolărie și a străzii George Coșbuc din Vicovu de Sus) modernizarea 

podului aferent străzii Nicolae Bălcescu și a podului aferent străzii Mircea cel Bătrân din Vicovu de Sus (figura nr. 72). 
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Figura nr. 74 – Transport alternativ – conexiuni transversale 

 

e) Complexitatea acestei zone este dată și de condițiile de exploatare și utilizare a teritoriilor aferente „NATURA 2000” (figura nr. 73). 

 

 
 

Figura nr. 75 – Zona de protecție „Natura 2000” 

 

Notă: 

- UAT Vicovu de Sus, la nivel macro, este caracterizat de un peisaj specific zonelor rurale (localitățile sunt dezvoltate parale cu 

arterele de circulație majoră). Acest aspect reprezintă un avantaj din punct de vedere economic (Bivolărie este traversată de 

către turiștii care doresc să ajungă la Mănăstirea Putna, utilizând strada Ștefan cel Mare) dar un mare dezavantaj la nivelul 

utilizatorilor spațiilor publice urbane pietonale (risc de accidente, poluare fonică și olfactivă, etc.).  
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Figura nr. 76 – Sisteme urbane – mobilitate 

Notă: 

- Vicovu de Sus face parte, conform PATJ județul Suceava, din sistemul urban Rădăuți – Siret – Vicovu de Sus. Având în vedere 

iminenta realizare a autostrăzii A7 (care începe în zona de vest a localității Siret) și deschiderea punctului de trecere a frontierei 

dintre România și Ucraina, din localitatea Vicovu de Sus, este necesară realizarea unei conexiuni rapide dintre Vama Vicovu de 

Sus și autostrada A7 (varianta I) sau o altă variantă fiind conexiunea cu șoseaua de centură a localității Rădăuți. Conexiunea se 

poate realiza printr-o arteră cu statul de DN și care trece prin UAT_urile Vicovu de Sus, în zona de nord spre graniță, UAT Bilca, 

UAT Frătăuții Noi, UAT Mușenița și implicit UAT Siret. 

 

Sunt necesare identificarea a două artere de circulație carosabilă care să degreveze localitățile Bivolărie și Vicovu de Sus de către 

persoanele care tranzitează sau de către transportul de marfă. În situația iminentă de a se deschide punctul de trecere a frontierei dintre 

România și Ucraina, Calea Cernăuți (DN2E) va fi suprasolicitat, pe această arteră suprapunându-se mai multe „layere” de deservire locală, 
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zonală, regională și națională. Astfel, se propune o arteră de circulație în zona de nord a localității Vicovu de Sus, care să fie de deservire 

zonală, regională și națională pentru UAT Bilca, UAT Frătăuții Noi, UAT Mușenița și implicit UAT Siret (figura nr. 75). 

 

  
 

Figura nr. 77 – Conexiune Vama Vicovu de Sus la nivel regional și național 

Notă: 

- Varianta I (culoarea magenta) are o lungime de aproximativ 30 km și se descarcă în autostrada A7, în dreptul localității Siret, la 

limita de este a UAT Mușenița; 

- Varianta II (culoarea albastră) are o lungime de aproximativ 22 km și se descarcă în DN2H (la nord de localitatea Horodnicul de 

Jos), în apropierea șoselei de ocolire a municipiului Rădăuți; 

- În această zonă sunt identificate două heliporturi (în comuna Putna și municipiul Rădăuți) și un aerodrom  în comuna Frătăuții 

Vechi, conform PATJ Suceava; 

- Aceste variante de artere de circulație au rolul de a degreva DN2E și DN2H de traficul auto de tranzit. Acest aspect ar elimina 

disfuncții în ceea ce privește mobilitatea și gradul de poluare din zona centrală a localității Vicovu de Sus dar și a celorlalte 

localități, până la intersecția dintre DN2H și E85 sau viitoare autostradă A7 (figura nr. 75). 
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Figura nr. 78 – Extras din PATJ Suceava – sisteme urbane – mobilitate 

Notă: 

- Elementele de cadru natural (poziția lor geografică) în raport cu localitățile din zona de influență a UAT Vicovu de Sus (parte 

integrată din sistemul urban „Su3”) asigură structura funcționării coerente a serviciilor de turism, calitatea aerului și al peisajului 

local. Transferul tehnologic, inovativ și modal se realizează din sistemul urban „Su0” către celelalte sisteme fără a exista o ierarhie 

acestea îndeplinind diferite funcții, în raport cu „locul”. Vicovu de Sus este punct de transfer către comunele învecinate (UAT 

Vicovu de Jos, UAT Bilca, UAT Straja până la UAT Ulma) de unde pornesc sisteme integrate de deplasare spațială (piste pentru 

bicicliști, transport mărfuri, transport public de persoane, clustere de inovare și clustere în diferite activități economice  specifice 

zonei). 
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3. EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL AL MOBILITĂȚII 

 

În cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus s-a realizat analiza complexă a localității privind componenta de mobilitate, care a  permis crearea unui 

scenariu de bază pentru anul 2022 ce a fost utilizat în analiza multicriterială a cererii de deplasare din zona de influență.  Această activitate 

a oferit o bază conceptuală și analitică cu ajutorul căreia s-a creat un instrument filtru pentru a testa scenariile prezentate în cadrul 

prezentului document. 

 

Acest capitol prezintă o analiză a disfuncțiilor, potențialului și oportunităților identificate în cadrul UAT_ului Vicovu de Sus, ce vor fi 

abordate în cadrul a patru secțiuni prin gruparea problemelor identificate și a recomandărilor ce vor corespunde obiectivelor  strategice 

specifice, măsurilor, programelor și proiectelor din cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus. Aspectele detaliate în cadrul P.M.U.D. au diverse 

implicații asupra vieții urbane și a funcționării sistemului de mobilitate în cadrul țesutului urban, dincolo de limitele sale administrative. 

O calitate urbană îmbunătățită poate duce la un impact mai puțin distructiv asupra mediului înconjurător. Atunci când se promovează 

accesibilitatea, trebuie luate în considerare și aspectele legate de siguranță și securitate, educație și economie și în cele  din urmă a 

managentului administrativ al UAT_ului (figura nr. 79). 

 

 
 

Figura nr. 79 – Sistem de relații între obiectivele generale P.M.U.D. 

 

Notă: 

- UAT Vicovu de Sus, în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă își stabilește 4 obiective generale și 17 obiective speci fice 

(tabelul nr. 12) care au ca și corespondent 35 de măsuri; 

- Cele 4 obiective generale sunt: 

o Vicovu de Sus „DURABIL” (orice proiect de mobilitate trebuie să răspundă cerințelor date de schimbările climatice, 

utilizarea corectă a teritoriului în funcție de specificul și identitatea locală, utilizarea corectă a surselor și resurselor  

locale, forță de muncă calificată, educație și cercetare respectiv încurajarea transportului alternativ); 

o Vicovu de Sus „SMART” (toate proiecte trebuie să țină cont de specificul locului, să fie măsurabile, realizabile, relevante 

și „poziționate” corect pe axa timpului); 

o Vicovu de Sus „INTEGRAT” (orice proiect trebuie să fie sub forma unor sisteme integrate dincolo de limitele 

administrative în ceea ce privește încadrarea în context și adaptarea la geomorfologia terenului);  

o Vicovu de Sus „ACCESIBIL” (orice proiect trebuie să permită realizarea unor lucrări de execuție care în exploatare 

asigură, cel puțin, accesul la servicii de interes general și primar). 
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- În unele situații mai multe măsuri asigură atingerea unui singur obiectiv. Astfel, o metodologie de evaluare a „relevanței” 

măsurilor, poate fi luată în calcul în momentul alocării de puncte proiectelor din lista lungă. 

 

Tabelul nr. 12  – Lista obiectivelor strategice specifice 
 

Nr 

Crt. 
Obiective generale/specifice 

Vicovu de 

Sus 

DURABIL 

Vicovu de 

Sus 

SMART 

Vicovu de 

Sus 

INTEGRAT 

Vicovu de 

Sus 

ACCESIBIL 

O.1 Vicovu de Sus un sistem urban echilibrat şi policentric     

O.2 
Natura şi a patrimoniului cultural protejate prin dezvoltare durabilă și 

gestionare inteligentă a surselor și resurselor locale 
    

O.3 Accesului facil la infrastructuri şi informații     

O.4 Zone urbane funcționale conectate la servicii de calitate     

O.5 Servicii de interes general accesibile populației urbane din Vicovu de Sus     

O.6 Rețeaua rutieră modernizată     

O.7 Expansiune urbană controlată     

O.8 Mixarea funcțiunilor şi a grupurilor sociale     

O.9 
Gestionarea inteligentă şi precaută a resurselor ecosistemului urban (în 

special apă, energie şi deșeuri) 
    

O.10 Transport eficiente şi nepoluante     

O.11 Orașe și localități favorabile incluziunii, sigure, reziliente și durabile     

O.12 
Educație de calitate, incluzivă și echitabilă respectiv promovarea 

oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți 
    

O.13 

Economie susținută, favorabilă incluziunii și durabilității, ocupări 

integrale și productive a forței de muncă și a unor condiții de muncă 

decente pentru toți 

    

O.14 Transport alternativ încurajat și promovat     

O.15 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturi prin 

cercetare și educație 
    

O.16 Performanțe îmbunătățite în domeniul transportului alternativ     

O.17 Informare şi conştientizare     

 

Notă: 

- Cele mai multe obiective specifice și măsuri aferente își au corespondență în „Vicovu de Sus – ACCESIBIL” (figura nr. 80). 
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Figura nr. 80 – Măsuri și obiective generale 

 

Tabelul nr. 13  – Lista de măsuri 
 

Obiectiv Măsura Măsuri 

O.1 M.1 Alinierea cu direcție strategice de dezvoltare spațială a sistemului urban 

O.1 M.2 
 înființarea unui sistem de transport public integrat ce leagă zonele centrale ale orașului cu localitățile limitrofe 

din zona periurbană 

O.2 M.3 
Valorificarea patrimoniului cultural al Orașului Vicovu de Sus prin proiecte de reamenajare a zonei centrale, care 

vor contribui la creșterea calității mediului urban 

O.3 M.4 Sistem integrat de transport public local, ca o alternativă a modurilor de transport durabil existente 

O.4 M.5 
Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din orașul Vicovu de Sus este în curs 

de implementare prin proiectul POIM – Acet  

O.5 M.6 Conectarea la rețeaua TENT-T și la autostrada A7 prin trama stradală locală modernizată și DN2H (conform SDJ) 

O.5 M.7 
Modernizarea infrastructurii feroviare pe ruta Rădăuți – Straja cu posibilitatea de intervenire, dacă este cazul, 

până în UAT Nisipitu 

O.5 M.8 
Realizarea unei rețele de transport public „expres” care să permită relaționarea dintre aeroport și Gara de nord 

Suceava respectiv Vicovu de Sus, prin Rădăuți 

O.5 M.9 Modernizarea drumului național DN2E, DN2H și a tramei stradale locale la nivelul Vicovu de Sus  

O.5 M.10 Realizarea a unui terminal de transfer modal la nivelul orașului Vicovu de Sus, ca pol de dezvoltare în zonă  

O.6 M.11 
Realizarea unor noi artere de circulație cu rolul de a degreva trama majoră locală respectiv conectivitatea spațială 

a zonelor propuse a se dezvolta, conform P.U.G. orașul Vicovu de Sus 

O.5 M.12 Pol de dezvoltare locală și „acces” pentru celelalte localități, în plan economic, educațional și administrativ  

O.5 M.13 
Înființarea unui tramvai rapid care să permită conectivitatea rapidă dintre Rădăuți și Putna utilizând infrastructura 

CF existentă și cu acordul CFR 

O.5 M.14 

Amenajarea spațiilor publice pietonale și carosabile din vecinătatea stațiilor CF (Vicovu de Sus și Bivolărie HC) la 

nivel de noduri modale de transfer către transport public local și zonal respectiv către transport alternativ 

(biciclete, trotinete, sharecar, etc.) 

O.4 M.15 Conectivitatea dintre punctele terminus și zone cu nivel ridicat de complexitate 
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Obiectiv Măsura Măsuri 

O.5 M.16 

Sisteme integrate de transport alternativ (în special sisteme integrate pentru biciclete), infrastructură rutieră 

locală modernizată respectiv zone de transfer (staționare și orientare) în imediata vecinătate a vămii România  -

Ucraina, care este pe teritoriul UAT Vicovu de Sus. 

O.5 M.17 

Implementarea unor sisteme integrate de piste pentru bicicliști și puncte de transfer către serviciile locale, 

sisteme integrate de trasee pietonale și spații publice pietonale conectate la sistemul integrat de spații verzi 

amenajate pe domeniul public al Consiliului Local al UAT Vicovu de Sus. Subsidiar, dar fără a exista o relație de 

subordonare, vor fi prevăzute sisteme integrate de spații dedicate amenajărilor sportive, în special conexate 

spațial și juridic, direct față de unitățile de învățământ, punctele terminus și elemente de cadru natural majore 

(râul Suceava, zona ecumenică Putna, etc.). 

O.4 M.18 Accesul populației la infrastructura de sănătate de deservire locală și zonală în condiții de maximă siguranță  

O.5 M.19 
Modernizarea unităților de sănătate existente și propuse (în special în zonele de transfer modal) la nivelul UAT 

Vicovu de Sus. 

O.5 M.20 

Implementarea unor sisteme integrate de trasee pietonale și spații publice pietonale amenajate, în special, în 

imediata vecinătate a centrelor culturale (denumite centre comunitare) conexate la sistemele integrate de spații 

verzi amenajate (spații verzi de aliniament, scuaruri, grădini publice sau parcuri). 

O.5 M.21 

Implementarea unor sisteme integrate de trasee pietonale și spații publice pietonale amenajate, în special, în 

imediata vecinătate a clădirilor de cult (denumite centre comunitare) conexate la sistemele integrate de spații 

verzi amenajate (spații verzi de aliniament, scuaruri, grădini publice sau parcuri) și zonele de cultură, învățământ 

sau administrativ. 

O.4 M.22 

Implementarea unor sisteme integrate de piste pentru bicicliști și puncte de transfer către serviciile locale, 

sisteme integrate de trasee pietonale și spații publice pietonale conectate la sistemul integrat de spații verzi 

amenajate pe domeniul public al Consiliului Local al UAT Vicovu de Sus. În special funcțiunile de comerț și prestări 

servicii vor fi localizate în punctele terminus, pe traseul liniilor de transport public local, sistemele ingerate de 

piste pentru bicicliști și pietonale respectiv, în funcție de raza de deservire, în zonele de locuit. 

O.7 M.23 
Atingerea obiectivelor generale și specifice în domeniul mobilității, schimbărilor climatice și în plan socio  – 

educațional – cultural. 

O.8 M.20 

Implementarea unor sisteme integrate de trasee pietonale și spații publice pietonale amenajate, în special, în 

imediata vecinătate a centrelor culturale (denumite centre comunitare) conexate la sistemele integrate de spații 

verzi amenajate (spații verzi de aliniament, scuaruri, grădini publice sau parcuri). 

O.9 M.22 

Implementarea unor sisteme integrate de piste pentru bicicliști și puncte de transfer către serviciile locale, 

sisteme integrate de trasee pietonale și spații publice pietonale conectate la sistemul integrat de spații verzi 

amenajate pe domeniul public al Consiliului Local al UAT Vicovu de Sus. În special funcțiunile de comerț și prestări 

servicii vor fi localizate în punctele terminus, pe traseul liniilor de transport public local, sistemele ingerate de 

piste pentru bicicliști și pietonale respectiv, în funcție de raza de deservire, în zonele de locuit. 

O.10 M.26 
Dezvoltarea economică, sub formă controlată, în ceea ce privește utilizarea teritoriului prin reglementările 

stabilite prin noua documentație P.U.G. 

O.2 M.27 
Sisteme integrate de transfer modal, care să permită scalarea impactului în funcție de profil dominant (agricol, 

turistic, educațional, economic, etc.). 

O.12 M.28 

Implementarea unor sisteme integrate care să permită scalarea impactului în funcție de profil dominant (agricol, 

turistic, educațional, economic, etc.) respectiv pregătirea comunităților către o abordare reziliență, sigură și 

durabilă (economic, educațional, cultural – identitate locală, social, etc.). 
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Obiectiv Măsura Măsuri 

O.13 M.29 
Promovarea unui stil de viață sănătos, conștientizarea și motivarea utilizării transportului alternativ, invitația la 

dialog și socializare în spațiile publice pietonale indiferent de context sau motiv. 

O.14 M.30 
Accesul mai rapid a transportului de mărfuri către agenții economici locali, implicit identificarea unor zone pentru 

un parc industrial și unul logistic. 

O.15 M.31 Măsuri, în etape diferite de aplicabilitate pentru încurajarea utilizării vehiculelor electrice. 

O.16 M.32 
Implementarea unor proiecte de educație civică în școli privind circulația rutieră, inovarea tehnologică – digitală, 

comunicate și workshopuri. 

O.17 M.2 
 Înființarea unui sistem de transport public integrat ce leagă zonele centrale ale orașului cu localitățile limitrofe 

din zona periurbană. 

O.18 M.32 
Implementarea unor proiecte de educație civică în școli privind circulația rutieră, inovarea tehnologică – digitală, 

comunicate și workshopuri. 

O.10 M.35 Implementarea unui sistem de stații încărcare a vehiculelor electrice. 

 

3.1 Eficiența economică 

Un plan de mobilitate urbană are în vedere componenta economică când sunt aduse spre dezvoltare și implementare proiecte care  

conduc la atingerea obiectivelor specifice. Prezentul document analizează relația dintre disfuncții, potențial și măsurile necesare în raport 

cu mobilitatea respectiv calitatea serviciilor și a managementului din punct de vedere economic. 

 

 
 

Figura nr. 81 – Schema de sinteză privind eficiența economică 

 

Notă: 
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- Schema prezintă efectele disfuncțiilor constatate la nivelul mobilității, în plan economic, efecte ce pot fi eliminate sau diminuate 

prin măsurile enumerate mai jos: 

 

Tabelul nr. 14  – Eficiența economică, disfuncții și măsuri aferente 
 

Disfuncție Măsura 

UAT Vicovu de Sus nu deține un transfer modal M.10, M.14, M.16, M.17, M.19, M.22, M.27 

UAT Vicovu de Sus nu deține cel puțin un nod intermodal M.14 

UAT Vicovu de Sus nu permite accesul mai rapid a transportului de mărfuri către 

agenții economici locali 
M.30 

UAT Vicovu de Sus nu deține cel puțin un parc industrial M.30 

Majoritatea activităților economice sunt localizate, conform punctului de lucru 

declarat la Registrul Comerțului, în zona de sud–est a localității Bivolărie, în zona 

centrală  și parțial în zona de vest a orașului Vicovu de Sus 

M.1 

 

Recomandări: 

- Amenajarea și reamenajarea spațiilor publice, în special în zona centrală a orașului; 

- Interzicerea staționării pe marile artere de circulație și implicit implementarea unui sistem integrat de parcaje amenajate 

pentru vizitatori, navetiști și populația locală. În același context se propune introducerea unui tarif de parcaje, diferențiat pe 

zone în cadrul UAT Vicovu de Sus; 

- Se propune realizarea prin amenajare și reamenajare de astfel de spații cu rol de îmbunătățire a calități vieții. 

 

3.2 Impactul asupra elementelor de mediu 

Sectorul transporturilor este unul dintre factorii cei mai generatori de poluare în zonele urbane, din punct de vedere al calității aerului și 

al zgomotului. Multe dintre problemele identificate pe parcursul proiectului și a intervențiilor dezvoltate pentru rezolvarea și 

îmbunătățirea lor au efecte asupra mediului în zona de deservire a acestui serviciu, în special la nivelul localității Vicovu  de Sus. 

 
Figura nr. 82 – Schema de sinteză privind impactul asupra elementelor de mediu 
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Notă: 

- Schema prezintă efectele disfuncțiilor constatate la nivelul mobilității, privind elementele de mediu și efectele ce pot fi e liminate 

sau diminuate prin măsurile enumerate mai jos: 

Tabelul nr. 15  – Impactul asupra elementelor de mediu, disfuncții și măsuri aferente 
 

Disfuncție Măsura 

Râul Suceava nu este sistematizat având lățimi până la 2 km între maluri M.15 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de spații verzi amenajate M.14, M.17, M.20, M.21, M.22, M.29 

UAT Vicovu de Sus nu deține o șosea ocolitoare M.11 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de piste pentru bicicliști M.17, M.22 
 

Recomandări: 

- Amenajare piste pentru bicicliști și zone de stocare în cadrul UAT Vicovu de Sus integrat cu sistemul integrat de amenajare a  

spațiilor verzi; 

- Realizare de piste noi pentru bicicliști; 

- Reabilitare și remodelarea spațiilor verzi de aliniament aferent pistelor pentru bicicliști implicit mentenanța, monitorizarea 

și gestionarea sistemului integrat de piste pentru bicicliști; 

- Achiziția de autobuze electrice pentru transportul public din UAT Vicovu de Sus și localitățile din sistemul urban, acțiune ce 

presupune contribuția STP la diminuarea cantității de GES la nivelul orașului; 

- Tarif diferențiat pentru parcarea vehiculelor în cadrul UAT Vicovu de Sus, ce urmărește încurajarea utilizării, de către 

populație, a transportului public urban și al transportului alternativ, la nivelul orașului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

141 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  
ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

3.3 Accesibilitatea 

Accesibilitatea este definită ca nivel de calitate a călătoriei sau ca abilitatea de a ajunge la bunurile, serviciile și activitățile dorite, de către 

populație. O accesibilitate mai bună crește calitatea vieții și generează dezvoltarea socială și economică, prin acces îmbunătățit la educație, 

locuri de muncă, servicii urbane, cultură și alte persoane, asigură o mai bună integrare a categoriilor sociale cu risc crescut de izolare 

(incluziunea socială). 

 
 

Figura nr. 83 – Schema de sinteză privind accesibilitatea 

Notă: 

- Schema prezintă efectele disfuncțiilor constatate la nivelul mobilității, privind accesibilitatea orașului Vicovu de Sus și efectele 

ce pot fi eliminate sau diminuate prin măsurile enumerate în cadrul tabelului de mai jos.  

 

Accesibilitatea reflectă costurile generalizate (timp, bani, disconfort și risc) investite pentru a ajunge la activități. Dacă sunt disponibili 

suficienți bani și timp, aproape fiecare zonă de pe pământ este accesibilă, cu un grad de accesibilitate care variază mult, în funcție de loc, 

timp și persoană. 

 

Accesibilitatea poate afecta tipurile de afaceri, valoarea proprietăților sau dezvoltarea economică ce are loc într-o zonă. Accesibilitatea 

necesită mobilitate, ce este abilitatea și nivelul de ușurință cu care se pot mișca bunuri, oameni și servicii. Mobilitatea oferă accesibilitate, 
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iar astfel cele două aspecte direct proporționale pot fi considerate ca bază a fiecărui sistem integrat de transport. Date fiind acestea, 

P.M.U.D. Vicovu de Sus își dorește să identifice și să ofere soluții (obiective strategice ce duc la proiecte specifice) pentru disfun cțiile 

enumerate în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul nr. 16  – Accesibilitate, disfuncții și măsuri aferente 
 

Disfuncție Măsura 

UAT Vicovu de Sus nu are servicii de transport public urban M.2, M.4, M.8, M.29 

UAT Vicovu de Sus nu deține managementul de trafic M.1 

UAT Vicovu de Sus nu deține un transfer modal M.10, M.14, M.16, M.17, M.19, M.22, M.27 

UAT Vicovu de Sus nu deține o șosea ocolitoare M.11 

UAT Vicovu de Sus nu deține cel puțin un nod intermodal M.14 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de piste pentru bicicliști M.17, M.22 

UAT Vicovu de Sus nu permite accesul mai rapid a transportului de mărfuri către 

agenții economici locali 
M.30 

UAT Vicovu de Sus deține 314 km de drumuri M.6, M.11 

În UAT Vicovu de Sus 94% din numărul total de drumuri, sunt artere de circulație de 

categoria a IV-a 
M.11 

În UAT Vicovu de Sus majoritatea drumurilor sunt din pietriș (235 km de drumuri de 

pietriș) 
M.11 

Cele mai multe drumuri publice cu pietriș sunt în Vicovu de Sus, zona de nord – est 

a localității 
M.11 

Cele mai multe drumuri publice betonate sunt în Vicovu de Sus, zona de est a 

localității 
M.11 

Stația Cf „Vicovu de Sus Hc” se află la o distanță de 5 km și 6 minute de parcurs cu 

autoturismul, față de centrul orașului Vicovu de Sus  
M.6, M.7, M.9, M.10, M.14, M.27 

Stația Cf „Vicovu de Sus Hc” se află la o distanță de 3 km și 35 minute parcurs 

pietonal, față de centrul orașului 
M.6, M.7, M.9, M.10, M.14, M.27 

Aria de deservire a serviciilor CF nu este una concentrică M.6, M.7, M.9, M.10, M.14, M.27 

Cea mai îndepărtată gospodărie față de stația CF „Vicovu de Sus Hc” se află la o 

distanță de 12 km și 18 minute parcurs cu autoturismul 
M.10, M.19 

Cea mai îndepărtată gospodărie față de stația CF „Vicovu de Sus Hc” se află la o 

distanță de 10 km și 121 minute parcurs pietonal 
M.10, M.19 

Majoritatea activităților economice sunt localizate, conform punctului de lucru 

declarat la Registrul Comerțului, în zona de sud – est a localității Bivolărie, în zona 

centrală  și parțial în zona de vest a orașului Vicovu de Sus 

M.1 

 

RECOMANDĂRI 

- Realizare Park&Ride/Bike pentru vizitatori, rezidenți și navetiști 

- Realizarea de parcări supraterane în cadrul UAT Vicovu de Sus în special în zonele cu densitate mare de populație  

- Informarea populației și prezentarea conceptelor de Park&Ride și Park&Bike în cadrul unor sesiuni de comunicare și 

informare mass media 

- Fluidizarea traficului în oraș. Realizarea de străzi noi odată cu dezvoltarea spațiala a orașului pentru închiderea inelelor de 

circulație ale orașului, pentru conectarea între arterele de circulație din cadrul orașului  
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RECOMANDĂRI 

- Modernizarea străzilor existente din cadrul UAT Vicovu de Sus prin corectarea prospectului stradal, lățimea trotuarelor trebu ie 

redimensionate conform STAS, reamenajarea spațiilor verzi de aliniament sau introducerea unor străzi cu sens unic  

- Realizare noduri de transfer a populației la intrarea în oraș ce presupune asigurarea în aceste zone a unor servicii de transport 

urban sau alternativ pentru accesul în oraș a navetiștilor și vizitatorilor, respectiv încurajarea parcării autoturismelor personale 

în aceste zone amenajate. 

- Informarea populației și prezentare a conceptelor de Park&Ride și Park&Bike în cadrul unor sesiuni de comunicare și 

informare mass media. 

- Necesitatea modernizării tramei stradale (infrastructura pietonală și carosabilă) pentru persoane defavorizate cu dizabilităț i 

locomotorii) implicit dotarea mijloacelor de transport în comun cu sisteme special create în acest sens. 

- Asigurarea unui trafic fluent, la orele de vârf, în cadrul UAT Vicovu de Sus prin modificarea programului de lucru a instituțiilor 

publice. 

 

3.4 Siguranța 

Siguranța și securitatea tuturor utilizatorilor de tramă stradală și pietonală reprezintă una dintre cele mai mari preocupări atunci când se 

ia în considerare planificarea și dezvoltarea sectorului transporturilor și a deplasărilor cu autovehiculele personale, în cadrul orașului. 

Din punct de vedere al accidentelor de circulație și a victimelor acestora, în baza adresei emisă de către Inspectoratul de Poliție Județean 

Suceava, Serviciul Rutier63, în perioada 2021 – 2022 pe raza UAT_ului Vicovu de Sus s-au înregistrat 149 de accidente  rutiere soldate cu 

victime omenești în urma cărora au rezultat decesul unui număr de 12 persoane, 27 de rănite grav și 148 de persoane rănite ușor. În 

general accidentele menționate anterior s-au produs datorită neacordării de priorității față de autovehicule și pietoni; abateri săvârșite 

de către pietoni; depășiri neregulamentare; neadaptarea vitezei la condițiile de drum și abateri săvârșite de către bicicliști. Astfel se 

așteaptă ca prin intervenția în problemele identificate mai jos, ce se referă atât la intervenția fizică și la  modificări comportamentale, 

siguranța și securitatea rutieră din regiune să crească. 

 

Tabelul nr. 17  – Siguranța, disfuncții și măsuri aferente 
 

Disfuncție Măsura 

UAT Vicovu de Sus nu deține managementul de trafic M.1 

UAT Vicovu de Sus nu deține o șosea ocolitoare M.11 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de piste pentru bicicliști M.17, M.22 

În UAT Vicovu de Sus majoritatea drumurilor sunt din pietriș (235 km de drumuri de pietriș) M.11 

Cele mai multe drumuri publice cu pietriș sunt în Vicovu de Sus, zona de nord–est a localității M.11 

Cele mai multe drumuri publice betonate sunt în Vicovu de Sus, zona de est a localității  M.11 

 

 

 
63 Adresa nr.  din  
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Figura nr. 84 – Schema de sinteză privind siguranța la nivelul spațiilor publice urbane 

 

RECOMANDĂRI 

- Implementarea sistemului integrat de semaforizare 

- Realizare străzi cu sens unic în cadrul UAT Vicovu de Sus pentru eliminarea conflictelor (accidentelor rutiere) în trafic datorită 

neacordării de prioritate respectiv utilizarea de trasee alternative ce conduc la fluidizarea pe marile artere de circulație din 

cadrul orașului 

- Modernizarea străzilor existente din cadrul UAT Vicovu de Sus prin corectarea prospectului stradal, lățimea trotuarelor trebuie 

redimensionate conform STAS, reamenajarea spațiilor verzi de aliniament 

- Implementare, monitorizare și gestionare a orarului de funcționare a sistemului de colectare deșeuri menajere, acesta 

realizându-se până la ora 7:00 dimineața. 

- Implementare, monitorizare și gestionare a orarului de funcționare a sistemului de salubrizare a spațiilor publice (trotuare,  

spații verzi și  carosabil), acesta realizându-se până la ora 7:00 dimineața. 

 

3.5 Calitatea vieții 

Calitatea mediului urban este în permanență supusă riscului de neglijare, atunci când se planifică sectorul transporturilor. Practicile din 

trecut s-au concentrat deseori pe dezvoltarea infrastructurii de transport fără a extinde schimbările/îmbunătățirile  realizate, pentru 

creșterea calității peisajului urban, acolo unde este posibil. Concentrarea pe utilitate și structură, în special în furnizarea unei infrastructuri 

de bună calitate pentru transportul motorizat, la care se adaugă creșterea numărului de autoturisme personale, au determinat scăderea 

amenajărilor spațiilor publice pentru pietoni implicit scăderea calității spațiilor publice la nivelul orașului. Un mediu atractiv și confortabil, 

asigurat de amenajările de bază, are potențialul de a influența toate celelalte aspecte ale vieții urbane și a sistemului de transport. 

Siguranța este îmbunătățită atunci când spațiul urban este utilizat corect și la maxim de către pietoni. Accesibilitatea este  îmbunătățită 

atunci când se iau în considerare nevoile pietonilor, deoarece toate călătoriile încep și se termină, în mod natural, în calitate de pieton. 

Calitatea aerului se îmbunătățește ca rezultat al gestionării traficului și a parcărilor și a utilizării tot mai frecvente a transportului alternativ, 
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în special al transportului nemotorizat. Chiar și eficiența sistemului economic crește, pe măsură ce mediile urbane atrag tot mai mulț i 

turiști și utilizatori ai spațiilor urbane. În tabelul de mai jos sunt detaliate problemele identificate în zona de influență  dar și în cadrul 

UAT_ului Vicovu de Sus. Dacă acestea sunt gestionate în mod corespunzător, se pot transpune, la rândul lor, în măsuri, programe și 

proiecte pentru un mediu urban complex și mai bun privind calitatea aerului, dar și a spațiilor publice, implic it. 

 

Tabelul nr. 18  – Calitatea vieții, disfuncții și măsuri aferente 
 

Disfuncție Măsura 

UAT Vicovu de Sus are un caracter rural M.1 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de spații verzi amenajate M.14, M.17, M.20, M.21, M.22, M.29 

UAT Vicovu de Sus nu deține o șosea ocolitoare M.11 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de piste pentru bicicliști M.17, M.22 

La nivelul UAT Vicovu de Sus 80% din elevi locuiesc în orașul Vicovul de Sus M.1 

La nivelul UAT Vicovu de Sus 20% locuiesc în localitatea Bivolărie  M.1 

 

 
 

Figura nr. 85 – Schema de sinteză privind calitatea vieții la nivelul spațiilor publice urbane 

 

RECOMANDĂRI 

- Amenajări și reamenajări pietonale (reconfigurarea spațială) a spațiilor publice din cadrul UAT Vicovu de Sus privind 

conectivitatea spațială între ele 

- Reabilitarea spațiilor verzi dintre blocuri (zona locuințe colective) pentru îmbunătățirea calității mediului, calității vieții dar și 

pentru amenajarea spațiilor publice plantate de relaxare și agrement în imediata proximitate a locuințelor colective. 

- Incluziunea socială prin accesibilitate la spațiile publice din oraș 
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RECOMANDĂRI 

- Reabilitarea spațiilor de joacă pentru copii din zonele rezidențiale din cadrul UAT Vicovu de Sus, astfel încât populația să se 

poată deplasa cel mult 200 metri de la locuință. 

- Realizare de scuar-uri în urma remodelării intersecțiilor nesemaforizate sau cu prospecte stradale variabile și dotarea loc un 

mobilier urban adecvat pietonilor 

- Modernizarea străzilor existente din cadrul UAT Vicovu de Sus prin corectarea prospectului stradal, lățimea trotuarelor 

trebuie redimensionate conform STAS, reamenajarea spațiilor verzi de aliniament 

- Realizare noduri de transfer a populației la intrarea în oraș ce presupune asigurarea în aceste zone a unor servicii de transport 

urban sau alternativ pentru accesul în oraș a navetiștilor și vizitatorilor respectiv încurajarea parcării autoturismelor personale 

în aceste zone amenajate. 

- Amenajare piste pentru bicicliști și zone de stocare în cadrul UAT Vicovu de Sus integrat cu sistemul integrat de amenajare a  

spațiilor verzi. 

- Reamenajarea spațiilor verzi și trama pietonală pe traseele pistelor pentru bicicliști 

- Necesitatea unui program de mentenanță, monitorizare și gestionare a sistemului integrat de spații verzi amenajate, locuri 

de agrement, sport și loisir. 

- Reabilitarea și reamenajarea zonelor de agrement, sport și loisir 

- Amenajarea și reamenajarea spațiilor verzi din cadrul UAT Vicovu de Sus integrat cu sistemul integrat de amenajare piste 

pentru bicicliști 

 

3.6 Tipuri de relații în sistem 

P.M.U.D. orașul Vicovu de Sus a utilizat, pentru identificarea și stabilirea situației existente, 4 domenii de analiză multicriterială în care    

s-au stabilit 3 tipuri de relații sistemice: 

o Relații de completare – atunci când cel puțin două domenii se susțin pentru atingerea unui obiectiv; 

o Relații complementare – atunci când un element dintr-un domeniu determină un alt element dintr-un alt domeniu; 

o Relații de subordonare – atunci când un domeniu devine inferior unui alt domeniu (în cazul documentației se stabilește 

etapizarea rezolvării anumitor disfuncții). 

 

În schemele de mai jos sunt reprezentate relațiile sistemice unde se stabilește, implicit, gradul de intervenție pentru diminuarea și/sau 

eliminarea disfuncțiilor. 

 

 
 

Figura nr. 86 – Relații de completare între domenii 
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Figura nr. 87 – Relații complementare între domenii 

 

 

 
 

Figura nr. 88 – Relații de subordonare între domenii 
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4. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII 

 

Planificarea de dezvoltare urbană poate fi privită ca un ciclu, inclusiv fazele de identificare a unei situații curente, formularea unui viitor 

(viziune), elaborarea cadrului financiar pentru proiecte de dezvoltare, faza de implementare, monitorizare şi evaluare a faze i de punere 

în aplicare cu succes. Principalul obiectiv al acestei lucrări presupune utilizarea unor indicatori, a unui instrument de măsurare de 

dezvoltare urbană şi de management de succes în cadrul orașului Vicovu de Sus. Încercările de a dezvolta indicatori pentru a îmbunătăți 

procesul decizional sunt de lungă durată în domeniu de dezvoltare economică, progres social, calitatea vieții, a mediului şi a resurselor 

naturale, comunități sănătoase şi a durabilității64. Se dorește implementarea unui plan strategic ca suport de gestionare şi control al 

teritoriului pentru viitoarele operațiuni şi proiecte urbane. 

 

Orașul – urbanismul este disciplina de planificare a utilizării terenurilor, care explorează mai multe aspecte ale mediilor construite  şi 

sociale ale orașelor şi a comunităților cu ordonarea și proiectarea de așezări, de la cele mai mici la cele mai mare orașe65. Dezvoltarea 

durabilă a devenit aspectul important în industria de planificare, cu recunoașterea faptului că modalitățile actuale de consum şi de viață 

au dus la probleme, cum ar fi folosirea excesivă a resurselor naturale, distrugerea ecosistemului, poluarea, inegalitatea dezvoltării în 

cadrul orașului, degradarea condițiilor de trai umane şi urbane indusă de schimbările climatice. Planificatorii pledează pentru dezvoltarea 

orașelor durabile. Cu toate acestea, noțiunea de dezvoltare durabilă înseamnă o dezvoltare care îmbunătățește starea de sănătate, socială 

şi ecologică a orașelor pe termen lung. Sugestii pentru un cadru mai complex care ar putea ajuta să se înțeleagă mai bine ce este un ”oraș 

DURABIL": 

- orașul ca utilizator compact şi eficient a terenurilor; 

- utilizarea cât mai rară a autoturismelor prin asigurarea mobilității intra și inter urbane;  

- utilizarea eficientă a resurselor; 

- mai putina poluare şi deşeuri; 

- reabilitarea sistemelor naturale; 

- o calitate mai bună a locuirii ce determină un mediu de viață sănătos; 

- ecologie socială; 

- economie durabilă; 

- participarea și implicarea comunității în conservarea culturii locale; 

- înțelepciune socială. 

 

4.1 Viziunea prezentată pentru cele 3 nivele teritoriale 

/ La nivel teritorial 

La nivelul zonei de influență, așa cum sunt prezentate datele din situația existentă, UAT-uri precum Bilca, Straja, Vicovu de Jos și Putna 

contribuie prin forța de muncă la creșterea numărului de utilizatori la nivelul orașului Vicovu de Sus, în zilele lucrătoare (de luni până 

vineri). Astfel în cadrul acestui scenariu se propun 2 programe: 

• CORIDORUL „VERDE – ALBASTRU; 

• TERAPIA „VERDE”. 

 

 

 

 
64 Hodge, 1997 şi Seasons, 2003 
65 Based on Wikipedia. Available on Internet page: http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_planning. 
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Figura nr. 89 – Coridorul „VERDE – ALBASTRU” 

 

 
 

Figura nr. 90 – TERAPIA „VERDE” 
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Figura nr. 91 – Masterplanul sintetic a celor două programe 

 

Realizare Park & ride/bike66 

Acest proiect va fi implementat pe termen mediu și presupune realizarea, la intrările în orașul Vicovu de Sus și localitatea Bivolărie 

(localitate aparținătoare) anexat marilor artere de circulație  (DN2H și DN2E) a unor zone amenajate cu rolul de a încura ja locuitorii, 

vizitatorii și navetiștii de a utiliza transportul public local și transportul alternativ. Aceste zone vor fi dotate cu: 

• Parcare auto supravegheată video; 

• Punct de informare cu privire la accesul la TPL, transportul alternativ, achiziționare bilet e-ticking; 

• Funcțiuni primare (prestări – servicii, comerț, punct sanitar de urgență etc.); 

• Punct de închiriere biciclete și încărcare vehicule electrice. 

 

Înființarea transportului public local67 

În cadrul serviciilor de transport public local, vor fi luate în considerare serviciile de transport și zonele de „transfer modal”, iar calibrarea 

modelului de transport trebuie să țină cont de cererea viitorilor utilizatori, direcțiile de dezvoltare spațială a UAT Vicovu  de Sus astfel încât 

să nu existe suprapuneri cu rute în cadrul „hărții de transport”. Sunt propuse stații de autobuz pe strada Ștefan cel Mare (DN2H, în 

Bivolărie), pe Calea Bucovinei (DN2E din Vicovu de Sus) și Calea Cernăuți (DJ209G din Vicovu de Sus). Aceste stații de autobu z vor fi 

amplasate la o distanță, între ele, în baza unui studiu de accesibilitate și deservire locală, luând în considerare numărul de gospodării, 

numărul populației, grupuri de vârstă și activitățile zilnice ale populației, direcții de dezvoltare spațial-funcționale ale UAT Vicovu de Sus 

 
66 Vezi fișa de proiect de la pag. ... 
67 Vezi fișa de proiect de la pag... 
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respectiv se va ține cont de caracteristicile tehnice și prospectele stradale (categoriile de străzi68) existente și propuse prin documentațiile 

de urbanism legal aprobate. Astfel, accesul utilizatorilor (locuitori, navetiștilor, vizitatori, etc.,)  în cadrul orașului, va avea loc în zona 

periferică, prin punctele Park & ride/bike. 

 

 
 

Figura nr. 92 – Schema sintetică a pistelor VELO, propunere 

 

Notă: 

- Se propune realizarea unui sistem integrat de piste VELO în cadrul programului CORIDORUL „VERDE – ALBASTRU” care să fie 

conectat la traseul național „Via Transilvanica69” și zonele tematice amplasate pe valea râului Suceava 

 

Pista VELO70 

În relația și completarea sistemului integrat de transfer modal, pista VELO , propusă la nivelul UAT Vicovu de Sus este una din infrastructura 

aferent transportului alternativ. Această infrastructură trebuie să facă parte dintr-un sistem complex care „leagă” UAT_urile din „SU0371” 

și permite accesul utilizatorilor la diferite servicii, funcțiuni, loc de muncă sau învățământ, luând în considerare aspecte existente privind 

infrastructura de învățământ și locuri de muncă din UAT Vicovu de Sus. Aceste piste VELO sunt parte din sistemu l integrat numit 

CORIDORUL „VERDE-ALBASTRU”72. Pistele VELO articulează proiecte propuse prin prezenta (figura nr. 90), asigură necesitatea locuitorilor 

(în special grupele tinere de populație care în cadrul exercițiilor73 și-au exprimat dorința de a se deplasa cu bicicleta în cadrul orașului 

dar și administrației publice locale de a asigura o astfel de infrastructură pentru vizitatori respectiv utilizarea acesteia ca unul dintre 

motoarele de dezvoltare economică), a vizitatorilor în cadrul componentei de dezvoltare economică, obiectiv general „Vicovu de Sus 

DURABIL” – Realizare/extinderea sistemului integrat de piste VELO de biciclete cu o lungime totală de peste 50 km în orașul Vicovu de 

Sus (P.9), strada Valea Sucevei (cu relaționare și continuitate directă cu pista VELO din comuna Putna).  

 

 
68 Categorii de străzi așa cum sunt ele stabilite prin Legea 198/2015  
69 https://viatransilvanica.com/ 
70 Vezi fișa proiectului la pag. ... 
71 Sistemul urban de referință numărul 3, propus prin PATJ Suceava 
72 Coridorul Verde-Albastru este un sistem care se dezvoltă la nivelul UAT Vicovu de Sus și permite relaționarea elementelor de cadru natural (în 
special râul Suceava) și elementele de cadru construit. Acest sistem cuprinde proiecte care sunt complementare și de completare între ele cu 
deservire la nivel local, zonal și regional. 
73 Exerciții descrise la pag. ... 

https://viatransilvanica.com/
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/ La nivelul orașului Vicovu de Sus 

Abordarea sistemică de la macro la micro a fost utilizată în cadrul prezentului document. Valorile de trafic auto coroborate cu cele 4 

obiective generale, se regăsesc ca rezultat în cadrul celor 22 de proiecte cu impact asupra zonei periurbane și se adaptează la nivelul 

orașului (mult mai în detaliu), la nivelul populației rezidente. Astfel sunt propuse în cadrul acestui scenariu următoarele proiecte care au 

ca obiectiv reducerea, pe termen mediu, a numărului de utilizatori de autoturisme personale: 

• Proiect privind incluziunea socială prin accesibilitate la spațiile publice din oraș;  

• Proiect de fluidizarea traficului în oraș; 

• Proiect de amenajare și reamenajare a spațiilor verzi din cadrul UAT Vicovu de Sus sub formă integrată cu sistemul aferent 

pistelor VELO, Park&Ride și TPL74; 

• Proiect de amenajare și reamenajare a pistelor VELO din cadrul orașului Vicovu de Sus sub formă integrată cu sistemul 

aferent spațiilor verzi. 

 

 
 

Figura nr. 93 – Schema sintetică a sistemului integrat de proiecte din cadrul P.M.U.D. 

 

Notă: 

- Sunt reprezentate traseele transportului „verde” pentru elevi, zonele tematice de pe valea râului Suceava, pistele VELO și zone 

cu nivel ridicat de complexitate (zone în care sunt amplasate cele patru park&ride, stații electrice de încărcare a autovehicule lor, 

terminalele TPL, etc.). 

 

Proiect privind incluziunea socială prin accesibilitate la spațiile publice din oraș – „TERAPIA VERDE” 

Acest proiect, din cadrul programului „TERAPIA VERDE”, are ca scop identificarea potențialului spațiilor publice și conectarea acestora prin 

amenajări adecvate la nivelul pietonului. Odată conectate spațial aceste spații, populația va fi încurajată să utilizeze orașul la nivelul 

pietonului cu scopul de a socializa, împărtăși și valida opinii, păreri și impresii respectiv dezvoltarea congnitivă a modele lor de comunicare 
 

74 TPL – transport public local 
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și interacțiune umană (în special în rândul tinerilor sub 18 ani dar și pentru persoanele vulnerabile și marginalizate care prin diferite 

activități formale și comune, sunt integrate în comunitate). 

 

 

 
 

 

Figura nr. 94 – Schema sintetică al programului „TERAPIA VERDE” 

 

Notă: 

- Sistemul integrat al acestui program constă în tipurile de relații dintre proiecte, modelul de completare dintre pistele VELO cu 

elementele de cadru natural prezente în zonă (albia râului Suceava, zona forestieră din sudul UAT_ului), relația dintre spațiile 

verzi amenajate și pista VELO care se „ancorează” în acestea și se descarcă în punctele de park&ride ca după aceea cu ușurință 

transferul să fie susținut de „Via Transilvanica”, monumentele istorice din zonă, centrele culturale și comunitare din Vicovu de 

Sus, toate elementele de identitate locală care contribuie la definirea structurii urbane Vicovu de Sus și al sistemului „SU03”. 
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Proiect de fluidizarea traficului în oraș75 

Acest proiect complex intervine asupra tramei stradale pentru a corecta diferite disfuncții (de exploatare în siguranța traficului) și propune 

un set de intervenții teritoriale asupra străzilor existente, dar și modernizarea sau realizarea unor străzi noi. În general sunt propuse 

acțiuni de organizare și implementare a unui management de trafic, reorganizarea tramei stradale prin utilizarea de străzi cu sens unic, 

relocarea și organizarea de parcări amenajate implicit introducerea tarifului de parcare diferențiat pe zone, identificarea ș i realizarea de 

parcări noi (în special în zonele cu densitate mare de populație), astfel încât aceasta să fie încurajată să folosească TPL și transportul 

alternativ.  

 

 
 

Figura nr. 95 – Schema sintetică al unui posibil traseu TPL 

 

Piste VELO76 sub formă integrate cu sistemul aferent spațiilor verzi 

În relația și completarea sistemului integrat de transfer modal, pista VELO, propusă la nivelul UAT Vicovu de Sus este una din infrastructura 

aferent transportului alternativ. Această infrastructură trebuie să facă parte dintr-un sistem complex care „leagă” UAT_urile din „SU03” și 

permite accesul utilizatorilor la diferite servicii, funcțiuni, loc de muncă sau învățământ, luând în considerare aspecte existente privind 

infrastructura de învățământ și locuri de muncă din UAT Vicovu de Sus. Aceste piste VELO sunt parte din sistemul integrat numit 

CORIDORUL „VERDE – ALBASTRU”77. Pistele VELO articulează proiecte propuse prin prezenta, asigură necesitatea locuitorilor (în special 

grupele tinere de populație care în cadrul exercițiilor78 și-au exprimat dorința de a se deplasa cu bicicleta în cadrul orașului dar și 

administrației publice locale de a asigura o astfel de infrastructură pentru vizitatori respectiv utilizarea acesteia ca unul din motoarele de 

dezvoltare economică), a vizitatorilor în cadrul componentei de dezvoltare economică, obiectiv general „Vicovu de Sus DURABIL”.   

 

 
75 Vezi fișa de proiect de la pag. ... 
76 Vezi fișa proiectului la pag. ... 
77 Coridorul Verde-Albastru este un sistem care se dezvoltă la nivelul UAT Vicovu de Sus și permite relaționarea elementelor de cadru natural (în 
special râul Suceava) și elementele de cadru construit. Acest sistem cuprinde proiecte care sunt complementare și de completare între ele cu 
deservire la nivel local, zonal și regional. 
78 Exerciții descrise la pag. 114 
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Sunt propuse aproximativ 50 de km de piste VELO dispuse spațial astfel: 

- În orașul Vicovu de Sus: 

o Pistă Velo (P.9.5, OS.1) segment cuprins între Park&Ride#1 și târgul săptămânal (Park&Ride#2); 

o Pistă Velo (P.9.6, OS.1), segment cuprins între târgul săptămânal și strada Nicolae Bălcescu; 

o Pistă Velo (P.9.7, OS.1), segment cuprins între strada Nicolae Bălcescu și strada Dragoș Vodă (cu descărcare în Calea 

Bucovinei); 

o Pistă Velo (P.9.2, OS.1), segmentul de pe Calea Bucovinei; 

o Pistă Velo (P.9.3, OS.1), segmentul de pe Calea Cernăuți. 

- În Bivolărie (localitate aparținătoare): 

o Pistă Velo (P.9.4, OS.1), segmentul de pe strada Ștefan cel Mare; 

o Pistă Velo (P.9.8, OS.1), strada Cuza Vodă și strada Sf. Andrei (cu relaționare și continuitate directă cu pista VELO de pe 

strada Drumul cu Tei); 

o Pistă Velo (P.9.8, OS.1), strada Drumul cu Tei, strada Fagului și strada Saivanului (cu relaționare și continuitate directă 

cu „satul tematic”); 

o Pistă Velo (P.9.8, OS.1), perimetral „satului tematic” (cu relaționare și continuitate directă cu strada Tudor Arghezi și 

strada Victoriei); 

o Pistă Velo (P.9.8, OS.1), strada Tudor Arghezi, strada Viitorului, strada Marelbo și strada Ion Nistor (cu relaționare și 

continuitate directă cu strada Ștefan cel Mare). 

 

Proiect de amenajare și reamenajare a spațiilor verzi din cadrul orașul Vicovu de Sus  sub formă integrată cu sistemul aferen t pistelor 

pentru bicicliști79 

Gândite sub formă integrată, conceptul CORIDORUL „VERDE – ALBASTRU”, intervențiile de la nivelul orașului asupra zonelor verzi 

amenajate  vor avea un impact major și pozitiv asupra calității mediului și a vieții. Sunt propuse intervenții  complementare cu cele 

aferente amenajării spațiilor publice, în general destinate pietonilor și au ca scop oferirea de alternative privind activitățile de recreere, 

agrement, sport, în general de socializare prin forma generală de incluziune. 

• Proiect de reabilitare și remodelare a spațiilor verzi de aliniament aferent pistelor pentru bicicliști;  

• Proiect de realizare de scuar-uri în urma remodelării intersecțiilor nesemaforizate sau cu prospecte stradale variabile; 

• Proiect de reabilitare a spațiilor de joacă pentru copii din zonele rezidențiale, din cadrul UAT Vicovu de Sus ; 

• Proiect de reabilitare și reamenajare a zonelor de agrement, sport și loisir; 

• Centru comunitar „SAT TEMATIC” destinat activităților culturale și educaționale la nivelul comunității, punct de atracție 

pentru vizitatori și „locul” mixtului dintre cultura și tradițiile locale și turismul ecumenic, de weekend sau de recreere.  

 

Scopul amenajării și reamenajării de spații de joacă pentru copii, în cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus, este acela de a da posibilitatea 

populației de a se deplasa pe distanțe scurte de la reședință către aceste zone, petrecerea timpului liber, activități de soc ializare și 

culturale respectiv ele vor fi obiective de interes zonal și regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
79 Vezi fișa de proiect la pag. ... 
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5. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROIECTE DE DEZVOLTARE A MOBILITĂȚII URBANE 

 

Prezentul P.M.U.D. propune o viziune, obiective și măsuri prin care sunt propuse un set de proiecte cu rolul de a diminua sau elimina 

disfuncții din cadrul UAT_ului la nivelul mobilității urbane și periurbane (din zona de influență a orașului Vicovu de Sus). Modul de 

clasificare a acestor proiecte și prioritizarea lor (detaliate în cadrul următoarelor capitole) are la bază obiectivele strategice generale și 

specifice din cadrul documentelor strategice la nivel European, național, regional, județean și local (la nivelul orașu lui Vicovu de Sus), 

astfel: 

Tabelul nr. 19  – Încadrarea obiectivelor strategice în documente strategice 

 

DOCUMENT STRATEGIC OBIECTIVE STRATEGICE 

Agenda teritorială a Uniunii Europene Asigurarea egalității în accesul la infrastructură și cunoaștere implicit dezvoltarea durabilă 

Managementul prudent și protejarea naturii şi a moștenirii culturale 

Rețeaua trans – Europeană de transport 

(TEN-T) 

Trafic mai sigur, mai puțin congestionat 

Impact cât mai mic asupra climei 

Parcurgeri cât mai mici de timp între destinații  

Crearea unei rețele inter modale 

Schema de dezvoltare a spațiului 

comunitar 

Coeziunea economică și social – Îmbunătățirea serviciilor de transport călători 

Conservarea și gestionarea bazelor naturale ale vieții și a patrimoniului cultural 

Competitivitate mai echilibrată a teritoriului european 

Dezvoltarea spațială policentrică și o nouă relație oraș – mediu rural 

Orașe și regiuni urbane dinamice, atractive și competitive 

Ameliorarea/îmbunătățirea conexiunii la rețelele de transport internaționale, naționale, 

regionale, zonale, locale 

Îmbunătățirea conexiunii la cunoaștere 

Utilizare eficientă și durabilă a infrastructurilor de transport 

Master Planul General de Transport al 

României 

Promovarea transportului durabil – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite 

din acest sector 

Promovarea transportului durabil – Finalizarea coridoarelor............ 

Promovarea transportului durabil – Îmbunătățirea facilităților din stația CF Vicovu de Sus 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și siguranță în transporturi pentru protecția sănătății 

umane 

Infrastructura de transport factor cheie în 

Dezvoltarea Durabilă a Regiunii Centru 

O infrastructură modernă, capabilă să preia un trafic în creștere rapidă 

Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea economică și socială a tuturor zonelor regiunii  

Contribuie la diminuarea efectelor negative ale transportului asupra mediului înconjurător 

Îmbunătățirea calității turismului la nivel regional 

Promovarea cooperării transfrontaliere şi inter-regionale 

Asigurarea accesului spre obiectivele și zonele de importanță turistică 

Reducerea noxelor și poluării sonore în perimetrul orașului 

Utilizarea de energia electrică regenerabilă 

Plan de logistică urbană durabilă pentru 

orașului Vicovu de Sus 

Obținerea de către industria de transport marfă a suportului pentru strategii şi inițiative 

privind transportul de marfă 

Îmbunătăţirea timpului de parcurs al vehiculelor transportatoare de bunuri 

Asistența parcursului conducătorilor de vehicule de transport de bunuri şi reducerea 

numărului de drumuri şi de kilometri parcurși 
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DOCUMENT STRATEGIC OBIECTIVE STRATEGICE 

Asistarea companiilor de transport de marfă la punctul de livrare şi colectare 

Reducerea impactului de mediu şi a riscului de accidente în care sunt implicate vehicule 

de transport marfă 

Strategia de dezvoltare a orașului Vicovu 

de Sus 

Un pol de concentrare economică dominat de activități productive nepoluante și turism –

Reducerea necesităților de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului și 

reducerea consumului de energie pentru activitățile de transport 

Un loc de viață confortabil, într-un mediu curat – Îmbunătățirea eficienței serviciilor și 

infrastructurii de transport 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a orașului 

în context regional și național, în condiții de protecție a mediului – Dezvoltarea integrată a 

infrastructurii de transport  

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a orașului 

în context regional și național, în condiții de protecție a mediului – Promovarea sistemelor 

de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a orașului 

în context regional și național, în condiții de protecție a mediului – Optimizarea și 

extinderea transportului public și a formelor alternative (ex. biciclete) 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a orașului 

în context regional și național, în condiții de protecție a mediului – Creșterea capacității 

operaționale a transportului public, cu grad redus de poluare 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a orașului 

în context regional și național, în condiții de protecție a mediului – Stimularea 

transportului alternativ favorabil protecției mediului (realizarea de trasee pentru biciclete, 

zone pietonale) 

Asigurarea accesibilității și creșterea mobilității, suport al dezvoltării policentrice a 

județului în context regional și național, în condiții de protecție a mediului – Crearea 

facilităților de acces pentru persoane cu dizabilități în clădiri și mijloace de transport public  

 

Având ca premise lista de obiective a documentelor programatice, menționate mai sus, acestea au fost transpuse, pe vertical, la nivelul 

spațiului urban al mobilității orașului Vicovu de Sus unde proiecte considerate ca fiind deja stabilite pentru implementare de autoritățile 

locale sau centrale, inclusiv proiecte aflate în execuție la ora actuală (sau finalizate de când a început elaborarea P.M.U.D.) sunt grupate 

astfel: 

- Proiecte implementate prin PNRR; 

- Proiectele implementate prin POR; 

- Proiecte implementate prin CNI; 

- Proiectele angajate cu finanțare exclusiv locală; 

- Proiectele de interes național angajate prin PDL județul Suceava. 

 

Scopul inventarierii proiectelor angajate este legat de: 

- Gestionarea modelului de transport pentru anul de prognoză 2022 – 2027 (presupunând că toate proiectele angajate, prin 

includerea în model a capacităților suplimentare: străzi noi sau reabilitate, modificarea prospectului stradal, intersecții 

semaforizate sau sensuri giratorii, etc.); 



160 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  

ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

- Stabilirea plafonului bugetar și disponibilitatea pentru realizarea implementarea actualelor proiecte conexe P.M.U.D. Vicovu de 

Sus, astfel încât în momentul când acestea vor fi finalizate, administrația locală va identifica un „relax” bugetar necesar noilor 

proiecte detaliate în cadrul acestui document. 

 

Tabelul nr. 20  – Proiecte angajate (în curs de implementare) la nivel local (proiecte depuse sau în curs de evaluare)  
 

Nr. 

crt. 
Proiect Sursa de finantare 

Valoarea 

estimata 

-lei- 

1 Reabilitare pod afectat de inundații în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava CNI 13.287.000 

2 Construire complex sportiv pentru tineret str. Calea Bucovinei, oraș Vicovu de Sus CNI 7.000.000 

3 Construire sediu Primărie, str. Primariei, nr. 4–6, orașul Vicovu de Sus CNI 12.000.000 

4 Campus Școlar la Liceul Tehnologic Special Bivolărie, Vicovu de Sus, prin Construirea 

de clădiri noi, reabilitare și dotare, str. Stefan cel mare, nr. 171, Bivolarie, Orașul 

Vicovu de Sus, județul Suceava 

CNI - 

5 Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității 

didactice on-line în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava 
POC 6,650,479.80 

6 Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comunele Mușenița, Bilca, 

Vicovu de Jos și orașul Vicovu de Sus, județul Suceava 

Programul Național  

„Anghel Salingy 
117.550.520,16 

7 Construirea, echiparea și operaționalizarea primei creșe în orașul Vicovu de Sus PNRR 9.988.916,57 

8 Actualizare în format GIS a planului urbanistic general (P.U.G.)  al orașului Vicovu de Sus PNRR 978.404,99 

9 Elaborarea în format GIS a planului de mobilitate urbană durabilă (P.M.U.D)  al 

orașului Vicovu de Sus 
PNRR 129.200,00 

10 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete PNRR 8.676.751,02 

11 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete în parteneriat PNRR 3.445.890,00 

12 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus 

– Putna 
PNRR 3.938.160,00 

 

Tabelul nr. 21  – Proiecte angajate (în curs de implementare) la nivel local (proiecte în implementare finanțate din bugetul local) 
 

Nr. 

crt. 
Proiect Sursa de finantare 

Valoarea 

estimata 

-lei- 

1 Reparații capitale pe Calea Bucovinei, fostul DJ 209g Buget local 2.450.989 

2 Construirea unei hale auto pentru utilajele primăriei orașului Vicovu de Sus Buget local 900.000 

3 Amenajare spațiu urban cu caracter recreativ Buget local 2.800.000 

4 Realizare lucrări de cadastru imobiliar  intravilan/extravilan Buget local 117.000 

5 Dotare utilaje pentru întreținere drumuri (deszăpezire), pentru fluidizarea traficului Buget local 100.000 

6 Amenajare trotuare Calea Bucovinei  Buget local 450.000 

7 Lucrări de reparații și amenajări interioare în sediul Primariei orașului Vicovu de Sus Buget local 450.000 

8 Elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Buget local 125.000 

9 Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Buget local 129.200 
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Tabelul nr. 22  – Proiecte locale aflate în implementare finanțate din fonduri europene sau din bugetul național 
 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect Sursa de finantare 

Valoarea 

estimata 

-lei- 

1 Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 3, orașul Vicovu de Sus PNDL I 1,451,458.00 

2 Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale nr. 2, orașul Vicovu de Sus PNDL I 1,893,797.00 

3 Crearea unui nou corp, reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de studiu 

existente la Școala gimnazială nr. 1,  Vicovu de Sus, județul Suceava 
PNDL III 4,800,017.00 

4 Reabilitare, modernizare și extindere unitate medico – socială în orașul Vicovu de Sus   PNDL II 4.675.772 

5 Modernizare străzi în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava PNDL  II 6.963.972 

6 Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava POIM 2014-2020 170,775,000.00 

7 Extinderea suprafeței de spații verzi în orașul Vicovu de Sus prin reconversia 

funcțională a două terenuri neutilizate 
POR 2014-2020 3,460,094.49 

8 Construire Grădiniță cu program prelungit în localitatea Bivolărie, oraș Vicovu de Sus, 

județul Suceava   
POR 2014-2020 2,146,349.81 

9 Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a celor cultural recreative precum și a 

spațiilor publice urbane la nivelul orașului Vicovu de Sus, județul Suceava 
POR 2014-2020 26,278,462.97 

10 Construire centru cultural–proiect tip în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava CNI 6,705,950.70 

11 Construire și dotare dispensar medical uman în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava CNI  

12 Sală de sport, sat Bivolărie, comuna Vicovu de Sus CNI 4,653,093.00 

13 Modernizare drumuri și străzi în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava Programul Național  

„Anghel Salingy” 
7,384,433.03 

14 Modernizare drumuri de interes local în orașul Vicovu de Sus, județul Suceava Programul Național  

„Anghel Salingy” 
7,329,035.70 

 

Pe baza obiectivelor strategice generale, pentru diminuarea și eliminarea disfuncțiilor specifice mobilității, calității spaț iilor publice 

urbane și a spațiilor verzi din cadrul orașului Vicovu de Sus, s-a stabilit o listă de obiective strategice generale și specifice. 

 

Tabelul nr. 23  – Obiective strategice în cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus 
 

Nr. Crt. OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE Nr. Crt. OBIECTIVE STRATEGICE SPECIFICE 

OS.1 Vicovu de Sus „DURABIL” 

OS.1.1 
Natura şi a patrimoniului cultural protejate prin dezvoltare durabilă și 

gestionare inteligentă a surselor și resurselor locale. 

OS.1.2 Expansiune urbană controlată. 

OS.1.3 
Gestionarea inteligentă şi precaută a resurselor ecosistemului urban (în 

special apă, energie şi deşeuri). 

OS.1.4 
Educație de calitate, incluzivă și echitabilă respectiv promovarea 

oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți. 

OS.1.5 
Economie susținută, favorabilă incluziunii și durabilității, ocupări integrale și 

productive a forței de muncă și a unor condiții de muncă decente pentru toți. 
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Nr. Crt. OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE Nr. Crt. OBIECTIVE STRATEGICE SPECIFICE 

OS.1.6 
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturi prin 

cercetare și educație. 

OS.2 Vicovu de Sus „INTEGRAT” OS.2.1 Vicovu de Sus un sistem urban echilibrat şi policentric. 

OS.3 Vicovu de Sus „Accesibil” 

OS.3.1 Accesului facil la infrastructuri şi informații. 

OS.3.2 Zone urbane funcționale conectate la servicii de calitate. 

OS.3.3 Servicii de interes general accesibile populației urbane din Vicovu de Sus. 

OS.3.4 Rețeaua rutieră modernizată. 

OS.3.5 Transport eficiente şi nepoluante. 

OS.4 Vicovu de Sus „SMART” 

OS.4.1 Mixarea funcțiunilor şi a grupurilor sociale. 

OS.4.2 Orașe și localități favorabile incluziunii, sigure, reziliente și durabile. 

OS.4.3 Transport alternativ încurajat și promovat. 

OS.4.4 Performanțe îmbunătățite în domeniul transportului alternativ. 

OS.4.5 
Informare şi conştientizarea populației privind „un mediu de viață sănătos” 

prin mobilitate. 

 

Un proces simplu și coerent, din experiența psihologică de utilizare a interviurilor sociale, s-a stabilit două tipuri de liste de 

proiecte: 

- lista scurtă de proiecte (proiecte principale); 

- lista detaliată de proiecte (proiecte secundare). 

  

Prin această abordare administrarea și utilizarea acestui document va fi una planificată și ierarhizată, pe vertical, în raport cu graficul de 

implementare a proiectelor. Această listă de proiecte nu cuprinde neapărat toate prioritățile orașului. Așa cum se indică în Strategia 

Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Vicovu de Sus, orașul are multe nevoi, iar în anii următori pot apărea altele noi, în acest context.  

 

Tabelul nr. 24  – Lista scurtă a proiectelor din cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus pentru perioada 2021 – 2027 
 

Nr. Denumire proiect 

M1 
Crearea serviciului de transport public, achiziția de autobuze electrice si amenajarea de stații de așteptare pentru 

călători în orașul Vicovu de Sus 

PM2 Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de Sus 

PM3 
Creșterea siguranței traficului prin amenajarea și modernizarea de șosele,  trotuare și refugii pe traseele de 

transport public local în orașul Vicovu de Sus  

PM4 Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus 

PM5 Implementarea unui sistem de management inteligent al parcărilor în orașul Vicovu de Sus 

PM6 Amenajare stații pentru combustibili alternativi în orașul Vicovu de Sus 
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Nr. Denumire proiect 

PM7 Transport  verde și gratuit pentru elevi, achiziția de microbuze școlare electrice 

PM8 Realizarea unui sistem de securitate  în spațiile publice din orașul Vicovu de Sus 

PM9 Realizare/extinderea sistemului integrat de piste de biciclete cu o lungime totala de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus  

PM10 
Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru ciclism și amenajarea zonei de promenada pe digul din 

proximitatea râului Suceava 

PM11 
Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si coridoare ecologice in proximitatea traseului pentru 

biciclete Vicovu de Sus – Putna 

PM12 Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul Vicovu de Sus 

PM13 Terapia Verde – Amenajarea de parcuri, fațade și acoperișuri verzi in zonele urbane din orașul Vicovu de Sus 

PM14 Revitalizarea spațiului public urban în zona râului Suceava din orașul Vicovu de Sus 

PM15 Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane din orașul Vicovu de Sus 

PM16 Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus 

PM17 
Construire de noi segmente de drum județean pentru conectarea punctului de trecere a frontierei la autostrăzi sau 

drumuri expres. 

PM18 Construirea unei șosele de centură pentru devierea traficului greu din centrul orașului Vicovu de Sus  

PM19 
îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin construirea unei variante ocolitoare zona centrala – pod 

M.H.C. – zona Laura – Pod Dabaca 

PM20 Revitalizarea și regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin investiții in modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere 

PM21 
Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și a accesibilizării drumurilor naționale de interes regional prin 

construirea unui pod peste râul Suceava 

PM22 Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncționalizarea unor terenuri din orașul Vicovu de Sus 

 

5.1 Direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport 

P.M.U.D. Vicovu de Sus a fost întocmit ca un document strategic și programatic astfel abordarea a fost pe verticală în ceea ce privește 

stabilirea obiectivelor strategice și etapele privind planificarea managementul și utilizării teritoriului. Astfel, în baza celor 4 obiective 

strategice generale și 17 obiective specifice, ale prezentului document, s-au emis direcții de acțiune, măsuri, programe și proiecte. 

 

Tabelul nr. 25  – Lista de proiecte din cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus pentru perioada 2021 – 2027, infrastructura de transport 
 

Nr. 

Proiect 
Denumire proiect 

P.1 
Crearea serviciului de transport public, achiziţia de autobuze electrice și amenajarea de staţii de aşteptare pentru călători  

în orașul Vicovu de Sus 

P.1.1 Înființarea serviciului de transport public local 

P.1.2 Achiziția a 8 microbuze electrice  

P.1.3 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus – Putna  

P.1.4 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus – Bilca  

P.1.5 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus – Straja  

P.1.6 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus – Vicovu de Jos  

P.1.7 Achiziția si instalarea de stații de încărcare electrice  
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Nr. 

Proiect 
Denumire proiect 

P.1.8 Organizarea unui centru de comanda si monitorizarea a transportului public local  

P.2 Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de Sus 

P.2.1 Dotarea mijloacelor de transport in comun cu conexiuni Wi-Fi de mare viteza 

P.2.2 Implementarea unui sistem de monitorizare a flotei de transport public local 

P.2.3 Implementarea unui sistem de informare cu privire la trasee, minutele de așteptare si rutele optime 

P.2.4 Realizarea unui ghid de călătorie urbană sub forma unei aplicații pentru telefoanele mobile  

P.3 
Creșterea siguranței traficului prin amenajarea și modernizarea de șosele,  trotuare și refugii pe traseele de transport public 

local în orașul Vicovu de Sus  

P.3.1 Construcția și dotarea unui centru de logistica  și întreținere a mijloacelor de rulare 

P.3.2 
Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr. 1 , respectiv modernizarea căilor de rulare, 

amenajarea trotuarelor și a sistemului de iluminat public din surse regenerabile 

P.3.3 
Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr. 2 , respectiv modernizarea căilor de rulare, 

amenajarea trotuarelor și a sistemului de iluminat public din surse regenerabile 

P.3.4 
Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr. 3 , respectiv modernizarea căilor de rulare, 

amenajarea trotuarelor și a sistemului de iluminat public din surse regenerabile 

P.3.5 
Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr. 4 , respectiv modernizarea căilor de rulare, 

amenajarea trotuarelor și a sistemului de iluminat public din surse regenerabile 

P.3.6 Amenajarea de stații călători și refugii pentru staționarea mijloacelor de transport în comun 

P.3.7 Amenajarea a 4 stații de transfer intermodal 

P.3.8 Organizarea unui centru de comanda și monitorizarea a transportului public local  

P.6 Amenajare stații pentru combustibili alternativi în orașul Vicovu de Sus 

P.6.1 Achiziția si instalarea de stații de încărcare electrice pentru consumatorii privați 

P.6.2 Achiziția si instalarea de stații de încărcare electrice pentru transportul public destinat elevilor 

P.7 Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziția de microbuze școlare electrice 

P.7.1 
Achiziția a 3 microbuze nepoluante destinate transportului de elevi la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus, Putna, Bilca, 

Straja și Vicovu de Jos 

 

5.2 Direcții de acțiune și proiecte operaționale 

 

Tabelul nr. 26  – Lista de proiecte din cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus pentru perioada 2021 - 2027, proiecte operaționale 
 

Nr. Proiect Denumire proiect 

P.4 Construirea de spații park & ride în orașul Vicovu de Sus și Bivolărie 

P.4.1 
Realizarea unei parcări supraterane cu funcțiune mixta (autovehicule si biciclete),  dotarea cu rasteluri pentru biciclete 

și o stație de bike – sharing în proximitatea străzii Nicolae Bălcescu.  

P.4.2 
Realizarea unui terminal intermodal de transport public si parcare supraterana in proximitatea străzii Nicolae 

Bălcescu 

P.4.3 
Realizarea unei parcări supraterane cu funcțiune mixta (autovehicule și biciclete),  dotarea cu rasteluri pentru biciclete 

și o stație de bike - sharing in zona Pieței Centrale  

P.4.4 Realizarea unui terminal intermodal de transport public și parcare supraterana în zona Pieței Centrale 

P.5 Implementarea unui sistem de management inteligent al parcărilor în orașul Vicovu de Sus 

P.5.1 Implementarea unui sistem de management inteligent al parcărilor în orașul Vicovu de Sus 

P.5.2 Realizarea unui sistem de e-ticketing  
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Nr. Proiect Denumire proiect 

P.5.3 Implementarea unui sistem de monitorizare a parcărilor  

P.8 Realizarea unui sistem de securitate  în spațiile publice din orașul Vicovu de Sus 

P.8.1 Achiziția si dotarea de sisteme de monitorizare și securitate in spatiile publice din UAT Vicovu de Sus  

P.8.2 Înființarea și dotarea unui centru de comanda integrat 

P.9 Realizare/extinderea sistemului integrat de piste de biciclete cu o lungime totală de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus 

P.9.1 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete – Tronson 1 Valea Sucevei - Pista de agrement 

P.9.2 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete – Tronson 2 Calea Bucovinei 

P.9.3 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete – Tronson 3 Calea Cernăuți 

P.9.4 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete – Tronson 4 Stefan cel Mare 

P.9.5 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat – Tronson 4 Str. Nicolae 

Bălcescu – Baza Sportiva Putna – Pista de agrement 

P.9.6 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat – Tronson 5 Calea Cernăuți - Vicovu de Jos 

P.9.7 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat – Tronson 6 Calea Cernăuți - 

Bilca 

P.9.8 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat – Tronson 7 Calea Bucovinei – Straja 

P.9.9 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de trasee de biciclete pe partea carosabilă 

P.9.10 Realizarea unui sistemul de iluminat public – corpuri de iluminat tip LED cu sistem de telegestiune 

P.9.11 Interconectarea traseelor de piste de biciclete 

P.9.12 Amenajarea de spații de informare și promenada pe traseele de biciclete 

P.9.13 Campanii de informare și conștientizare despre beneficiile transportului nemotorizat 

P.9.14 Amenajarea de zone de stocare/închiriere biciclete (bike-sharing) 

P.9.15 Monitorizare, gestionarea și asigurarea mentenanței pentru sistemul integrat de piste pentru bicicliști  

P.10 
Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru ciclism și amenajarea zonei de promenada pe digul din 

proximitatea râului Suceava 

P.10.1 Construirea podului Piața Centrala – Bivolărie si a platformelor de repaus destinat circulației VELO şi pietonale 

P.10.2 Construirea podului Vicovu de Sus Est – Bivolărie  si a platformelor de repaus destinat circulației VELO şi pietonale 

P.10.3 Construirea podului Vicovu de Sus Laura – Bivolărie si a platformelor de repaus destinat circulației VELO şi pietonale 

P.10.4 Amenajarea traseului VELO și pietonal și a platformelor de repaus și promenada pe digul din zona Piața Centrala – Laura 

P.10.5 
Realizarea unui sistemul de iluminat public – corpuri de iluminat tip LED cu sistem de telegestiune și de 

monitorizare/securitate 

P.10.6 Amenajarea de spații de informare și promenadă 

P.11 
Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si coridoare ecologice in proximitatea traseului pentru biciclete 

Vicovu de Sus – Putna 

P.11.1 Realizarea de perdele forestiere in proximitatea pistei de biciclete de agrement Valea Sucevei – Putna 

P.11.2 Amenajarea de platforme de popas in proximitatea pistei de biciclete de agrement Valea Sucevei – Putna  

P.11.3 Amenajarea de coridoare ecologice in proximitatea pistei de biciclete de agrement Valea Sucevei – Putna  

P.12 Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul Vicovu de Sus 

P.12.1 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente pe Calea Cernăuți 

P.12.2 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente pe Calea Bucovinei 

P.12.3 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente la nivelul drumurilor locale 

P.12.4 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente semaforizate in zonele cu risc ridicat de accidente 
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Nr. Proiect Denumire proiect 

P.12.5 Organizarea unui centru de comandă și monitorizarea a traficului și a trecerilor de pietoni 

P.13 Terapia Verde – Amenajarea de parcuri, fațade și acoperișuri verzi în zonele urbane din orașul Vicovu de Sus 

P.13.1 Amenajarea de parcuri în proximitatea instituțiilor publice din UAT Vicovu de Sus 

P.13.2 Amenajare spațiu urban cu caracter recreativ 

P.13.3 Igienizarea vegetației existente, modelarea terenului și plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor; 

P.13.4 Modernizarea clădirilor aflate în inventarul public și amenajarea de acoperișuri verzi  

P.13.5 Realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice și reutilizarea acestora in sisteme de irigat inteligente  

P.13.6 Realizarea unui ghid de amenajare a grădinilor și a spațiilor verzi la nivelul UAT Vicovu de Sus  

P.13.7 Realizare de scuar-uri în urma remodelării intersecțiilor nemaforizate 

P.13.8 Amenajarea de spații noi de joacă pentru copii în Bivolăria 

P.13.9 Amenajarea de spații noi de joacă pentru copii în Laura, Est  

P.13.10 Amenajarea de spații noi de joacă pentru copii în comunitatea informală Plai  

P.13.11 Amenajarea de alei cu structura non-invazivă; 

P.13.12 
Monitorizarea, gestionare și asigurarea mentenanței la nivelul sistemului integrat de spații verzi amenajate, locuri de 

agrement, sport și loisir 

P.14 Revitalizarea spațiului public urban în zona râului Suceava din orașul Vicovu de Sus 

P.14.1 Amenajarea de parcuri tematice și senzoriale în lunca râului Suceava  

P.14.2 Amenajarea de spații de joaca și divertisment în lunca râului Suceava  

P.14.3 Amenajarea de unei baze mulți sport în aer liber  

P.14.4 Amenajarea unei păduri – parc  

P.16 Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus 

P.16.1 Reconfigurarea zonei pietonale centrale  

P.16.2 Amenajarea de spații verzi și platforme de popas în zona esplanadei centrale  

P.22 Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncționalizarea unor terenuri din orașul Vicovu de Sus 

P.22.1 Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncționalizarea unor terenuri din orașul Vicovu de Sus 

P.23 Satul tradițional „BUCOVINA GARDEN” 

P.23.1 Amenajarea zonei verzi aferente „SATULUI TRADIȚIONAL ” 

P.23.2 Amenajarea și construcția unui muzeu de case tradiționale 

P.23.3 Relocarea construcțiilor tradiționale cu valoare de patrimoniu în cadrul muzeului 

P.23.4 Amenajarea unui amfiteatru natural ce asigură infrastructura pentru diferite evenimente culturale 

P.23.5 Construcția de mici ateliere meșteșugărești  

P.24 Activități de educație civică extra și curriculară în cadrul școlilor 

P.24.1 Activități de educație civică extra și curriculară în cadrul școlilor 

 

5.3 Direcții de acțiune și proiecte organizaționale 

 

Tabelul nr. 27  – Lista de proiecte din cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus pentru perioada 2021 - 2027, proiecte organizaționale 
 

Nr. Proiect Denumire proiect 

P.15 Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane din orașul Vicovu de Sus 

P.15.1 Modernizarea drumurilor locale  

P.15.2 Reconfigurarea drumurilor locale si realizarea de străzi cu sens unic  

P.15.3 Implementarea, monitorizarea si gestionarea unui sistem de salubrizare a spațiilor publice  
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Nr. Proiect Denumire proiect 

P.17 
Construire de noi segmente de drum județean pentru conectarea punctului de trecere a frontierei la autostrăzi sau 

drumuri expres 

P.17.1 
Construire de noi segmente de drum județean pentru conectarea punctului de trecere a frontierei la autostrăzi sau 

drumuri expres 

P.18 Construirea unei șosele de centură pentru devierea traficului greu din centrul orașului Vicovu de Sus  

P.18.1 Modernizarea tronsonului 1 PTF Vicovu de Sus – str. Drumul Nou 

P.18.2 Realizarea unei centuri inelare la nivelul UAT Vicovu de Sus  

P.19 
Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin construirea unei variante ocolitoare zona centrală – pod M.H.C. 

– zona Laura – Pod Dabaca 

P.19.1 
Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin construirea unei variante ocolitoare zona centrală – pod M.H.C. 

– zona Laura – Pod Dabaca 

P.20 Revitalizarea și regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin investiții în modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere 

P.20.1 Revitalizarea și regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin investiții în modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere 

P.21 
Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și a accesibilizării drumurilor naționale de interes regional prin construirea 

unui pod peste râul Suceava 

P.21.1 
Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și a accesibilizării drumurilor naționale de interes regional prin construirea 

unui pod peste râul Suceava 

 

5.4 Direcții de acțiune și proiecte partajate pe nivele teritoriale 

/ La scară periurbană 

La nivelul zonei de influență (SU0380), așa cum sunt prezentate datele din situația existentă, UAT-uri precum Bilca, Straja, Putna și Vicovu 

de Jos contribuie, prin forța de muncă, la creșterea numărului de utilizatori, la nivelul orașului Vicovu de Sus, în zilele lucrătoare (de luni 

până vineri). Astfel în cadrul acestui scenariu sunt propuse două programe: 

• CORIDORUL „VERDE – ALBASTRU”. 

• TERAPIA „VERDE”; 

 

CORIDORUL „VERDE – ALBASTRU” 

 

Realizare Park & ride/bike pentru vizitatori și navetiști81 

Acest proiect va fi implementat pe termen mediu și presupune realizarea, la intrările în orașul Vicovu de Sus și localitatea 

Bivolărie (localitate aparținătoare) anexat marilor artere de circulație  (DN2H și DN2E) a unor zone amenajate cu rolul de a încuraja 

locuitorii, vizitatorii și navetiștii de a accesa transportul public local și transportul alternativ. Aceste zone vor fi dotate cu: 

• Parcare auto supravegheată video; 

• Punct de informare cu privire la accesul la TPL, transportul alternativ, achiziționare bilet e-ticking; 

• Funcțiuni primare (prestări-servicii, comerț, punct sanitar de urgență etc.); 

• Punct de închiriere biciclete și încărcare vehicule electrice. 

 
80 SU03 – Sistemul urban Vicovu de Sus – Rădăuți – Siret, așa cum este definit în cadrul PATJ Suceava 
81 Vezi fișa de proiect de la pag. ... 
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Aceste sisteme de colectare și transfer spațial vor fi conectate la sistemul periurban dincolo de limita administrativă  a UAT Vicovu 

de Sus82. Acest sistem periurban, determinat de funcția UAT Vicovu de Sus, vor avea un rol important privind dispersia populației în 

teritoriu și eliminarea aglomerației urbane. Acest proiect se va implementa în următoarele zone periferice ale orașului:  

• Proiect Park & ride (OS.5, P.4), la intrare în orașul Vicovu de Sus, dinspre localitățile Vicovu de Jos și Bilca; 

• Proiect Park & ride (OS.5, P.4), în proximitatea stației CF Bivolărie; 

• Proiect Park & ride (OS.5, P.4), în „incinta” târgului săptămânal, localizat în centru orașului Vicovu de Sus; 

• Proiect Park & bike (OS.5, P.4), pe Calea Cernăuți, în apropiere de punctul de trecere al frontierei cu Ucraina. 

 

 

Figura nr. 96 – Sistem integrat Park&Ride 

 

Notă: 

- Sunt propuse 5 zone dedicate Park&Ride, sub formă integrată pentru mai multe scenarii de transfer spațial (de la nivel național, 

regional sau județean la nivel zonal sau local) de la autoturismul personal sau transport public național sau județean către 

transportul alternativ sau transportul public local. Suprafața totală dedicată acestor zone este de aproximativ 2ha asigurând un 

necesar de aproximativ 533 locuri de parcaje. Aceste zone sunt dotate cu servicii de închiriat biciclete sau alte mopede electrice, 

punct de informare a cetățenilor, servicii, comerț respectiv transferul navetiștilor care vin cu trenul, autoturismul personal, 

microbuze sau autocare și accesul la serviciile de transport public local sau a transportului alternativ. 

 

 
82 Sistemul urban Vicovu de Sus „SU3” este prevăzut ca o componentă de transfer spațial, tehnologic, administrativ, educațional, social, sanitar și 
cultural la nivelul județului Suceava, prin PATJ Suceava, plan de amenajare a teritoriului în curs de elaborare. 
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Figura nr. 97 – Posibil traseu TPL 

 

Înființarea transportului public local83 

În cadrul serviciilor de transport public local (TPL), sunt luate în considerare serviciile de transport actuale și zonele de „transfer modal” 

existente iar calibrarea modelului de transport trebuie să țină cont de cererea viitorilor utilizatori, direcțiile de dezvoltare spațială a UAT 

Vicovu de Sus astfel încât să nu mai existe suprapuneri cu rute în cadrul „hărții de transport” (figura nr. 95). Sunt propuse stații de autobuz 

pe strada Ștefan cel Mare (DN2H, în Bivolărie), pe Calea Bucovinei (DN2E din Vicovu de Sus) și Calea Cernăuți (DJ209G din Vic ovu de 

Sus). Aceste stații de autobuz vor fi amplasate la o distanță, între ele, în baza unui studie de accesibilitate și  deservire locală, luând în 

considerare numărul de gospodării, numărul populației, grupuri de vârstă și activitățile zilnice ale populației, direcții de dezvoltare spațial-

funcționale ale UAT Vicovu de Sus respectiv se va ține cont de caracteristicile tehnice și prospectele stradale (categoriile de străzi84) 

existente și propuse prin documentațiile de urbanism legal aprobate. Astfel, accesul utilizatorilor (locuitori, navetiștilor,  vizitatori, etc.,)  

în cadrul orașului, va avea loc în zona periferică, prin punctele Park & ride/bike. 

 

Notă: 

- Liniile de transport public local se poate dezvolta în mai multe etape, în mai multe zone (inclusiv în cadrul unui ADI) în baza unui 

studiu de impact (economic și social) care să furnizeze concluzii și soluții sustenabile privind razele de deservire, programul și 

rute de TPL. Se recomandă ca traseele TPL să aibă capete de linie în carul celor 4 Park&Ride iar distribuirea spațială a traseelor 

să aibă în vedere aspectele tehnice ale tramei stradale85 și geomorfologia terenului din cadrul UAT Vicovu de Sus. 

 

Prin acest scenariu se va încerca diminuarea traficului dat de autoturismele personale și orientarea către servicii de transport persoane. 

  

 

 

 

Tabelul nr. 28  – Calibrarea modelului prin proiectele scenariului, la scara periurbană 

 
83 Vezi fișa de proiect de la pag... 
84 Categorii de străzi așa cum sunt ele stabilite prin Legea 198/2015  
85 Vezi capitolul 2, subcapitolul 2.11 
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ALEGEREA LLM LS LAD LMLD SLD NM NS ND 

AM Auto personal 22% 16% 22% 10% 11% 22% 6% 21% 

Transport alternativ 2% 4% 2% 2% 1% 2% 2% 3% 

TPL 16% 20% 16% 28% 28% 16% 32% 16% 

Total  40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

PM 
         

Auto personal 34% 24% 34% 16% 16% 33% 10% 32% 

Transport alternativ 2% 6% 2% 2% 2% 3% 2% 4% 

TPL 24% 30% 24% 42% 42% 24% 48% 24% 

Total  60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

MEDIA 
         

Auto personal 56% 40% 56% 26% 27% 55% 16% 53% 

Transport alternativ 4% 10% 4% 4% 3% 5% 4% 7% 

TPL 40% 50% 40% 70% 70% 40% 80% 40% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

NOTĂ: 

- Modelul a fost calibrat cu o prognoză de utilizare a TPL mai mare cu 40% față de media înregistrată în perioada februarie-august 

2022. Astfel, s-a luat în considerare faptul că s-au atins obiectivele din prezenta iar transportul alternativ (inclusiv VELO) și TPL 

sunt principale instrumente de deplasare alese de către populația din „SU03”.  

 

 
Figura nr. 98 – Media modelului în cadrul scenariului, la scara localității 

 

Acronim Tipul călătoriei 

LLM locuință-loc de muncă 

LS locuință-școală 

Auto
personal

Transport
alternativ

TPL Total Auto
personal

Transport
alternativ

TPL Total Auto
personal

Transport
alternativ

TPL Total

AM PM MEDIA

LLM LS LAD LMLD SLD NM NS ND
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LAD locuință-alte destinații 

LMDL Călătorii loc de muncă - loc determinat  

SDL Călătorii școală - loc determinat 

NM Călătorii punct necunoscut - loc de muncă  

NS Călătorii punct necunoscut - școală  

ND Călătorii punct necunoscut - alte destinații 

AM interval orar 08:00-09:00 

PM interval orar 16:00-17:00 

 

Pista VELO86 

În relația și completarea sistemului integrat de transfer modal, pista VELO, propusă la nivelul UAT Vicovu de Sus este una din infrastructura 

aferent transportului alternativ. Această infrastructură trebuie să facă parte dintr-un sistem complex care „leagă” UAT_urile din „SU03” și 

permite accesul utilizatorilor la diferite servicii, funcțiuni, loc de muncă sau învățământ, luând în considerare aspecte existente privind 

infrastructura de învățământ și locuri de muncă din UAT Vicovu de Sus. Aceste piste VELO sunt parte din sistemul integrat num it 

„CORIDORUL Verde-Albastru”87. Pistele VELO articulează proiecte propuse prin prezenta, asigură necesitatea locuitorilor (în special 

grupele tinere de populație care în cadrul exercițiilor88 și-au exprimat dorința de a se deplasa cu bicicleta în cadrul orașului dar și 

administrației publice locale de a asigura o astfel de infrastructură pentru vizitatori respectiv utilizarea acesteia ca unul dintre motoarele 

de dezvoltare economică), a vizitatorilor în cadrul componentei de dezvoltare economică, obiectiv general „Vicovu de Sus DURABIL” – 

Pistă Velo, strada Valea Sucevei (cu relaționare și continuitate directă cu pista VELO din comuna Putna). 

 

/ La scara orașului Vicovu de Sus 

Abordarea sistemică de la macro la micro a fost utilizată în cadrul prezentului document. Valorile de trafic auto coroborate cu cele 4 

obiective generale, au determinat un rezultat transpus în proiecte cu impact asupra zonei periurbane, adaptate la nivelul orașului (mult 

mai în detaliu), la nivelul populației rezidente. Astfel, sunt propuse în cadrul acestui scenariu următoarele proiecte care au ca obiectiv 

reducerea, pe termen mediu, a numărului de utilizatori de autoturisme personale: 

• Proiect privind incluziunea socială prin accesibilitate la spațiile publice din oraș;  

• Proiect de fluidizarea traficului în oraș; 

• Proiect de amenajare și reamenajare a spațiilor verzi din cadrul UAT Vicovu de Sus sub formă integrată cu sistemul aferent 

pistelor VELO, Park&Ride și TPL; 

• Proiect de amenajare și reamenajare a pistelor VELO din cadrul orașului Vicovu de Sus sub formă integrată cu sistemul 

aferent spațiilor verzi. 

 

Proiect privind incluziunea socială prin accesibilitate la spațiile publice din oraș – Programul „TERAPIA VERDE” 

Acest proiect, din cadrul conceptului „TERAPIA VERDE”, are ca scop identificarea potențialului spațiilor publice ș i conectarea acestora prin 

amenajări adecvate la nivelul pietonului. Odată conectate spațial aceste spații, populația va fi încurajată să utilizeze orașul la nivelul 

pietonului cu scopul de a socializa, împărtăși și valida opinii, păreri și impresii respectiv dezvoltarea congnitivă a modelelor de comunicare 

și interacțiune umană (în special în rândul tinerilor sub 18 ani dar și pentru persoanele vulnerabile și marginalizate care p rin diferite 

activități formale și comune, sunt integrate în comunitate). 

 
86 Vezi fișa proiectului la pag. ... 
87 Programul „Coridorul Verde-Albastru” este un sistem care se dezvoltă la nivelul UAT Vicovu de Sus și permite relaționarea elementelor de cadru 
natural (în special râul Suceava) și elementele de cadru construit. Acest sistem cuprinde proiecte care sunt complementare și de completare între 
ele cu deservire la nivel local, zonal și regional. 
88 Exerciții descrise la pag. ... 
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Proiect de fluidizarea traficului în oraș89 

Acest proiect complex intervine asupra tramei stradale pentru a corecta diferite disfuncții (de exploatare în siguranța traficului) și propune 

un set de intervenții teritoriale asupra străzilor existente, dar și modernizarea sau realizarea unor străzi noi. În general sunt propuse 

acțiuni de organizare și implementare a unui management de trafic, reorganizarea tramei stradale prin utilizarea de străzi cu  sens unic, 

relocarea și organizarea de parcări amenajate implicit introducerea tarifului de parcare diferențiat pe zone, identificarea și realizarea de 

parcări noi (în special în zonele cu densitate mare de populație), astfel încât aceasta să fie încurajată să folosească TPL ș i transportul 

alternativ. 

 

Piste VELO90 sub formă integrate cu sistemul aferent spațiilor verzi 

În relația și completarea sistemului integrat de transfer modal, pista VELO, propusă la nivelul UAT Vicovu de Sus este una din infrastructura 

aferent transportului alternativ. Această infrastructură trebuie să facă parte dintr-un sistem complex care „leagă” UAT_urile din „SU03” și 

permite accesul utilizatorilor la diferite servicii, funcțiuni, loc de muncă sau învățământ, luând în considerare aspecte existente privind 

infrastructura de învățământ și locuri de muncă din UAT Vicovu de Sus. Aceste piste VELO sunt parte din sistemul integrat numit 

„CORIDORUL Verde-Albastru”91. Pistele VELO articulează proiecte propuse prin prezenta, asigură necesitatea locuitorilor (în special 

grupele tinere de populație care în cadrul exercițiilor92 și-au exprimat dorința de a se deplasa cu bicicleta în cadrul orașului dar și 

administrației publice locale de a asigura o astfel de infrastructură pentru vizitatori respectiv utilizarea acesteia ca unul din motoarele de 

dezvoltare economică), a vizitatorilor în cadrul componentei de dezvoltare economică, obiectiv general „Vicovu de Sus DURABIL”. 

 

 
 

Figura 99 – Sistem integrat, Pista VELO și spații verzi amenajate tematice 

 

 
89 Vezi fișa de proiect de la pag. ... 
90 Vezi fișa proiectului la pag. ... 
91 Coridorul Verde-Albastru este un sistem care se dezvoltă la nivelul UAT Vicovu de Sus și permite relaționarea elementelor de cadru natural (în 
special râul Suceava) și elementele de cadru construit. Acest sistem cuprinde proiecte care sunt complementare și de completare între ele cu 
deservire la nivel local, zonal și regional. 
92 Exerciții descrise la pag. ... 
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Proiect de amenajare și reamenajare a spațiilor verzi din cadrul orașul Vicovu de Sus  sub formă integrată cu sistemul aferent pistelor 

pentru bicicliști93 

Gândite sub formă integrată, programul „CORIDORUL Verde-Albastru”, intervențiile de la nivelul orașului asupra zonelor verzi amenajate 

vor avea un impact major și pozitiv asupra calității mediului și a vieții. Sunt propuse intervenții  complementare cu cele aferente amenajării 

spațiilor publice, în general destinate pietonilor și au ca scop oferirea de alternative privind activ itățile de recreere, agrement, sport, în 

general de socializare prin forma generală de incluziune. 

• Proiect de reabilitare și remodelare a spațiilor verzi de aliniament aferent pistelor pentru bicicliști;  

• Proiect de realizare de scuar-uri în urma remodelării intersecțiilor nesemaforizate sau cu prospecte stradale variabile; 

• Proiect de reabilitare a spațiilor de joacă pentru copii din zonele rezidențiale, din cadrul UAT Vicovu de Sus  

• Proiect de reabilitare și reamenajare a zonelor de agrement, sport și loisir; 

• Centru comunitar „SAT TEMATIC” destinat activităților culturale și educaționale la nivelul comunității, punct de atracție 

pentru vizitatori și „locul” mixtului dintre cultura și tradițiile locale și turismul ecumenic, de weekend sau de recreere.  

Scopul amenajării și reamenajării de spații de joacă pentru copii, în cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus, este acela de a da posibilitatea 

populației de a se deplasa pe distanțe scurte de la reședință către aceste zone, petrecerea timpului liber, activități de soc ializare și 

culturale respectiv ele vor fi obiective de interes zonal și regional. 

 

/ La nivelul zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

La nivel micro sunt vizate, în cadrul acestui scenariu, cartierele aglutinate orașului, zonele rezidențiale centrale și periferice, piațete, scuar-

uri, locuri de joacă pentru copii,  și din zona locuințelor individuale. Setul de proiecte propuse sunt un mixt de dorințe venite din partea 

populației și centralizate în perioada de informare și consultare a populației interesate cu privire la elaborarea Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă pentru orașul Vicovu de Sus. Acestea sunt considerate proiecte punctuale dar care fac parte din proiecte comp lexe 

enumerate în carul scenariului precedent. În cadrul analizei situației existente au fost identificate 4 zone cu nivel ridicat de complexitate. 

Această complexitate este dată de: 

- Funcțiunea predominantă; 

- Forma zonei (configurația spațial –  volumetrică); 

- Caracterul și caracteristica zonei; 

- Funcția zonei și potențialul socio –  economic a acesteia; 

- Amplasare în cadrul UAT_ului.  

 

Cele 4 zone sunt localizate astfel: 

- în partea de este a UAT_ului, în orașul Vicovu de Sus – ZNC#1; 

- în zona centrală a orașului Vicovu de Sus – ZNC#2; 

- în zona de este a localității Bivolărie – ZNC#3; 

- în zona de vest a localității Bovolărie – ZNC#4. 

 

Pentru fiecare zonă s-a propus un scenariu cu o singură particularitate comună, la nivel micro–încurajarea mersului pe jos, prin 

parcurgerea de distanțe mici până la funcțiunile primare de proximitate (învățământ, sănătate, servicii, comerț, recreere, agrement, sport 

etc.) prevăzute și în cadrul documentației de urbanism P.U.G orașul Vicovu de Sus. 

a) În cadrul ZNC#1 s-a propus un proiect integrat de transfer modal de la nivel macro (național, regional, județean și periurban) 

la nivelul orașului în cadrul căruia această zonă se va reconfigura spațial, se va propune realizarea unor Park&Ride, închiriat 

biciclete sau alte mopede electrice, punct de informare a cetățenilor, servicii, comerț respectiv transferul navetiștilor care vin cu 

trenul, autoturismul personal, microbuze sau autocare să acceseze serviciile de transport public sau a transportului alternat iv; 

 
93 Vezi fișa de proiect la pag. ... 
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b) În cadrul ZNC#2 se dezvoltă proiectul „TERAPIA VERDE” prin asigurarea „instrumentelor” de atragere a utilizatorilor în zona 

centrală la nivel pietonal și transport alternativ, comunicarea și interacțiunea cu elementele de cadru natural respectiv cu 

activitățile comerciale, prestări-servicii și administrative; 

c) În cadrul ZNC#3 s-a propus un proiect integrat de transfer modal de la nivel macro (național, regional, județean și periurban) 

la nivelul orașului în cadrul căruia această zonă se va reconfigura spațial, se va propune realizarea unor zone de deservire locală, 

zone de activități industriale nepoluante, manufacturi, culturale și educaționale, servicii, comerț respectiv transferul navetiștilor 

care vin cu trenul, autoturismul personal, microbuze sau autocare să acceseze serviciile de transport public sau a transportu lui 

alternativ; 

d) În cadrul ZNC#4 s-a propus un proiect integrat de transfer modal de la nivel macro (național, regional, județean și periurban) 

la nivelul orașului în cadrul căruia această zonă se va reconfigura spațial, se va propune realizarea unor Park&Ride, închiriat 

biciclete sau alte mopede electrice, punct de informare a cetățenilor, servicii, comerț respectiv transferul navetiștilor care vin cu 

trenul, autoturismul personal, microbuze sau autocare să acceseze serviciile de transport public sau a transportului alternat iv. 

 

 

Tabelul nr. 29  – Calibrarea modelului prin proiectele scenariului, la nivelul zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

 
 ALEGEREA LLM LS LAD LMLD SLD NM NS ND 

AM 

Auto personal 18% 10% 18% 3% 4% 18% 3% 17% 

Transport alternativ 22% 25% 22% 22% 22% 23% 22% 24% 

TPL 10% 15% 10% 25% 25% 10% 25% 10% 

Total  50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

PM 

         

Auto personal 18% 10% 18% 3% 4% 18% 3% 17% 

Transport alternativ 22% 25% 22% 22% 22% 23% 22% 24% 

TPL 10% 15% 10% 25% 25% 10% 25% 10% 

Total  50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

MEDIA 

         

Auto personal 36% 20% 36% 6% 7% 35% 6% 33% 

Transport alternativ 44% 50% 44% 44% 43% 45% 44% 47% 

TPL 20% 30% 20% 50% 50% 20% 50% 20% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

NOTĂ: 

- Modelul a fost calibrat cu o prognoză de utilizare al transportului alternativ mai mare cu 40% față de media înregistrată în 

perioada februarie – august 2022. Astfel, s-a luat în considerare faptul că s-au atins obiectivele din prezenta iar transportul 

alternativ (inclusiv VELO) și TPL sunt principale instrumente de deplasare alese de către populația din „SU03”.  
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Figura nr. 100 – Media modelului în cadrul scenariului, la nivelul „ZNC” 

 

Acronim Tipul deplasării 

LLM Locuință – loc de muncă 

LS Locuință – școală 

LAD Locuință – alte destinații 

LMDL Călătorii loc de muncă – loc determinat  

SDL Călătorii școală – loc determinat 

NM Călătorii punct necunoscut – loc de muncă  

NS Călătorii punct necunoscut – școală  

ND Călătorii punct necunoscut – alte destinații 

AM Interval orar 08:00-09:00 

PM Interval orar 16:00-17:00 

 

 

Notă: 

- Transportul alternativ și transportul public local (TPL) sunt cele două instrumente de mobilitate care pot înlocui, în timp și etape, 

„obișnuința” populației de a utiliza autoturismul personal pentru deplasări pe distanțe mici (distanțe cuprinse între 500 de metri 

și 2 km). Se propune ca pană în anul 2027 numărul de utilizatori ai acestor două instrumente de deplasare să fie de aproximativ 

40% în plus față de datele existente. Astfel, în concordanță cu acest obiectiv particular sunt necesare, cel puțin, implementarea 

proiectelor P.4, P.9 și P.10 până în anul 2025. 

- Cele două scenarii arată o inclinație a utilizatorilor către transportul public local și pistele VELO (figura nr. 98). 
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Figura nr. 101 – Media modelului în cadrul ZNC pentru ambele scenarii de mobilitate 

Notă: 

- Sunt propuse două scenarii: 

o Scenariul#1 în cadrul căruia valorile de utilizatori ai TPL va fi cu 40% mai mult decât în prezent, având la bază serviciul 

nou de transport public local care funcționează și la nivel de ADI, cel puțin între UAT Vicovu de Sus și UAT Putna; 

o Scenariul#2 în cadrul căruia pistele VELO sunt în integralitate testate și implementate iar valorile de trafic auto (la 

nivelul numărului de persoane care utilizează autoturismul personal pentru deplasări pe distanțe mici94. 

- Cele două scenarii pot fi coroborate sub formă integrată doar în situația în care proiectele P.4 și P.9 sunt finalizate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 Distanța mică, în cadrul acestui document, se referă la lungimi parcurse de aproximativ 500 de metri si maximum 2 km în cadrul UAT Vicovu de 
Sus 
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6. EVALUAREA IMPACTULUI MOBILITĂȚII PE CELE TREI NIVELE TERITORIALE 

 

În cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus s-a realizat analiza complexă a zonei de referință (SU03). Analiza care a permis crearea unui scenariu de 

bază pentru anul 2022 ce a fost utilizat în analiza multicriterială a cererii de călătorie din zona de influență. Această activitate a oferit o bază 

conceptuală și analitică cu ajutorul căreia s-a creat un instrument filtru pentru a testa scenariile prezentate în cadrul prezentului document. 

Acest capitol prezintă o analiză a disfuncțiilor identificate în cadrul orașului Vicovu de Sus, ce vor fi abordate în cadrul a patru secțiuni prin 

gruparea problemelor identificate și a recomandărilor ce vor corespunde obiectivelor strategice specifice, măsurilor, programelor și 

proiectelor din cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus. Aspectele detaliate în cadrul P.M.U.D. au diverse implicații asupra vieții urbane și a funcționării 

sistemului de transport în cadrul țesutului urban. O calitate urbană îmbunătățită poate duce la un impact mai puțin destructiv asupra 

mediului. Atunci când se promovează accesibilitatea, trebuie luate în considerare și aspectele legate de siguranță și securitate. 

 

6.1 Eficiența economică 

Un plan de mobilitate urbană are în vedere componenta economică când sunt aduse spre dezvoltare și implementare proiecte care 

conduc la reducerea emisiilor de GES și incluziunea socială. Prezentul document studiază domeniul economie pentru a identific a 

disfuncțiile sale în raport cu mobilitatea respectiv calitatea vieții. 

 

 
 

Figura nr. 102 – Schema de sinteză privind eficiența economică, propunere 
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Tabelul nr. 30  – Proiecte cu impact economic asupra mobilității 
 

Disfuncție Măsura Proiect 

UAT Vicovu de Sus nu deține un transfer modal 
M.10, M.14, M.16, M.17, M.19, M.22, 

M.27 
P.3, P.4, P.9 

UAT Vicovu de Sus nu deține cel puțin un nod intermodal M.14 P.3 

UAT Vicovu de Sus nu permite accesul mai rapid a transportului 

de mărfuri către agenții economici locali 
M.30 P.18 

UAT Vicovu de Sus nu deține cel puțin un parc industrial M.30 P.18 

majoritatea activităților economice sunt localizate, conform 

punctului de lucru declarat la Registrul Comerțului, în zona de 

sud–est a localității Bivolărie, în zona centrală  și parțial în zona 

de vest a orașului Vicovu de Sus 

M.1 P.4 

 

6.2 Impactul asupra elementelor de mediu 

Sectorul transporturilor este unul dintre factorii cei mai generatori de poluare în zonele urbane, din punct de vedere al calității aerului și 

al zgomotului. Multe dintre problemele identificate pe parcursul proiectului și a intervențiilor dezvoltate pentru rezolvarea și 

îmbunătățirea lor au efecte asupra mediului în zona de deservire a acestui serviciu, în special la nivelul orașului Vicovu de  Sus. 

 

 
 

Figura nr. 103 – Schema de sinteză privind elemente de mediu, propunere 
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Tabelul nr. 31  – Impactul asupra elementelor de mediu, proiecte 

 

Disfuncție Măsura Proiect 

Râul Suceava nu este sistematizat având lățimi până la 2 km între maluri M.15 P.20 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de spații verzi amenajate 
M.14, M.17, M.20, 

M.21, M.22, M.29 

P.3, P.4, P.7, P.9, P.12,  

UAT Vicovu de Sus nu deține o șosea ocolitoare M.11 P.18 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de piste pentru bicicliști M.17, M.22 P.4, P.9  

 

Pachetul de măsuri propuse are ca obiect strategic major reducerea poluării pe trama stradală majoră prin:  

- Reducerea congestiei în puncte cheie; 

- Reducerea cotei modale a deplasărilor cu autoturismul, în favoarea transportului public, a utilizării bicicletei și a mersului pe jos; 

- Utilizarea mijloacelor de transport în comun ecologice. 

 

Pentru toate intervențiile considerate, emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile poluante generate de transport se reduc cu 15,7% pe 

perioada de perspectivă 2021 – 2027, conform datelor prezentate anterior. S-au propus prognoze de utilizare a transportului alternativ 

(piste VELO) și TPL cu o creștere de 40% până la finalul implementării proiectelor: 

- Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus și Bivolărie (P.4); 

- Implementarea unui sistem de management inteligent al parcărilor în orașul Vicovu de Sus (P.5); 

- Realizare/extinderea sistemului integrat de piste de biciclete cu o lungime totală de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus (P.9); 

- Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru ciclism și amenajarea zonei de promenada pe digul din proximitatea 

râului Suceava (P.10); 

- Programul „TERAPIA VERDE”; 

- Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziția de microbuze școlare electrice (P.7).  
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6.3 Accesibilitatea 

Accesibilitatea este definită ca nivel de calitate a călătoriei sau ca abilitatea de a ajunge la bunurile, serviciile și activitățile dorite, de către 

populație. O accesibilitate mai bună crește calitatea vieții și generează dezvoltarea socială și economică, prin acces îmbunătățit la educație, 

locuri de muncă, servicii urbane, cultură și alte persoane, asigură o mai bună integrare a categoriilor sociale cu risc crescut de izolare 

(incluziunea socială). 

 
 

Figura nr. 104 – Schema de sinteză privind accesibilitatea, propunere 

 

Accesibilitatea reflectă costurile generalizate (timp, bani, disconfort și risc) investite pentru a ajunge la activități. Dacă sunt disponibili 

suficienți bani și timp, aproape fiecare zonă de pe pământ este accesibilă, cu un grad de accesibilitate care variază mult, în funcție de loc, 

timp și persoană. Accesibilitatea poate afecta tipurile de afaceri, valoarea proprietăților sau dezvoltarea economică ce are loc într-o zonă. 

Accesibilitatea necesită mobilitate, ce este abilitatea și nivelul de ușurință cu care se pot mișca bunuri, oameni și servicii. Mobilitatea oferă 

accesibilitate, iar astfel cele două aspecte direct proporționale pot fi considerate ca bază a fiecărui sistem integrat de transport. Date fiind 

acestea, P.M.U.D. Vicovu de Sus își dorește să identifice și să ofere soluții (obiective strategice ce duc la proiecte specifice) pentru 

disfuncțiile enumerate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul nr. 32  – Impactul asupra accesibilității, proiecte 
 

Disfuncție Măsura Proiect 

UAT Vicovu de Sus nu are servicii de transport public urban M.2, M.4, M.8, M.29 P.1, P.7, P.17 

UAT Vicovu de Sus nu deține managementul de trafic M.1 P.4 

UAT Vicovu de Sus nu deține un transfer modal 

M.10, M.14, M.16, 

M.17, M.19, M.22, 

M.27 

P.3, P.4, P.9 

UAT Vicovu de Sus nu deține o șosea ocolitoare M.11 P.18 

UAT Vicovu de Sus nu deține cel puțin un nod intermodal M.14 P.3 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de piste pentru bicicliști M.17, M.22 P.4, P.9  

UAT Vicovu de Sus nu permite accesul mai rapid a transportului de mărfuri către 

agenții economici locali 
M.30 P.18 

UAT Vicovu de Sus deține 314 km de drumuri M.6, M.11 P.17, P.18 

În UAT Vicovu de Sus 94% din numărul total de drumuri, sunt artere de circulație 

de categoria a IV-a 
M.11 P.18 

În UAT Vicovu de Sus majoritatea drumurilor sunt din pietriș (235 km de drumuri 

de pietriș) 
M.11 P.18 

Cle mai multe drumuri publice cu pietriș sunt în Vicovu de Sus, zona de nord – est 

a localității 
M.11 P.18 

Cele mai multe drumuri publice betonate sunt în Vicovu de Sus, zona de est a 

localității 
M.11 P.18 

Stația Cf „Vicovu de Sus Hc” se află la o distanță de 5 km și 6 minute de parcurs cu 

autoturismul, față de centrul orașului Vicovu de Sus  

M.6, M.7, M.9, M.10, 

M.14, M.27 

P.3, P.4, 

P.17 

Stația Cf „Vicovu de Sus Hc” se află la o distanță de 3 km și 35 minute parcurs 

pietonal, față de centrul orașului 

M.6, M.7, M.9, M.10, 

M.14, M.27 

P.3, P.4, 

P.17 

Aria de deservire a serviciilor CF nu este una concentrică 
M.6, M.7, M.9, M.10, 

M.14, M.27 

P.3, P.4, 

P.17 

Cea mai îndepărtată gospodărie față de stația CF „Vicovu de Sus Hc” se află la o 

distanță de 12 km și 18 minute parcurs cu autoturismul 
M.10, M.19 P.3, P.4 

Cea mai îndepărtată gospodărie față de stația CF „Vicovu de Sus Hc” se află la o 

distanță de 10 km și 121 minute parcurs pietonal 
M.10, M.19 P.3, P.4 

Majoritatea activităților economice sunt localizate, conform punctului de lucru 

declarat la Registrul Comerțului, în zona de sud–est a localității Bivolărie, în zona 

Centrală  și parțial în zona de vest a orașului Vicovu de Sus 

M.1 P.3 
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6.1 Siguranța 

Siguranța și securitatea tuturor utilizatorilor de tramă stradală și pietonală reprezintă una dintre cele mai mari preocupări atunci când se 

ia în considerare planificarea și dezvoltarea sectorului transporturilor și a deplasărilor cu autovehiculele personale, în cadrul orașului. 

Din punct de vedere al accidentelor de circulație și a victimelor acestora, în baza adresei emisă de către Inspectoratul de Poliție Județean 

Suceava. În general accidentele menționate anterior s-au produs datorită neacordării de prioritate a vehiculelor. Astfel se așteaptă ca prin 

intervenția în problemele identificate mai jos, ce se referă atât la intervenția fizică și la modificări comportamentale, siguranța și 

securitatea rutieră din regiune să crească. 

 
 

Figura nr. 105 – Schema de sinteză privind siguranța la nivelul spațiilor publice urbane, propunere 

 

Tabelul nr. 33  – Impactul asupra siguranței în spații publice, proiecte 
 

Disfuncție Măsura Proiect 

UAT Vicovu de Sus nu deține managementul de trafic M.1 P.3 

UAT Vicovu de Sus nu deține o șosea ocolitoare M.11 P.18 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de piste pentru bicicliști M.17, M.22 P.4, P.9  

În UAT Vicovu de Sus majoritatea drumurilor sunt din pietriș (235 km de drumuri 

de pietriș) 
M.11 

P.18 

Cele mai multe drumuri publice cu pietriș sunt în Vicovu de Sus, zona de nord  – 

est a localității 
M.11 

P.18 

Cele mai multe drumuri publice betonate sunt în Vicovu de Sus, zona de est a 

localității 
M.11 

P.18 
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6.1 Calitatea vieții 

Calitatea mediului urban este în permanență supusă riscului de neglijare, atunci când se planifică sectorul transporturilor. Practicile din 

trecut s-au concentrat deseori pe dezvoltarea infrastructurii de transport fără a extinde schimbările/îmbunătățirile realizate, pentru 

creșterea calității peisajului urban, acolo unde este posibil. Concentrarea pe utilitate și structură, în special în furnizarea unei infrastructuri 

de bună calitate pentru transportul motorizat, la care se adaugă creșterea numărului de autoturisme personale, au determinat scăderea 

amenajărilor spațiilor publice pentru pietoni implicit scăderea calității spațiilor publice la nivelul orașului. Un mediu atractiv și confortabil, 

asigurat de amenajările de bază, are potențialul de a influența toate celelalte aspecte ale vieții urbane și a sistemului de transport. 

Siguranța este îmbunătățită atunci când spațiul urban este utilizat corect și la maxim de către pietoni. Accesibil itatea este îmbunătățită 

atunci când se iau în considerare nevoile pietonilor, deoarece toate călătoriile încep și se termină, în mod natural, în cali tate de pieton. 

Calitatea aerului se îmbunătățește ca rezultat al gestionării traficului și a parcărilor și a utilizării tot mai frecvente a transportului alternativ, 

în special al transportului nemotorizat. Chiar și eficiența sistemului economic crește, pe măsură ce mediile urbane atrag tot  mai mulți 

turiști și utilizatori ai spațiilor urbane. În tabelul de mai jos sunt detaliate problemele identificate la nivelul UAT Vicovu de Sus. Dacă 

acestea sunt gestionate în mod corespunzător, se pot transpune, la rândul lor, în măsuri, programe și proiecte pentru un mediu urban 

complex și mai bun privind calitatea aerului, dar și a spațiilor publice, implicit. 

 

 
 

Figura nr. 106 – Schema de sinteză privind calitatea spațiilor publice urbane, propunere 
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Tabelul nr. 34  – Impactul asupra calității vieții, proiecte 

 

Disfuncție Măsura Proiect 

UAT Vicovu de Sus are un caracter rural M.1 P.3 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de spații verzi amenajate 
M.14, M.17, M.20, M.21, 

M.22, M.29 

P.3, P.4, P.7, P.9, 

P.12,  

UAT Vicovu de Sus nu deține o șosea ocolitoare M.11 P.18 

UAT Vicovu de Sus nu deține un sistem integrat de piste pentru bicicliști M.17, M.22 P.4, P.9 

La nivelul UAT Vicovu de Sus 80% din elevi locuiesc în orașul Vicovul de Sus M.1 P.3 

La nivelul UAT Vicovu de Sus 20% locuiesc în localitatea Bivolărie  M.1 P.3 

 

Notă: 

- Proiectele care au cel mai mare impact, în sensul că răspund celor mai multe măsuri respectiv ajută la atingerea celor mai mu lte 

obiective sunt „Top5”: 

o P.3 – Creșterea siguranței traficului prin amenajarea și modernizarea de șosele,  trotuare și refugii pe traseele de 

transport public local în UAT Vicovu de Sus, cu 48 de puncte95; 

o P.13 – „TERAPIA VERDE” – Amenajarea de parcuri, fațade și acoperișuri verzi în zonele urbane din orașul Vicovu de 

Sus, cu 36 de puncte; 

o P.9 – Realizare/extinderea sistemului integrat de piste de biciclete cu o lungime totală de peste 50 km în orașul Vicovu 

de Sus, cu 30 de puncte; 

o P.1 – Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru ciclism și amenajarea zonei de promenada pe digul 

din proximitatea râului Suceava, cu 25 de puncte; 

o P.4 – Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus și Bivolărie, cu 16 puncte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Punctele sunt rezultatul încadrării proiectelor pe cele 35 de măsuri și 17 obiective specifice din cadrul prezentei. Astfel, se atribuie un punct 
pentru fiecare încadrare a proiectului pe una din măsurile respectiv obiectivele din P.M.U.D. Această modalitate de calcul nu a stat la baza 
prioritizării proiectelor. 
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7. COMPONENTA LA NIVEL OPERAȚIONAL 

 

7.1 Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu și lung  

 

/ Etapizarea proiectelor – cadrul de prioritizare 

Planul de mobilitate urbană va fi utilizat pentru trei perioade de timp, începând cu data aprobării acestuia: 

- Termen scurt: 1 – 3 ani; 

- Termen mediu: 3 – 5 ani; 

- Termen lung: 5 – 10 ani. 

 

Lista completă a proiectelor și măsurilor (menționate aici ca „măsuri”), ce sunt incluse în cadrul P.M.U.D. orașului Vicovu de Sus, este 

detaliată și evaluată în cadrul capitolului 6, ca parte a scenariului complex preferat. Această secțiune va prezenta metodologia pentru: 

- definirea măsurilor pe perioada în funcție de perioada de timp și prioritizarea lor în cadrul fiecărei perioade. 

 

/ Priorități stabilite 

Planul de acțiune a fost dezvoltat pe perioada informării publicului și actualizat și modificat în baza raportului de informare a publicului, 

aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, la nivelul orașului Vicovu de Sus. În urma discuțiilor cu beneficiarii și actori implicați unele 

proiecte au suferit modificări în ceea ce privește etapizarea investiției, în funcție de recomandările și capacitatea de implementare. Planul 

de acțiune a fost actualizat pentru a ține cont de toate deciziile luate în cadrul grupului de lucru96. 

 

Informarea publicului interesat (I) 

Proiectare(P) 

Execuție (E) 

Inaugurare/Operare (IN)/(O) 

Monitorizare (M) 

 

Tabelul nr. 35  – Implementarea măsurilor 
 

Pr
og

ra
m

 

Măsură 20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

 Termen scurt 
Termen 

mediu 
Termen lung 

Co
rid

or
ul

 V
er

de
 - 

Al
ba

st
ru

 Alinierea cu direcție strategice de dezvoltare spațială a sistemului urban I I I M M M M M M M 

Realizarea a unui terminal de transfer modal la nivelul orașului Vicovu 

de Sus, ca pol de dezvoltare în zonă 
P E E IN O O O M M M 

Realizarea unor noi artere de circulație cu rolul de a degreva trama 

majoră locală respectiv conectivitatea spațială a zonelor propuse a se 

dezvolta, conform P.U.G. orașul Vicovu de Sus 

I P E E IN O O M M M 

Pol de dezvoltare locală și „acces” pentru celelalte localități, în plan 

economic, educațional și administrativ 
I I M M M M M M M M 

 
96 Grupul de lucru a fost constituit în baza dispoziției Primarului orașului Vicovu de Sus nr. ….din……. 
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Măsură 20

22
 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

 Termen scurt 
Termen 

mediu 
Termen lung 

Înființarea unui tramvai rapid care să permită conectivitatea rapidă 

dintre Rădăuți și Putna utilizând infrastructura CF existentă și cu acordul 

C.F.R. 

I I I P E E IN O O M 

Amenajarea spațiilor publice pietonale și carosabile din vecinătatea 

stațiilor CF (Vicovu de Sus și Bivolărie HC) la nivel de noduri modale de 

transfer către transport public local și zonal respectiv către transport 

alternativ (biciclete, trotinete, sharecar, etc.) 

I P E E IN O O O M M 

Conectivitatea dintre punctele terminus și zone cu nivel ridicat de 

complexitate 
I P E E E IN O M M M 

Sisteme integrate de transport alternativ (în special sisteme integrate 

pentru biciclete), infrastructură rutieră locală modernizată respectiv 

zone de transfer (staționare și orientare) în imediata vecinătate a vămii 

România – Ucraina, care este pe teritoriul UAT Vicovu de Sus. 

I P E E IN O O O M M 

Implementarea unor sisteme integrate de piste pentru bicicliști și 

puncte de transfer către serviciile locale, sisteme integrate de trasee 

pietonale și spații publice pietonale conectate la sistemul integrat de 

spații verzi amenajate pe domeniul public al Consiliului Local al UAT 

Vicovu de Sus. Subsidiar, dar fără a exista o relație de subordonare, vor 

fi prevăzute sisteme integrate de spații dedicate amenajărilor sportive, 

în special conexate spațial și juridic, direct față de unitățile de 

învățământ, punctele terminus și elemente de cadru natural majore 

(râul Suceava, zona ecumenică Putna, etc.). 

I P E E E IN O M M M 

Înființarea unui sistem de transport public integrat ce leagă zonele 

centrale ale orașului cu localitățile limitrofe din zona periurbană. 
I P E E E IN O M M M 

Implementarea unor sisteme integrate de piste pentru bicicliști și 

puncte de transfer către serviciile locale, sisteme integrate de trasee 

pietonale și spații publice pietonale conectate la sistemul integrat de 

spații verzi amenajate pe domeniul public al Consiliului Local al UAT 

Vicovu de Sus. În special funcțiunile de comerț și prestări servicii vor fi 

localizate în punctele terminus, pe traseul liniilor de transport public 

local, sistemele ingerate de piste pentru bicicliști și pietonale respectiv, 

în funcție de raza de deservire, în zonele de locuit. 

I P E E IN O O O M M 

Dezvoltarea economică, sub formă controlată, în ceea ce privește 

utilizarea teritoriului prin reglementările stabilite prin noua 

documentație P.U.G. 

I I I M M M M M M M 

Sisteme integrate de transfer modal, care să permită scalarea 

impactului în funcție de profil dominant (agricol, turistic, educațional, 

economic, etc.). 

I I I M M M M M M M 

Implementarea unor sisteme integrate care să permită scalarea 

impactului în funcție de profil dominant (agricol, turistic, educațional, 

economic, etc.) respectiv pregătirea comunităților către o abordare 

I P E E IN O O O M M 
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Măsură 20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

 Termen scurt 
Termen 

mediu 
Termen lung 

reziliență, sigură și durabilă (economic, educațional, cultural – 

identitate locală, social, etc.). 

Promovarea unui stil de viață sănătos, conștientizarea și motivarea 

utilizării transportului alternativ, invitația la dialog și socializare în 

spațiile publice pietonale indiferent de context sau motiv. 

I I I I I I M M M M 

Accesul mai rapid a transportului de mărfuri către agenții economici 

locali, implicit identificarea unor zone pentru un parc industrial și unul 

logistic. 

I P E E IN O O O M M 

Măsuri, în etape diferite de aplicabilitate pentru încurajarea utilizării 

vehiculelor electrice. 
I I I I I I M M M M 

Implementarea unor proiecte de educație civică în școli privind circulația 

rutieră, inovarea tehnologică – digitală, comunicate și workshopuri. 
I I I I I I M M M M 

Implementarea unui sistem de stații încărcare a vehiculelor electrice. I P E E E IN O M M M 

Sistem integrat de transport public local, ca o alternativa a modurilor de 

transport durabil existente. 
I P E E IN O O O M M 

Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și apă 

uzată din orașul Vicovu de Sus este în curs de implementare prin 

proiectul POIM – Acet. 

I P E IN O O O O M M 

Conectarea la rețeaua TENT-T și la autostrada A7 prin trama stradală 

locală modernizată și DN2H (conform SDJ). 
I I I P E E IN O O M 

Modernizarea infrastructurii feroviare pe ruta Rădăuți – Straja cu 

posibilitatea de intervenire, dacă este cazul, până în UAT Nisipitu. 
I I I P E E IN O O M 

Realizarea unei rețele de transport public „expres” care să permită 

relaționarea dintre aeroport și Gara de nord Suceava respectiv Vicovu 

de Sus, prin Rădăuți. 

I I I P E E IN O O M 

Modernizarea drumului național DN2E, DN2H și a tramei stradale locale 

la nivelul Vicovu de Sus. 
I P E E IN O O O M M 

Te
ra

pi
a 

Ve
rd

e 

Valorificarea patrimoniului cultural al Orașului Vicovu de Sus prin 

proiecte de reamenajare a zonei centrale, care vor contribui la creșterea 

calității mediului urban. 

I P E E IN O O O M M 

Atingerea obiectivelor generale și specifice în domeniul mobilității, 

schimbărilor climatice. 
I I I M M M M M M M 

Implementarea unor sisteme integrate care să permită scalarea 

impactului în funcție de profil dominant (agricol, turistic, educațional, 

economic, etc.) respectiv pregătirea comunităților către o abordare 

reziliență, sigură și durabilă (economic, educațional, cultural – 

identitate locală, social, etc.). 

I I I M M M M M M M 
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Măsură 20

22
 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

20
31

 

 Termen scurt 
Termen 

mediu 
Termen lung 

Promovarea unui stil de viață sănătos, conștientizarea și motivarea 

utilizării transportului alternativ, invitația la dialog și socializare în 

spațiile publice pietonale indiferent de context sau motiv. 

I I I I I I I I I I 

Alinierea cu direcție strategice de dezvoltare spațială a sistemului urban. I I I M M M M M M M 

Accesul populației la infrastructura de sănătate de deservire locală și 

zonală în condiții de maximă siguranță. 
I P E E IN O O O M M 

Modernizarea unităților de sănătate existente și propuse (în special în 

zonele de transfer modal) la nivelul UAT Vicovu de Sus. 
I P E E IN O O O M M 

Implementarea unor sisteme integrate de trasee pietonale și spații 

publice pietonale amenajate, în special, în imediata vecinătate a 

centrelor culturale (denumite centre comunitare) conexate la sistemele 

integrate de spații verzi amenajate (spații verzi de aliniament, scuaruri, 

grădini publice sau parcuri). 

I P E E E IN O M M M 

Implementarea unor sisteme integrate de trasee pietonale și spații 

publice pietonale amenajate, în special, în imediata vecinătate a 

clădirilor de cult (denumite centre comunitare) conexate la sistemele 

integrate de spații verzi amenajate (spații verzi de aliniament, scuaruri, 

grădini publice sau parcuri) și zonele de cultură, învățământ sau 

administrativ. 

I P E E IN O O O M M 

Dezvoltarea economică, sub formă controlată, în ceea ce privește 

utilizarea teritoriului prin reglementările stabilite prin noua 

documentație P.U.G. 

I I I M M M M M M M 

 

7.2 Metodologie pentru definirea măsurilor pe axa timpului 

Pentru poziționarea măsurilor pe axa timpului, în cadrul acestui document s-au aplicat următoarele criterii: 

 

/ Măsuri instituționale și organizaționale 

Măsurile instituționale și organizaționale sunt cele care vor fi implementate în cadrul primei etape, deoarece multe alte măsuri importante 

pot fi utile numai după aplicarea acestor măsuri (instituționale și organizaționale). Proiectele incluse în această categorie, sunt: 

- Integrarea utilizării terenurilor și planificarea implementării serviciilor de transport public local; 

- Planificarea implementării serviciilor de transport mărfuri; 

- Construirea și întreținerea capacității profesionale la nivelul aparatului de specialitate coordonat de către primar; 

- Lansarea unei campanii de conștientizare publică și de comunicare pentru promovarea transportului alternativ (biciclete, 

mersului pe jos, transportul în comun ca moduri viabile de transport la nivelul orașului Vicovu de Sus); 

- Consolidarea capacității administrative la nivelul UAT Vicovu de Sus; 

- Constituirea și gestionarea bazei de date urbane la nivelul UAT Vicovu de Sus; 

- Constituirea unui ADI la nivelul UAT_urilor din cadrul „SU03”. 
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/ Măsuri cu efecte asupra rețelei 

Măsurile cu efecte puternice asupra rețelei sunt acele măsuri care au efecte pe scară largă și influențează o populație mai numeroasă. 

Aceste măsuri sunt alocate pe termen scurt, chiar dacă implementarea lor completă este estimată să dureze cel puțin trei ani. În această 

categorie definim următoarele măsuri: 

- Managementul traficului din întreaga rețea; 

- Managementul parcărilor la nivelul arterelor de circulație majore (DN2H și DN2E respectiv DJ209G); 

- Structura tarifară nouă combinată cu e-ticketing; 

- Promovarea regenerării urbane prin creșterea mobilității pietonale; 

- Crearea de zone și trasee prioritar pietonale și pentru bicicliști; 

- Rețeaua completă de piste exclusiv pentru biciclete și infrastructura adiacentă; 

- Introducerea zonelor de 30 km/h; 

- Introducerea arterelor de circulație cu sens unic; 

- Promovarea utilizării de vehicule electrice atât în flotele principale cât și de către utilizatorii privați;  

- Noi zone logistice care să sprijine transportul ecologic de marfă. 

 

/ Măsuri cu efect local 

Măsurile cu efecte locale ce se pot demara și pot fi finalizate în decursul unei zone de timp singulare reprezintă un important avantaj al 

proiectului. Fezabilitatea tehnică a acestor proiecte este un criteriu important pentru alocarea, a cel puțin, a următoarelor proiecte: 

- Proiecte cu impact local pe termen scurt: 

o Înființarea serviciului de TPL la nivelul UAT Vicovu de Sus; 

o Fluidizarea traficului în oraș. 

- Proiecte cu impact local pe termen mediu: 

o Amenajare și reamenajarea spațiilor verzi din cadrul orașului Vicovu de Sus integrat cu masterplanul de amenajare 

piste pentru bicicliști; 

o Proiect de amenajare piste pentru bicicliști și zone de stocare în cadrul orașul Vicovu de Sus integrat cu mas terplanul 

de amenajare a spațiilor verzi. 

- Proiecte cu impact local pe termen lung: 

o Incluziunea socială prin accesibilitate la spațiile publice din oraș; 

o Realizare Park & ride/bike pentru vizitatori, rezidenți și navetiști. 

 

/ Fezabilitatea sprijinului politic 

Fezabilitatea obținerii sprijinului politic este esențială pentru ca o măsură propusă să fie eficientă, compatibilă cu alt obiective și integrată 

cu măsurile complementare, deși se poate ca aceasta să nu fie implementată din cauza obiecțiilor de ordin politic. În cadrul orașul Vicovu 

de Sus, un oraș care a prioritizat traficul auto, în ultima perioadă, schimbarea ce presupune prioritizarea modurilor durabil e este un 

aspect de ordin decizional prin respectarea planului de acțiune din cadrul prezentului document. Astfel, se recomandă cu convingere ca 

orașul să investească în promovarea proiectelor privind transportul alternativ (încurajat și de distanțele mici de parcurs în  cadrul orașului). 

Acest proiect complex se va desfășura pe termen scurt, dar cu rezultate pe termen mediu și lung astfel succesul măsurilor, pe termen scurt, 

vor da încredere populației dar și factorului politic decizional privind inițiative care vor defavoriza utilizarea de autoturisme personale pentru 

deplasări pe distanțe mici iar voința politică, către un mediu sănătos, va conduce la acceptarea de măsuri suplimentare, în acest sens. 

 

Fiecare măsură (din lista scurtă) detaliat la subcapitolul 4.2, necesită: 

- proiect detaliat și aprobarea proiectului; 

- sprijin politic și finanțare; 
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- strategia de comunicare și informare. 

 

Unele proiecte (ex. nodurile intermodale, realizarea pistei VELO sau a serviciului de transport public local) sunt considerate complexe 

(unde suportul tehnic și decizional trebuie să se regăsească în cadrul sistemului de relații de completare), iar proiectul detaliat, aprobarea 

proiectului și procesul de finanțare, pot dura foarte mult. Astfel, s-au divizat aceste proiecte în două sau mai multe componente, unde 

prima componentă este proiectul detaliat, ce este în sine o inițiativă costisitoare și de lungă durată, și care poate fi inclusă în perioada pe 

termen scurt, în vreme ce construcția efectivă va fi inclusă în acțiunea pe termen lung. 

 

/ Măsuri de prioritizare în cadrul celor 3 perioade de timp 

Ulterior alocării măsurilor pe perioadele de timp relevante, acestea au fost prioritizate în funcție de următoarele criterii: 

- Proiectele pe termen scurt au fost prioritizate luând în considerare măsurile instituționale și organizaționale ce au fost pr ioritizate 

înaintea tuturor celorlalte măsuri; 

- Măsuri care au fost definite ca fiind imediate, puțin costisitoare și cu impact mare. 

 

După măsurile instituționale și organizaționale, se recomandă implementarea următoarelor intervenții cu cost redus și cu impact mare: 

- Managementul traficului la nivel de rețea; 

- Managementul parcărilor; 

- Managementul logisticii urbane; 

- Rețea de înaltă calitate pentru biciclete; 

- Introducerea zonelor cu restricții de viteză de 30 km/h; 

- Măsurile pe termen scurt mai costisitoare care includ fluidizarea traficului în oraș. 

 

Prioritățile stabilite și planul de acțiune pentru fiecare proiect sunt detaliate mai jos. 

 

7.3 Metodologia și prioritozarea proiectelor 

 

Prioritizarea proiectelor s-a efectuat plecând de la metodologia model propusă de Banca Mondială în cadrul contractului de asistență 

tehnică încheiat cu municipalitatea Alba Iulia pentru ierarhizarea proiectelor acesteia aferente perioadei de programare 2014 -202097. 

Această metodologie este una relativ intuitivă și presupune un proces de consultare în patru etape: 

- consultarea cetățenilor și obținerea unei ierarhizării a proiectelor funcție de opțiunile acestora, într-o abordare de co-design, 

de tip bottom-up (cu o pondere de 25% din punctajul final al fiecărui proiect); 

- consultarea mediului de afaceri, în spiritul aceleiași abordări de tip bottom-up / co-design (15% din punctajul final al fiecărui 

proiect); 

- consultarea experților externi / consultanților care lucrează la pregătirea documentului strategic (10% din punctajul final al 

fiecărui proiect); 

- raportarea la temele intersectoriale ale Comisiei Europene pentru perioada de programare 2021-2027 respectiv: Incluziune; 

Digitalizare/SmartCity; Verde -Impact asupra mediului și schimbărilor climatice; Sustenabilitate/ Accesul la finanțare; Corelare/ 

integrare (50% din punctajul final al fiecărui proiect, cate 10% pentru fiecare tema); 

 

Fiecare etapă de consultare are ca rezultat un tabel cu punctajul acumulat de fiecare proiect din perspectiva respectivei categorii de 

respondenți, care este obținut prin calcularea mediei aritmetice a punctajelor individuale acordate de către fiecare respondent din 

categoria respectivă. Dacă, spre exemplu, la sondaj au răspuns 100 de persoane, se va face media aritmetică a notei acordate de fiecare 

 
97 https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/527401468190739988/alba-iulia-project-prioritization-
for-2014-2020 
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dintre acestea pentru fiecare proiect în parte. În mod similar, dacă 5 consultanți și experți din administrația locală au acordat punctaje 

individuale pentru un anumit proiect, se face media aritmetică a celor 5 răspunsuri, rezultând astfel o singură matrice. 

 

În final, plecând de la cele 4 tabele completate, se va calcula, prin medie ponderată (ținând cont de „greutatea” specifică dată fiecărei 

categorii de respondenți), punctajul total obținut de fiecare proiect în parte, rezultând astfel ierarhia finală.  

 

Informarea și consultarea populației și a actorilor relevanți, a reprezentat unul dintre cele mai importante procese și abordări participative 

în carul acestui document. Astfel, s-a creat o pagină Facebook dedicată proiectului (care a permis accesul mult mai facil a populației la 

diferite evenimente, dezbateri sau concluzii a unor ședințe de lucru) https://www.facebook.com/pmudvicovudesus. 

 

/ Prioritizarea proiectelor realizată de către cetățeni 

Pentru a transpune opiniile cetățenilor în valori cuantificabile care să poată fi completate în matricea pentru aceștia, s-a propus o 

metodologie simplă care are la bază ponderea respondenților care au completat în chestionarul online faptul că respectivul proiect este 

”foarte important„ pentru ei, după cum urmează: 

- 10 puncte pentru proiectele la care opțiunea „foarte important” din chestionar a fost aleasă de către toți respondenții; 

- 9 puncte pentru proiectele la care opțiunea ”foarte important” din chestionar a fost aleasă de peste 90% dintre respondenți; 

- 8 puncte pentru intervalul 80-89,9% dintre respondenți; 

- 7 puncte pentru intervalul 70-79,9% dintre respondenți; 

- 6 puncte pentru intervalul 60-69,9% dintre respondenți; 

- 5 puncte pentru intervalul 50-59,9% dintre respondenți; 

- 4 puncte pentru intervalul 40-49,9% dintre respondenți; 

- 3 puncte pentru intervalul 30-39,9% dintre respondenți; 

- 2 puncte pentru intervalul 20-29,9% dintre respondenți; 

- 1 punct pentru intervalul 0,1%-19,9% dintre respondenți; 

- 0 puncte dacă niciun respondent nu a indicat respectivul proiect ca fiind „foarte important” 

 

In perioada 09 – 20 august s-a realizat un sondaj online ce a vizat cetățenii orașului Vicovu de Sus, cu titlul „PRIORITIZAREA PROIECTELOR 

DIN CADRUL PMUD”. Acesta a fost distribuit pe rețelele de Social Media (Facebook) prin intermediul paginii 

https://www.facebook.com/pmudvicovudesus dar si către alte 21 de pagini cum ar fi Primăria orașului Vicovu de Sus, Orașul Vicovu de 

Sus etc.  

 
 

Figura 107 – Prioritizarea proiectelor de către populație 

 

Postarea ce face trimitere la linkul chestionarului a 

fost promovata in intervalul 09.08.2022 – 

13.08.2022 si 14.08.2022-15.08.2022, a avut un 

impact la 33.036 persoane, 5.437 de interacțiuni si 

a înregistrat 885 de clicuri pe pagina.  

https://www.facebook.com/pmudvicovudesus
https://www.facebook.com/pmudvicovudesus
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În urma centralizării celor 184 de răspunsuri valide la chestionar, au rezultat următoarele punctaje pentru proiectele analizate: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

 Ponderea cetățenilor care considera 

proiectul   
 

 

 Număr 

respondenți  
184 

 Foarte 

important 

3  

 Important 

2  

 Foarte puțin 

important  

1 

Prioritate/Punctaj 

 

Răspuns 

valoare 3 

Răspuns 

valoare 2 

Răspuns 

valoare 

1 

1 

Crearea serviciului de transport public, achiziția de autobuze 

electrice si amenajarea de stații de așteptare pentru călători în 

orașul Vicovu de Sus 

   

5.800.000  
63% 15% 22% 6 

 

115 28 41 

2 Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de Sus 
      

380.000  
42% 21% 37% 4 

 
78 38 68 

3 

Creșterea siguranței traficului prin amenajarea si modernizarea 

de șosele,  trotuare si refugii pe traseele de transport public 

local în orașul Vicovu de Sus  

   

4.210.000  
88% 6% 7% 8 

 

161 11 12 

4 Construirea de spații Park & ride în orașul Vicovu de Sus 
   

1.100.000  
54% 26% 20% 5 

 
100 47 37 

5 
Implementarea unui sistem de management inteligent al 

parcărilor în orașul Vicovu de Sus 

      

230.000  
52% 22% 27% 5 

 
95 40 49 

6 
Amenajare stații pentru combustibili alternativi în orașul Vicovu 

de Sus 

      

650.000  
51% 21% 28% 5 

 
94 39 51 

7 
Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziția de microbuze 

școlare electrice 

   

1.000.000  
82% 11% 8% 8 

 
150 20 14 

8 
Realizarea unui sistem de securitate  în spațiile publice din 

orașul Vicovu de Sus 

      

400.000  
71% 18% 10% 7 

 
131 34 19 

9 
Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste de biciclete 

cu o lungime totala de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus  

   

4.900.000  
79% 13% 8% 7 

 
146 24 14 

10 

Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru 

ciclism si amenajarea zonei de promenada pe digul din 

proximitatea râului Suceava 

   

2.800.000  
73% 20% 7% 7 

 

134 37 13 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

 Ponderea cetățenilor care considera 

proiectul   
 

 

 Număr 

respondenți  
184 

 Foarte 

important 

3  

 Important 

2  

 Foarte puțin 

important  

1 

Prioritate/Punctaj 

 

Răspuns 

valoare 3 

Răspuns 

valoare 2 

Răspuns 

valoare 

1 

11 

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si 

coridoare ecologice in proximitatea traseului pentru biciclete 

Vicovu de Sus – Putna 

   

1.600.000  
69% 18% 13% 6 

 

127 34 23 

12 
Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul 

Vicovu de Sus 

      

600.000  
80% 10% 10% 7 

 
147 19 18 

13 
Terapia Verde- Amenajarea de parcuri, fațade si acoperișuri 

verzi in zonele urbane din orașul Vicovu de Sus 

   

1.600.000  
56% 22% 22% 5 

 
103 41 40 

14 
Revitalizarea spațiului public urban în zona râului Suceava din 

orașul Vicovu de Sus 

   

6.200.000  
67% 21% 13% 6 

 
123 38 23 

15 
Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane din 

orașul Vicovu de Sus 

   

3.900.000  
73% 19% 8% 7 

 
135 35 14 

16 Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus 
   

1.600.000  
50% 26% 24% 5 

 
92 48 44 

17 

Construire de noi segmente de drum județean pentru 

conectarea punctului de trecere a frontierei la autostrăzi sau 

drumuri expres. 

 

17.920.000  
66% 24% 10% 6 

 

121 45 18 

18 
Construirea unei șosele de centură pentru devierea traficului 

greu din centrul orașului Vicovu de Sus  

 

13.440.000  
78% 11% 11% 7 

 
143 20 21 

19 

Imbunatatirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin 

construirea unei variante ocolitoare zona centrala – pod M.H.C. 

– zona Laura – Pod Dăbâca 

   

3.572.000  
74% 17% 9% 7 

 

137 31 16 

20 
Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin 

investitii in modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere 

   

5.236.000  
76% 16% 8% 7 

 
140 29 15 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

 Ponderea cetățenilor care considera 

proiectul   
 

 

 Număr 

respondenți  
184 

 Foarte 

important 

3  

 Important 

2  

 Foarte puțin 

important  

1 

Prioritate/Punctaj 

 

Răspuns 

valoare 3 

Răspuns 

valoare 2 

Răspuns 

valoare 

1 

21 

Imbunatatirea mobilității transfrontaliere si a accesibilizării 

drumurilor naționale de interes regional prin construirea unui 

pod peste râul Suceava 

   

2.975.000  
52% 27% 21% 5 

 

96 49 39 

22 
Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refunctionalizarea 

unor terenuri din orașul Vicovu de Sus 

      

600.000  
54% 24% 21% 5 

 
100 45 39 
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Se remarca faptul ca in topul preferințelor cetățenilor sunt vizate proiectele ce fac referire la : 

- siguranța in trafic: „Creșterea siguranței traficului prin amenajarea si modernizarea de șosele,  trotuare si refugii pe traseele 

de transport public local în orașul Vicovu de Sus” ; „Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul Vicovu de Sus” ;  

- transport elevi “Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziția de microbuze școlare electrice” 

- transport alternativ-piste de biciclete “Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste de biciclete cu o lungime totala de 

peste 50 km în orașul Vicovu de Sus” 

- transport rutier “Construirea unei șosele de centură pentru devierea traficului greu din centrul orașului Vicovu de Sus” 

 

/ Prioritizarea proiectelor realizată de către mediul de afaceri local 

Pentru prioritizarea proiectelor de către mediul de afaceri s-a utilizat aceeași modalitate de calcul ca și în cazul cetățenilor, sondajul fiind 

realizat  in perioada 19.08.2022 – 25.08.2022, prin abordarea telefonica a administratorilor de societati, fiind transmis linkul către 

chestionar către 32 de reprezentanți legali.  

 

 
 

Figura 108 – Prioritizarea proiectelor de către experții din cadrul primăriei Vicovu de Sus și a mediului de afaceri 
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În urma centralizării celor 10 răspunsuri a rezultat următoarele punctaje: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

 Ponderea IMM-urilor dupa importanta 

proiectului  
  

 
 Numar respondenti  10 3% 

 Foarte 

ridicata 

- 5  

 

Ridicata 

- 4  

 

Medie 

- 3  

 

Redusa 

-2  

 

Foarte 

redusa 

- 1  

Prioritate  

 

Raspuns 

valoare 

5 

Raspuns 

valoare 

4 

Raspuns 

valoare 

3 

Raspuns 

valoare 

2 

Raspuns 

valoare 

1 

1 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de 

autobuze electrice si amenajarea de staţii de 

aşteptare pentru călători în orașul Vicovu de Sus 

     

5.800.000  
60% 0% 20% 20% 0% 6 

 

6 0 2 2 0 

2 
Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de 

Sus 

        

380.000  
50% 0% 30% 20% 0% 5 

 
5 0 3 2 0 

3 

Creşterea siguranţei traficului prin amenajarea si 

modernizarea de sosele,  trotuare si refugii pe 

traseele de transport public local în orașul Vicovu de 

Sus  

     

4.210.000  
90% 10% 0% 0% 0% 9 

 

9 1 0 0 0 

4 
Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de 

Sus 

     

1.100.000  
70% 10% 20% 0% 0% 7 

 
7 1 2 0 0 

5 
Implementarea unui sistem de management 

inteligent al parcărilor în orașul Vicovu de Sus 

        

230.000  
50% 20% 20% 10% 0% 5 

 
5 2 2 1 0 

6 
Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în 

orașul Vicovu de Sus 

        

650.000  
70% 10% 10% 10% 0% 7 

 
7 1 1 1 0 

7 
Transport  verde si gratuit pentru elevi, achizitia de 

microbuze scolare electrice 

     

1.000.000  
60% 20% 20% 0% 0% 6 

 
6 2 2 0 0 

8 
Realizarea unui sistem de securitate  în spaţiile 

publice din orașul Vicovu de Sus 

        

400.000  
80% 10% 10% 0% 0% 8 

 
8 1 1 0 0 

9 

Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste de 

biciclete cu o lungime totala de peste 50 km în orașul 

Vicovu de Sus  

     

4.900.000  
90% 10% 0% 0% 0% 9 

 

9 1 0 0 0 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

 Ponderea IMM-urilor dupa importanta 

proiectului  
  

 
 Numar respondenti  10 3% 

 Foarte 

ridicata 

- 5  

 

Ridicata 

- 4  

 

Medie 

- 3  

 

Redusa 

-2  

 

Foarte 

redusa 

- 1  

Prioritate  

 

Raspuns 

valoare 

5 

Raspuns 

valoare 

4 

Raspuns 

valoare 

3 

Raspuns 

valoare 

2 

Raspuns 

valoare 

1 

10 

Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura 

pentru ciclism si amenajarea zonei de promenada pe 

digul din proximitatea raului Suceava 

     

2.800.000  
80% 10% 10% 0% 0% 8 

 

8 1 1 0 0 

11 

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas 

si coridoare ecologice in proximitatea traseului 

pentru biciclete Vicovu de Sus – Putna 

     

1.600.000  
80% 10% 10% 0% 0% 8 

 

8 1 1 0 0 

12 
Implementarea de treceri de pietoni inteligente în 

orașul Vicovu de Sus 

        

600.000  
80% 10% 10% 0% 0% 8 

 
8 1 1 0 0 

13 

Terapia Verde- Amenajarea de parcuri, fatade si 

acoperisuri verzi in zonele urbane din orasul Vicovu 

de Sus 

     

1.600.000  
60% 10% 20% 0% 10% 6 

 

6 1 2 0 1 

14 
Revitalizarea spaţiului public urban în zona râului 

Suceava din orașul Vicovu de Sus 

     

6.200.000  
60% 20% 20% 0% 0% 6 

 
6 2 2 0 0 

15 
Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile 

urbane din orașul Vicovu de Sus 

     

3.900.000  
70% 20% 10% 0% 0% 7 

 
7 2 1 0 0 

16 
Reabilitarea esplanadei centrale a oraşului Vicovu de 

Sus 

     

1.600.000  
50% 0% 40% 0% 10% 5 

 
5 0 4 0 1 

17 

Construire de noi segmente de drum judetean 

pentru conectarea punctului de trecere a frontierei la 

autostrazi sau drumuri expres. 

   

17.920.000  
70% 30% 0% 0% 0% 7 

 

7 3 0 0 0 

18 
Construirea unei şosele de centură pentru devierea 

traficului greu din centrul oraşului Vicovu de Sus  

   

13.440.000  
90% 0% 10% 0% 0% 9 

 
9 0 1 0 0 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

 Ponderea IMM-urilor dupa importanta 

proiectului  
  

 
 Numar respondenti  10 3% 

 Foarte 

ridicata 

- 5  

 

Ridicata 

- 4  

 

Medie 

- 3  

 

Redusa 

-2  

 

Foarte 

redusa 

- 1  

Prioritate  

 

Raspuns 

valoare 

5 

Raspuns 

valoare 

4 

Raspuns 

valoare 

3 

Raspuns 

valoare 

2 

Raspuns 

valoare 

1 

19 

Imbunatatirea conectivitatii orasului Vicovu de Sus 

prin construirea unei variante ocolitoare zona 

centrala – pod M.H.C. – zona Laura – Pod Dabaca 

     

3.572.000  
80% 10% 0% 10% 0% 8 

 

8 1 0 1 0 

20 

Revitalizarea si regenerarea orasului Vicovu de Sus, 

prin investitii in modernizarea si reabilitarea 

infrastructurii rutiere 

     

5.236.000  
90% 10% 0% 0% 0% 9 

 

9 1 0 0 0 

21 

Imbunatatirea mobilitatii transfrontaliere si a 

accesibilizarii drumurilor nationale de interes 

regional prin construirea unui pod peste raul 

Suceava 

     

2.975.000  
60% 10% 10% 20% 0% 6 

 

6 1 1 2 0 

22 

Amenajarea de parcuri prin reconversia sau 

refunctionalizarea unor terenuri din orașul Vicovu de 

Sus 

        

600.000  
60% 30% 10% 0% 0% 6 

 

6 3 1 0 0 

 
Din punctul de vedere al IMM-urilor care au răspuns la chestionar a rezultat o prioritizare asemănătoare ce cea a populației, fiind indicate ca foarte importante următoarele proiecte:  

1 - Creșterea siguranței traficului prin amenajarea si modernizarea de șosele,  trotuare si refugii pe traseele de transport public local în orașul Vicovu de Sus 

2 - Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste de biciclete cu o lungime totala de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus 

3 - Construirea unei șosele de centură pentru devierea traficului greu din centrul orașului Vicovu de Sus 

4 - Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin investiții in modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere  

 

/ Prioritizarea realizată de către experții din Primărie si experții externi implicați in procesul de elaborare al PMUD 

 

Pentru prioritizarea proiectelor de către experții din Primăria Vicovu de Sus si experții implicați in procesul de elaborare al PMUD s-a utilizat aceeași modalitate de calcul ca și în cazul cetățenilor/IMM-

urilor, sondajul fiind realizat  in perioada 19.08.2022 – 25.08.2022, prin chestionare online către 14 experți din Primărie si 5 experți externi implicați in procesul de elaborare a PMUD . 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

 Ponderea IMM-urilor dupa importanta 

proiectului  
  

 
 Numar respondenti  

 Foarte 

ridicata 

- 5  

 

Ridicata 

- 4  

 Medie 

- 3  

 Redusa 

-2  

 Foarte 

redusa 

- 1  

Punctaj 

obtinut 
 

Raspuns 

valoare 5 

Raspuns 

valoare 4 

Raspuns 

valoare 3 

Raspuns 

valoare 

2 

1 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de 

autobuze electrice si amenajarea de staţii de aşteptare 

pentru călători în orașul Vicovu de Sus 

     

5.800.000  
68% 11% 16% 5% 0% 6 

 

13 2 3 1 

2 
Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de 

Sus 

        

380.000  
47% 5% 26% 16% 5% 4 

 
9 1 5 3 

3 

Creşterea siguranţei traficului prin amenajarea si 

modernizarea de sosele,  trotuare si refugii pe traseele 

de transport public local în orașul Vicovu de Sus  

     

4.210.000  
74% 11% 16% 0% 0% 7 

 

14 2 3 0 

4 Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus 
     

1.100.000  
47% 16% 32% 0% 5% 4 

 
9 3 6 0 

5 
Implementarea unui sistem de management inteligent 

al parcărilor în orașul Vicovu de Sus 

        

230.000  
47% 16% 5% 21% 11% 4 

 
9 3 1 4 

6 
Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în 

orașul Vicovu de Sus 

        

650.000  
42% 37% 16% 5% 0% 4 

 
8 7 3 1 

7 
Transport  verde si gratuit pentru elevi, achizitia de 

microbuze scolare electrice 

     

1.000.000  
89% 11% 0% 0% 0% 8 

 
17 2 0 0 

8 
Realizarea unui sistem de securitate  în spaţiile publice 

din orașul Vicovu de Sus 

        

400.000  
53% 47% 0% 0% 0% 5 

 
10 9 0 0 

9 

Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste de 

biciclete cu o lungime totala de peste 50 km în orașul 

Vicovu de Sus  

     

4.900.000  
74% 21% 5% 0% 0% 7 

 

14 4 1 0 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

 Ponderea IMM-urilor dupa importanta 

proiectului  
  

 
 Numar respondenti  

 Foarte 

ridicata 

- 5  

 

Ridicata 

- 4  

 Medie 

- 3  

 Redusa 

-2  

 Foarte 

redusa 

- 1  

Punctaj 

obtinut 
 

Raspuns 

valoare 5 

Raspuns 

valoare 4 

Raspuns 

valoare 3 

Raspuns 

valoare 

2 

10 

Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura 

pentru ciclism si amenajarea zonei de promenada pe 

digul din proximitatea raului Suceava 

     

2.800.000  
68% 32% 0% 0% 0% 6 

 

13 6 0 0 

11 

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si 

coridoare ecologice in proximitatea traseului pentru 

biciclete Vicovu de Sus – Putna 

     

1.600.000  
63% 11% 16% 5% 5% 6 

 

12 2 3 1 

12 
Implementarea de treceri de pietoni inteligente în 

orașul Vicovu de Sus 

        

600.000  
79% 16% 5% 0% 0% 7 

 
15 3 1 0 

13 

Terapia Verde- Amenajarea de parcuri, fatade si 

acoperisuri verzi in zonele urbane din orasul Vicovu de 

Sus 

     

1.600.000  
47% 21% 21% 5% 5% 4 

 

9 4 4 1 

14 
Revitalizarea spaţiului public urban în zona râului 

Suceava din orașul Vicovu de Sus 

     

6.200.000  
47% 21% 16% 11% 5% 4 

 
9 4 3 2 

15 
Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane 

din orașul Vicovu de Sus 

     

3.900.000  
42% 37% 16% 0% 5% 4 

 
8 7 3 0 

16 
Reabilitarea esplanadei centrale a oraşului Vicovu de 

Sus 

     

1.600.000  
58% 11% 26% 5% 0% 5 

 
11 2 5 1 

17 

Construire de noi segmente de drum judetean pentru 

conectarea punctului de trecere a frontierei la 

autostrazi sau drumuri expres. 

   

17.920.000  
79% 11% 5% 0% 5% 7 

 

15 2 1 0 

18 
Construirea unei şosele de centură pentru devierea 

traficului greu din centrul oraşului Vicovu de Sus  

   

13.440.000  
79% 11% 5% 0% 5% 7 

 
15 2 1 0 

19 

Imbunatatirea conectivitatii orasului Vicovu de Sus prin 

construirea unei variante ocolitoare zona centrala – 

pod M.H.C. – zona Laura – Pod Dabaca 

     

3.572.000  
53% 26% 11% 5% 5% 5 

 

10 5 2 1 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

 Ponderea IMM-urilor dupa importanta 

proiectului  
  

 
 Numar respondenti  

 Foarte 

ridicata 

- 5  

 

Ridicata 

- 4  

 Medie 

- 3  

 Redusa 

-2  

 Foarte 

redusa 

- 1  

Punctaj 

obtinut 
 

Raspuns 

valoare 5 

Raspuns 

valoare 4 

Raspuns 

valoare 3 

Raspuns 

valoare 

2 

20 

Revitalizarea si regenerarea orasului Vicovu de Sus, prin 

investitii in modernizarea si reabilitarea infrastructurii 

rutiere 

     

5.236.000  
58% 21% 11% 5% 5% 5 

 

11 4 2 1 

21 

Imbunatatirea mobilitatii transfrontaliere si a 

accesibilizarii drumurilor nationale de interes regional 

prin construirea unui pod peste raul Suceava 

     

2.975.000  
53% 26% 11% 0% 11% 5 

 

10 5 2 0 

22 

Amenajarea de parcuri prin reconversia sau 

refunctionalizarea unor terenuri din orașul Vicovu de 

Sus 

        

600.000  
47% 16% 26% 11% 0% 4 

 

9 3 5 2 
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/ Prioritizarea proiectelor in funcție de temele intersectoriale 

Prioritizarea in baza proiectelor care au un aport la realizarea temelor intersectoriale s-a realizat pentru fiecare tema, respectiv Incluziune; 

Digitalizare/SmartCity; Verde -Impact asupra mediului si schimbărilor climatice; Sustenabilitate/ Accesul la finanțare; Corelare/ integrare.  

Incluziune sociala 

Pentru prioritizarea proiectelor in funcție de incluziunea sociala a fiecăruia s-a întocmit o grila raportata la domeniile de activitate ale  FSE 

(Fondul Social European) si subdomeniile acestora.   

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII     

✓ Noi căi spre un loc de muncă 

✓ Șanse pentru tineret 

✓ O mână de ajutor în afaceri 

✓ Încurajarea carierelor 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI    

✓ Deschiderea porților spre învățare 

✓ Aspirații mai înalte 

✓ Cursuri de formare eficace 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

✓ Combaterea marginalizării    

✓ Promovarea întreprinderilor sociale    

✓ Susținerea parteneriatelor locale    

✓ Abordări favorabile incluziunii  

SERVICII PUBLICE MAI BUNE   

✓ Instituții mai eficace    

✓ Parteneriate pentru progres  

Fiecare proiect care ajuta la atingerea acestor obiective va primi cate 1 punct, respectiv 0 puncte daca nu contribuie. De exemplu: dacă 

un proiect contribuie la 6 din cele 13 obiective va primi un punctaj de 6 puncte.  

Abrevieri :  

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII  
Noi căi spre un loc de muncă  FAM1  

Șanse pentru tineret  FAM2  

O mână de ajutor în afaceri  FAM3  

Încurajarea carierelor  FAM4  

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  
Deschiderea porților spre învățare  PI1  

Aspirații mai înalte  PI2  

Cursuri de formare eficace  PI3  

ȘANSE PENTRU TOȚI  
Combaterea marginalizării  SPT1  

Promovarea întreprinderilor sociale  SPT2  

Susținerea parteneriatelor locale  SPT3  

Abordări favorabile incluziunii  SPT4  

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  
Instituții mai eficace  SPB1  

Parteneriate pentru progres  SPB2  



 

 

 

205 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  
ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Incluziune sociala    

Punctaj 

 FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A 

MOBILITĂȚII  

 PERFECȚIONAREA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  
 ȘANSE PENTRU TOȚI  

 SERVICII 

PUBLICE MAI 

BUNE  

     FAM1   FAM2   FAM3   FAM4   PI1   PI2   PI3   SPT1   SPT2   SPT3   SPT4  SPB1   PB2  

1 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de autobuze 

electrice si amenajarea de staţii de aşteptare pentru călători 

în orașul Vicovu de Sus 

X  X   X           X     X   X   X    7 

2 Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de Sus X  X   X           X       X   X    6 

3 

Creșterea siguranței traficului prin amenajarea si 

modernizarea de șosele,  trotuare si refugii pe traseele de 

transport public local în orașul Vicovu de Sus  

X  X             X       X   X    5 

4 Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus X    X           X     X   X   X    6 

5 
Implementarea unui sistem de management inteligent al 

parcărilor în orașul Vicovu de Sus 
X    X           X       X   X    5 

6 
Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în orașul 

Vicovu de Sus 
                     X   X    2 

7 
Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziția de microbuze 

școlare electrice 
   X     X   X       X       X   X    6 

8 
Realizarea unui sistem de securitate  în spațiile publice din 

orașul Vicovu de Sus 
                   X   X   X    3 

9 
Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste de biciclete 

cu o lungime totala de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus  
X  X   X           X     X   X   X    7 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Incluziune sociala    

Punctaj 

 FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A 

MOBILITĂȚII  

 PERFECȚIONAREA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  
 ȘANSE PENTRU TOȚI  

 SERVICII 

PUBLICE MAI 

BUNE  

     FAM1   FAM2   FAM3   FAM4   PI1   PI2   PI3   SPT1   SPT2   SPT3   SPT4  SPB1   PB2  

10 

Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru 

ciclism si amenajarea zonei de promenada pe digul din 

proximitatea râului Suceava 

X  X   X           X     X   X   X    7 

11 

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si 

coridoare ecologice in proximitatea traseului pentru biciclete 

Vicovu de Sus – Putna 

               X       X   X    3 

12 
Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul 

Vicovu de Sus 
                     X   X    2 

13 
Terapia Verde- Amenajarea de parcuri, fațade si acoperișuri 

verzi in zonele urbane din orașul Vicovu de Sus 
X  X   X     X     X   X       X   X    8 

14 
Revitalizarea spațiului public urban în zona râului Suceava din 

orașul Vicovu de Sus 
     X           X       X   X    4 

15 
Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane din 

orașul Vicovu de Sus 
               X       X   X    3 

16 Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus                X       X   X    3 

17 

Construire de noi segmente de drum județean pentru 

conectarea punctului de trecere a frontierei la autostrăzi sau 

drumuri expres. 

               X       X   X    3 

18 
Construirea unei șosele de centură pentru devierea traficului 

greu din centrul orașului Vicovu de Sus  
               X       X   X    3 

19 

Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin 

construirea unei variante ocolitoare zona centrala – pod 

M.H.C. – zona Laura – Pod Dabaca 

               X       X   X    3 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Incluziune sociala    

Punctaj 

 FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A 

MOBILITĂȚII  

 PERFECȚIONAREA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  
 ȘANSE PENTRU TOȚI  

 SERVICII 

PUBLICE MAI 

BUNE  

     FAM1   FAM2   FAM3   FAM4   PI1   PI2   PI3   SPT1   SPT2   SPT3   SPT4  SPB1   PB2  

20 
Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin 

investiții in modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere 
               X       X   X    3 

21 

Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere si a accesibilizării 

drumurilor naționale de interes regional prin construirea unui 

pod peste râul Suceava 

               X       X   X    3 

22 
Amenajarea de parcuri prin reconversia sau 

refunctionalizarea unor terenuri din orașul Vicovu de Sus 
               X       X   X    3 
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/ Digitalizare 

Pentru prioritizarea in funcție de digitalizare s-au ales 3 obiective, respectiv interconectarea serviciilor de mobilitate, infrastructura digitala 

si SmartCity, iar pentru fiecare obiectiv abordat se vor acorda 2 puncte. Astfel, o investiție ce abordează toate cele 3 obiective va obține 6 

puncte , in timp ce o investiție ce abordează doar un obiectiv va primi 2 puncte. Cele 3 obiective cuprind următoarele tipuri de investiții:  

- Interconectarea serviciilor de mobilitate: bike-sharing, transport în comun, park&ride, car sharing; 

- Infrastructura digitala : infrastructura care favorizează interconectarea, infrastructura TIC, infrastructura ITS; 

- SmartCity : infrastructura de informare, infrastructura de monitorizare si securitate, infrastructura de management. 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect  Digitalizare SmartCity    

Punctaj 

    

 interconectarea 

serviciilor de 

mobilitate  

 

infrastructura 

digitala   

 SmartCity  

1 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de autobuze 

electrice si amenajarea de staţii de aşteptare pentru călători în 

orașul Vicovu de Sus 

2 2 2 6 

2 Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de Sus 2 2 2 6 

3 

Creșterea siguranței traficului prin amenajarea si 

modernizarea de șosele,  trotuare si refugii pe traseele de 

transport public local în orașul Vicovu de Sus  

2 2 2 6 

4 Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus 2 2 2 6 

5 
Implementarea unui sistem de management inteligent al 

parcărilor în orașul Vicovu de Sus 
2 2 2 6 

6 
Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în orașul 

Vicovu de Sus 
0 0 2 2 

7 
Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziția de microbuze 

școlare electrice 
0 2 0 2 

8 
Realizarea unui sistem de securitate  în spațiile publice din 

orașul Vicovu de Sus 
0 2 2 4 

9 
Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste de biciclete 

cu o lungime totala de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus  
0 2 2 4 

10 

Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru 

ciclism si amenajarea zonei de promenada pe digul din 

proximitatea râului Suceava 

0 2 2 4 

11 

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si 

coridoare ecologice in proximitatea traseului pentru biciclete 

Vicovu de Sus – Putna 

0 0 0 0 

12 
Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul 

Vicovu de Sus 
2 2 2 6 

13 
Terapia Verde- Amenajarea de parcuri, fațade si acoperișuri 

verzi in zonele urbane din orașul Vicovu de Sus 
0 0 0 0 

14 
Revitalizarea spațiului public urban în zona râului Suceava din 

orașul Vicovu de Sus 
0 0 0 0 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect  Digitalizare SmartCity    

Punctaj 

    

 interconectarea 

serviciilor de 

mobilitate  

 

infrastructura 

digitala   

 SmartCity  

15 
Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane din 

orașul Vicovu de Sus 
0 0 0 0 

16 Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus 0 0 0 0 

17 

Construire de noi segmente de drum județean pentru 

conectarea punctului de trecere a frontierei la autostrăzi sau 

drumuri expres. 

0 0 0 0 

18 
Construirea unei șosele de centură pentru devierea traficului 

greu din centrul orașului Vicovu de Sus  
0 0 0 0 

19 

Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin 

construirea unei variante ocolitoare zona centrala – pod 

M.H.C. – zona Laura – Pod Dabaca 

0 0 0 0 

20 
Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin 

investiții in modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere 
0 0 0 0 

21 

Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere si a accesibilizării 

drumurilor naționale de interes regional prin construirea unui 

pod peste râul Suceava 

0 0 0 0 

22 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de autobuze 

electrice si amenajarea de staţii de aşteptare pentru călători în 

orașul Vicovu de Sus 

0 0 0 0 

 

/ „Verde” – Impactul asupra mediului și schimbărilor climatice 

Fiecare investiție a fost evaluata in raport cu impactul asupra schimbărilor climatice si au fost identificate 3 criterii majore in baza cărora 

s-au acordat cate 2 puncte. Cele 3 criterii au fost:  

✓ investiție cu impact pozitiv asupra mediului    

✓ investiție care respecta principiile DNSH    

✓ investiție care conduce la reducerea emisiilor de CO2 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Verde -Impact asupra mediului si schimbărilor 

climatice  

Punctaj 

    

 investiție cu impact 

pozitiv asupra 

mediului  

 investiție 

care respecta 

principiile 

DNSH  

 investiție 

care 

conduce la 

reducerea 

emisiilor 

de Co2  

1 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de autobuze 

electrice si amenajarea de staţii de aşteptare pentru călători în 

orașul Vicovu de Sus 

X X X 6 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Verde -Impact asupra mediului si schimbărilor 

climatice  

Punctaj 

    

 investiție cu impact 

pozitiv asupra 

mediului  

 investiție 

care respecta 

principiile 

DNSH  

 investiție 

care 

conduce la 

reducerea 

emisiilor 

de Co2  

2 Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de Sus X X X 6 

3 

Creșterea siguranței traficului prin amenajarea si 

modernizarea de șosele,  trotuare si refugii pe traseele de 

transport public local în orașul Vicovu de Sus  

  X   2 

4 Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus X X X 6 

5 
Implementarea unui sistem de management inteligent al 

parcărilor în orașul Vicovu de Sus 
X X X 6 

6 
Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în orașul Vicovu 

de Sus 
X X X 6 

7 
Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziția de microbuze 

școlare electrice 
X X X 6 

8 
Realizarea unui sistem de securitate  în spațiile publice din 

orașul Vicovu de Sus 
  X   2 

9 
Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste de biciclete 

cu o lungime totala de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus  
X X X 6 

10 

Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru 

ciclism si amenajarea zonei de promenada pe digul din 

proximitatea râului Suceava 

X X X 6 

11 

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si 

coridoare ecologice in proximitatea traseului pentru biciclete 

Vicovu de Sus – Putna 

X X X 6 

12 
Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul 

Vicovu de Sus 
  X   2 

13 
Terapia Verde- Amenajarea de parcuri, fațade si acoperișuri 

verzi in zonele urbane din orașul Vicovu de Sus 
X X X 6 

14 
Revitalizarea spațiului public urban în zona râului Suceava din 

orașul Vicovu de Sus 
X X X 6 

15 
Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane din 

orașul Vicovu de Sus 
  X   2 

16 Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus   X   2 

17 

Construire de noi segmente de drum județean pentru 

conectarea punctului de trecere a frontierei la autostrăzi sau 

drumuri expres. 

  X   2 

18 
Construirea unei șosele de centură pentru devierea traficului 

greu din centrul orașului Vicovu de Sus  
  X   2 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Verde -Impact asupra mediului si schimbărilor 

climatice  

Punctaj 

    

 investiție cu impact 

pozitiv asupra 

mediului  

 investiție 

care respecta 

principiile 

DNSH  

 investiție 

care 

conduce la 

reducerea 

emisiilor 

de Co2  

19 

Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin 

construirea unei variante ocolitoare zona centrala – pod 

M.H.C. – zona Laura – Pod Dabaca 

  X   2 

20 
Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin 

investiții in modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere 
  X   2 

21 

Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere si a accesibilizării 

drumurilor naționale de interes regional prin construirea unui 

pod peste râul Suceava 

  X   2 

22 
Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncționalizarea 

unor terenuri din orașul Vicovu de Sus 
  X   2 

 

/ Sustenabilitate – Acces la surse de finanțare 

Pentru fiecare propunere de proiect care are ca sursa de finanțare Planul National de Redresare și Reziliență sau Programul Operațional 

Regional s-au acordat cate 2 puncte, iar pentru proiectele cu finanțare de la buget local s-a acordat 1 punct. Un proiect care are ca sursa 

de finanțare toate cele 3 variante va primi 5 puncte , iar un proiect care este finanțat doar din bugetul local va primi 1 punct.  

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect  Sustenabilitate/ Accesul la finanțare  

Punctaj 

     PNRR   POR  
 Buget 

local  

1 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de autobuze 

electrice si amenajarea de staţii de aşteptare pentru călători în 

orașul Vicovu de Sus 

2 2 1 5 

2 Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de Sus 2 2 0 4 

3 

Creșterea siguranței traficului prin amenajarea si modernizarea 

de șosele,  trotuare si refugii pe traseele de transport public 

local în orașul Vicovu de Sus  

0 2 1 3 

4 Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus 0 2 1 3 

5 
Implementarea unui sistem de management inteligent al 

parcărilor în orașul Vicovu de Sus 
2 2 1 5 

6 
Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în orașul Vicovu 

de Sus 
2 0 0 2 

7 
Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziția de microbuze 

școlare electrice 
0 2 1 3 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect  Sustenabilitate/ Accesul la finanțare  

Punctaj 

     PNRR   POR  
 Buget 

local  

8 
Realizarea unui sistem de securitate  în spațiile publice din 

orașul Vicovu de Sus 
2 2 1 5 

9 
Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste de biciclete 

cu o lungime totala de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus  
2 2 1 5 

10 

Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru 

ciclism si amenajarea zonei de promenada pe digul din 

proximitatea râului Suceava 

0 2 1 3 

11 

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si 

coridoare ecologice in proximitatea traseului pentru biciclete 

Vicovu de Sus – Putna 

2 2 1 5 

12 
Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul 

Vicovu de Sus 
0 0 1 1 

13 
Terapia Verde- Amenajarea de parcuri, fațade si acoperișuri 

verzi in zonele urbane din orașul Vicovu de Sus 
0 2 1 3 

14 
Revitalizarea spațiului public urban în zona râului Suceava din 

orașul Vicovu de Sus 
2 2 1 5 

15 
Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane din 

orașul Vicovu de Sus 
0 0 1 1 

16 Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus 0 2 1 3 

17 

Construire de noi segmente de drum județean pentru 

conectarea punctului de trecere a frontierei la autostrăzi sau 

drumuri expres. 

0 2 0 2 

18 
Construirea unei șosele de centură pentru devierea traficului 

greu din centrul orașului Vicovu de Sus  
0 2 0 2 

19 

Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin 

construirea unei variante ocolitoare zona centrala – pod 

M.H.C. – zona Laura – Pod Dabaca 

0 2 1 3 

20 
Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin 

investiții in modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere 
0 2 1 3 

21 

Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere si a accesibilizării 

drumurilor naționale de interes regional prin construirea unui 

pod peste râul Suceava 

0 2 1 3 

22 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de autobuze 

electrice si amenajarea de staţii de aşteptare pentru călători în 

orașul Vicovu de Sus 

0 0 1 1 

 

/ Corelare – Integrare - Complementaritate 

Investițiile integrate au fost punctate cu 2 puncte, investițiile care sunt considerate Proiect principal au fost punctate cu 5 puncte, investițiile 

complementare cu alte investiții finalizate sau in implementare au fost punctate cu 2 puncte si nu in ultimul rând investițiile cu un grad 

de maturitate ridicat (investiții pentru care sunt deja contractate studiile de fezabilitate, investițiile care sunt in faza de contractare sau 
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investițiile care sunt in evaluare ) au fost punctate cu 3 puncte. Punctajul final reprezintă suma tuturor punctelor obținute pentru fiecare 

criteriu.  

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect  Corelare/ integrare/ Complementaritate  

Punctaj 

    
 Proiect 

principal  
 Integrat  

 

Complementar  

 Investiție 

demarata  

1 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de 

autobuze electrice si amenajarea de staţii de aşteptare 

pentru călători în orașul Vicovu de Sus 

5 2 0 3 10 

2 
Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de 

Sus 
0 2 0 0 2 

3 

Creșterea siguranței traficului prin amenajarea si 

modernizarea de șosele,  trotuare si refugii pe 

traseele de transport public local în orașul Vicovu de 

Sus  

0 2 2 0 4 

4 
Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de 

Sus 
0 2 0 0 2 

5 
Implementarea unui sistem de management 

inteligent al parcărilor în orașul Vicovu de Sus 
0 2 0 0 2 

6 
Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în 

orașul Vicovu de Sus 
0 2 0 3 5 

7 
Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziția de 

microbuze școlare electrice 
0 2 0 0 2 

8 
Realizarea unui sistem de securitate  în spațiile 

publice din orașul Vicovu de Sus 
0 2 0 0 2 

9 

Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste de 

biciclete cu o lungime totala de peste 50 km în orașul 

Vicovu de Sus  

5 2 2 3 12 

10 

Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura 

pentru ciclism si amenajarea zonei de promenada pe 

digul din proximitatea râului Suceava 

0 2 2 0 4 

11 

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas 

si coridoare ecologice in proximitatea traseului pentru 

biciclete Vicovu de Sus – Putna 

0 2 0 0 2 

12 
Implementarea de treceri de pietoni inteligente în 

orașul Vicovu de Sus 
0 2 0 0 2 

13 

Terapia Verde- Amenajarea de parcuri, fațade si 

acoperișuri verzi in zonele urbane din orașul Vicovu de 

Sus 

0 2 2 3 7 

14 
Revitalizarea spațiului public urban în zona râului 

Suceava din orașul Vicovu de Sus 
0 2 2 3 7 
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect  Corelare/ integrare/ Complementaritate  

Punctaj 

    
 Proiect 

principal  
 Integrat  

 

Complementar  

 Investiție 

demarata  

15 
Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile 

urbane din orașul Vicovu de Sus 
0 2 0 0 2 

16 
Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de 

Sus 
0 2 0 0 2 

17 

Construire de noi segmente de drum județean pentru 

conectarea punctului de trecere a frontierei la 

autostrăzi sau drumuri expres. 

5 2 0 3 10 

18 
Construirea unei șosele de centură pentru devierea 

traficului greu din centrul orașului Vicovu de Sus  
0 2 2 0 4 

19 

Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus 

prin construirea unei variante ocolitoare zona centrala 

– pod M.H.C. – zona Laura – Pod Dabaca 

0 2 0 0 2 

20 

Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, 

prin investiții in modernizarea si reabilitarea 

infrastructurii rutiere 

0 2 0 0 2 

21 

Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere si a 

accesibilizării drumurilor naționale de interes regional 

prin construirea unui pod peste râul Suceava 

0 2 0 0 2 

22 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de 

autobuze electrice si amenajarea de staţii de aşteptare 

pentru călători în orașul Vicovu de Sus 

0 2 0 0 2 

 

   



/ Prioritizarea proiectelor - sinteză 

Pe baza ierarhizării efectuate de către fiecare dintre cele 3 categorii de actori relevanți prezentate mai sus a rezultat, prin medie ponderată cu greutatea specifică / importanță acordată fiecărui 

tip de respondent, ierarhizarea finală a proiectelor P.M.U.D.: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

Cetățeni Mediul de afaceri 

Evaluarea 

experților 

UAT & 

Consultant 

Incluziune  
Digitalizare 

SmartCity 

Verde -Impact 

asupra 

mediului si 

schimbărilor 

climatice 

Sustenabilitate/ 

Accesul la 

finanțare 

Corelare/ integrare/ 

Complementaritate 
Punctaj 

Impact (%) Impact (%)     Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) 

1 

Crearea serviciului 

de transport public, 

achiziţia de 

autobuze electrice si 

amenajarea de staţii 

de aşteptare pentru 

călători în orașul 

Vicovu de Sus 

   5,800,000  6 25% 6 15% 6 10% 7 10% 6 10% 5 
10

% 
5 10% 10 10%    6.30  

2 

Digitalizarea 

transportului urban 

în orașul Vicovu de 

Sus 

       380,000  4 25% 5 15% 4 10% 6 10% 6 10% 5 
10

% 
4 10% 2 10%         4.45  

3 

Creșterea siguranței 

traficului prin 

amenajarea si 

modernizarea de 

șosele,  trotuare si 

refugii pe traseele 

de transport public 

local în orașul 

Vicovu de Sus  

   4,210,000  8 25% 9 15% 7 10% 5 10% 6 10% 2 
10

% 
3 10% 4 10%    6.05  

4 

Construirea de 

spaţii park & ride în 

orașul Vicovu de Sus 

   1,100,000  5 25% 7 15% 4 10% 6 10% 6 10% 5 
10

% 
3 10% 2 10%         4.90  
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

Cetățeni Mediul de afaceri 

Evaluarea 

experților 

UAT & 

Consultant 

Incluziune  
Digitalizare 

SmartCity 

Verde -Impact 

asupra 

mediului si 

schimbărilor 

climatice 

Sustenabilitate/ 

Accesul la 

finanțare 

Corelare/ integrare/ 

Complementaritate 
Punctaj 

Impact (%) Impact (%)     Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) 

5 

Implementarea 

unui sistem de 

management 

inteligent al 

parcărilor în orașul 

Vicovu de Sus 

       230,000  5 25% 5 15% 4 10% 5 10% 6 10% 4 
10

% 
5 10% 2 10%         4.60  

6 

Amenajare staţii 

pentru combustibili 

alternativi în orașul 

Vicovu de Sus 

       650,000  5 25% 7 15% 4 10% 2 10% 2 10% 5 
10

% 
2 10% 5 10%         4.30  

7 

Transport  verde si 

gratuit pentru elevi, 

achiziția de 

microbuze școlare 

electrice 

   1,000,000  8 25% 6 15% 8 10% 6 10% 2 10% 5 
10

% 
3 10% 2 10%    5.50  

8 

Realizarea unui 

sistem de securitate  

în spațiile publice 

din orașul Vicovu de 

Sus 

       400,000  7 25% 8 15% 5 10% 3 10% 4 10% 3 
10

% 
5 10% 2 10%         5.15  

9 

Realizare/ 

extinderea 

sistemului integrat 

de piste de biciclete 

cu o lungime totala 

de peste 50 km în 

orașul Vicovu de Sus  

   4,900,000  7 25% 9 15% 7 10% 7 10% 4 10% 5 
10

% 
5 10% 12 10%    7.10  



 

 

 

217 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  
ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

Cetățeni Mediul de afaceri 

Evaluarea 

experților 

UAT & 

Consultant 

Incluziune  
Digitalizare 

SmartCity 

Verde -Impact 

asupra 

mediului si 

schimbărilor 

climatice 

Sustenabilitate/ 

Accesul la 

finanțare 

Corelare/ integrare/ 

Complementaritate 
Punctaj 

Impact (%) Impact (%)     Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) 

10 

Construirea a 3 

poduri pietonale cu 

infrastructura 

pentru ciclism si 

amenajarea zonei 

de promenada pe 

digul din 

proximitatea râului 

Suceava 

   2,800,000  7 25% 8 15% 6 10% 7 10% 4 10% 5 
10

% 
3 10% 4 10%    5.85  

11 

Realizarea de 

perdele forestiere, 

platforme de popas 

si coridoare 

ecologice in 

proximitatea 

traseului pentru 

biciclete Vicovu de 

Sus – Putna 

   1,600,000  6 25% 8 15% 6 10% 3 10% 0 10% 5 
10

% 
5 10% 2 10%         4.80  

12 

Implementarea de 

treceri de pietoni 

inteligente în orașul 

Vicovu de Sus 

       600,000  7 25% 8 15% 7 10% 2 10% 6 10% 3 
10

% 
1 10% 2 10%         5.05  

13 

Terapia Verde- 

Amenajarea de 

parcuri, fațade si 

acoperișuri verzi in 

zonele urbane din 

orașul Vicovu de Sus 

   1,600,000  5 25% 6 15% 4 10% 8 10% 0 10% 5 
10

% 
3 10% 7 10%         4.85  
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

Cetățeni Mediul de afaceri 

Evaluarea 

experților 

UAT & 

Consultant 

Incluziune  
Digitalizare 

SmartCity 

Verde -Impact 

asupra 

mediului si 

schimbărilor 

climatice 

Sustenabilitate/ 

Accesul la 

finanțare 

Corelare/ integrare/ 

Complementaritate 
Punctaj 

Impact (%) Impact (%)     Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) 

14 

Revitalizarea 

spațiului public 

urban în zona râului 

Suceava din orașul 

Vicovu de Sus 

   6,200,000  6 25% 6 15% 4 10% 4 10% 0 10% 5 
10

% 
5 10% 7 10%         4.90  

15 

Reconfigurarea 

infrastructurii 

rutiere pe străzile 

urbane din orașul 

Vicovu de Sus 

   3,900,000  7 25% 7 15% 4 10% 3 10% 0 10% 3 
10

% 
1 10% 2 10%         4.10  

16 

Reabilitarea 

esplanadei centrale 

a orașului Vicovu de 

Sus 

   1,600,000  5 25% 5 15% 5 10% 3 10% 0 10% 4 
10

% 
3 10% 2 10%         3.70  

17 

Construire de noi 

segmente de drum 

județean pentru 

conectarea 

punctului de trecere 

a frontierei la 

autostrăzi sau 

drumuri expres. 

 17,920,000  6 25% 7 15% 7 10% 3 10% 0 10% 3 
10

% 
2 10% 10 10%         5.05  

18 

Construirea unei 

șosele de centură 

pentru devierea 

traficului greu din 

centrul orașului 

Vicovu de Sus  

 13,440,000  7 25% 9 15% 7 10% 3 10% 0 10% 3 
10

% 
2 10% 4 10%         5.00  
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

Cetățeni Mediul de afaceri 

Evaluarea 

experților 

UAT & 

Consultant 

Incluziune  
Digitalizare 

SmartCity 

Verde -Impact 

asupra 

mediului si 

schimbărilor 

climatice 

Sustenabilitate/ 

Accesul la 

finanțare 

Corelare/ integrare/ 

Complementaritate 
Punctaj 

Impact (%) Impact (%)     Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) 

19 

Îmbunătățirea 

conectivității 

orașului Vicovu de 

Sus prin construirea 

unei variante 

ocolitoare zona 

centrala – pod 

M.H.C. – zona Laura 

– Pod Dabaca 

   3,572,000  7 25% 8 15% 5 10% 3 10% 0 10% 3 
10

% 
3 10% 2 10%         4.55  

20 

Revitalizarea si 

regenerarea 

orașului Vicovu de 

Sus, prin investiții in 

modernizarea si 

reabilitarea 

infrastructurii 

rutiere 

   5,236,000  7 25% 9 15% 5 10% 3 10% 0 10% 3 
10

% 
3 10% 2 10%         4.70  

21 

Îmbunătățirea 

mobilității 

transfrontaliere si a 

accesibilizării 

drumurilor 

naționale de interes 

regional prin 

construirea unui 

pod peste râul 

Suceava 

   2,975,000  5 25% 6 15% 5 10% 3 10% 0 10% 3 
10

% 
3 10% 2 10%         3.75  
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

 Valoarea 

estimata  

Cetățeni Mediul de afaceri 

Evaluarea 

experților 

UAT & 

Consultant 

Incluziune  
Digitalizare 

SmartCity 

Verde -Impact 

asupra 

mediului si 

schimbărilor 

climatice 

Sustenabilitate/ 

Accesul la 

finanțare 

Corelare/ integrare/ 

Complementaritate 
Punctaj 

Impact (%) Impact (%)     Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) Impact (%) 

22 

Amenajarea de 

parcuri prin 

reconversia sau 

refuncționalizarea 

unor terenuri din 

orașul Vicovu de Sus 

       600,000  5 25% 6 15% 4 10% 3 10% 0 10% 5 
10

% 
1 10% 2 10%         3.65  
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8. PLANUL DE ACȚIUNE 

 

În cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus, așa cum sunt enumerate în cadrul prezentului document, lista scurtă de proiecte, are la bază studiul 

situației existente, coroborarea documentelor strategice și programatice la nivel european, național, regional, județean și local. 

Obiectivele strategice generale și specifice sunt transpuse în programe și proiecte. Astfel sunt conturate cu caracter informativ (acestea 

fiind actualizate în funcție de evoluția demografică și spațială a orașului) 35 de măsuri ce au la bază 22 proiecte principale detaliate în 

continuare (este necesar a se înțelege care sunt actorii relevanți ce participă activ la atingerea obiectivelor din cadrul acestui document). 

S-a stabilit o grilă de „înțelegere” și atribuții simplificate sub forma unor acronime notate astfel: 

- „P”, atribuții principale (lider de proiect); 

- „S”, atribuții secundare/subsidiare sau de completare (partener în cadrul proiectului).  

 

În unele cazuri atribuțiile excedă UAT Vicovu de Sus ceea ce ar reprezenta un risc pentru beneficiar privind îndeplinirea condițiilor de 

eligibilitate și respectare a termenilor sau calendarul de implementare (vezi tabelul nr. 34) a celor 22 de proiecte. Efectele riscurilor pot 

fi eliminate sau diminuate dacă beneficiarul împreună cu toți actorii (instituțiile) relevanți implicați, respectă toate etapele prevăzute prin 

P.M.U.D. respectiv calendarul și ghidurile de finanțare. 

 

Tabelul nr. 36  – Actori implicați în procesul de implementare a proiectelor 

 

Denumirea proiectului 
UAT Vicovu 

de Sus 

Consiliul 

Județean 

Suceava 

Sucursala 

Regională 

C.F. IAȘI 

Inspectoratul 

Județean 

Suceava 

Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

D.R.D.P. IAȘI - 

SDN SUCEAVA 

SGA 

SUCEAVA 

1. Crearea serviciului 

de transport public, 

achiziţia de autobuze 

electrice si amenajarea 

de staţii de aşteptare 

pentru călători în 

orașul Vicovu de Sus  

P S   S S  

2. Digitalizarea 

transportului urban în 

orașul Vicovu de Sus   

P    S   

3. Creșterea siguranței 

traficului prin 

amenajarea și 

modernizarea de 

șosele,  trotuare și 

refugii pe traseele de 

transport public local 

în orașul Vicovu de Sus    

P S      

4. Construirea de 

spaţii park & ride în 

orașul Vicovu de Sus  

P  S   S  
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Denumirea proiectului 
UAT Vicovu 

de Sus 

Consiliul 

Județean 

Suceava 

Sucursala 

Regională 

C.F. IAȘI 

Inspectoratul 

Județean 

Suceava 

Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

D.R.D.P. IAȘI - 

SDN SUCEAVA 

SGA 

SUCEAVA 

5. Implementarea 

unui sistem de 

management 

inteligent al parcărilor 

în orașul Vicovu de Sus 

P     S  

6. Amenajare staţii 

pentru combustibili 

alternativi în orașul 

Vicovu de Sus 

P       

7. Transport  verde și 

gratuit pentru elevi, 

achiziția de microbuze 

școlare electrice  

P S   S S  

8. Realizarea unui 

sistem de securitate  în 

spațiile publice din 

orașul Vicovu de Sus  

P     S  

9. 

Realizare/extinderea 

sistemului integrat de 

piste de biciclete cu o 

lungime totală de 

peste 50 km în orașul 

Vicovu de Sus  

P S  S S S S 

10. Construirea a 3 

poduri pietonale cu 

infrastructura pentru 

ciclism și amenajarea 

zonei de promenadă 

pe digul din 

proximitatea râului 

Suceava   

P S    S S 

11. Realizarea de 

perdele forestiere, 

platforme de popas și 

coridoare ecologice în 

proximitatea traseului 

pentru biciclete Vicovu 

de Sus – Putna   

P    S  S 
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Denumirea proiectului 
UAT Vicovu 

de Sus 

Consiliul 

Județean 

Suceava 

Sucursala 

Regională 

C.F. IAȘI 

Inspectoratul 

Județean 

Suceava 

Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

D.R.D.P. IAȘI - 

SDN SUCEAVA 

SGA 

SUCEAVA 

12. Implementarea de 

treceri de pietoni 

inteligente în orașul 

Vicovu de Sus  

P S    S  

13. Terapia Verde – 

Amenajarea de 

parcuri, fațade și 

acoperișuri verzi în 

zonele urbane din 

orașul Vicovu de Sus 

P S    S S 

14. Revitalizarea 

spațiului public urban 

în zona râului Suceava 

din orașul Vicovu de 

Sus 

P      S 

15. Reconfigurarea 

infrastructurii rutiere 

pe străzile urbane din 

orașul Vicovu de Sus  

P S    S  

16. Reabilitarea 

esplanadei centrale a 

orașului Vicovu de Sus  

P S    S  

17. Construire de noi 

segmente de drum 

județean pentru 

conectarea punctului 

de trecere a frontierei 

la autostrăzi sau 

drumuri expres.  

S P    S  

18. Construirea unei 

șosele de centură 

pentru devierea 

traficului greu din 

centrul orașului Vicovu 

de Sus   

S P    S  

19. Îmbunătățirea 

conectivității orașului 

Vicovu de Sus prin 

construirea unei 

variante ocolitoare 

P S     S 
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Denumirea proiectului 
UAT Vicovu 

de Sus 

Consiliul 

Județean 

Suceava 

Sucursala 

Regională 

C.F. IAȘI 

Inspectoratul 

Județean 

Suceava 

Asociația de 

Dezvoltare 

Intercomunitară 

D.R.D.P. IAȘI - 

SDN SUCEAVA 

SGA 

SUCEAVA 

pentru zona centrală – 

pod M.H.C. – zona 

Laura – Pod Dabaca 

20. Revitalizarea și 

regenerarea orașului 

Vicovu de Sus, prin 

investiții în 

modernizarea și 

reabilitarea 

infrastructurii rutiere  

P S    S  

21. Îmbunătățirea 

mobilității 

transfrontaliere și a 

accesibilizării 

drumurilor naționale 

de interes regional 

prin construirea unui 

pod peste râul 

Suceava  

S P    S  

22. Amenajarea de 

parcuri prin 

reconversia sau 

refuncționalizarea 

unor terenuri din 

orașul Vicovu de Sus 

P       

 

Notă: 

- Proiectele P.1, P.7, P.9, P.10 și P.13 au cel mai mare grad de risc, dacă luăm în calcul numărul de „parteneri” implicați în 

activitatea de implementare a celor 22 de proiecte stabilite prin P.M.U.D. 

 

8.1 Intervenții majore asupra infrastructurii de circulație 

Investițiile identificate pornesc de la problemele de mobilitate, accesibilitate și siguranță identificate in prezent, precum și de la 

previziunile de dezvoltare a rețelei in perioada 2022-2031 și sunt structurate după cum urmează: 

- implementarea unor sisteme integrate de trasee pietonale și spații publice pietonale amenajate, în special, în imediata 

vecinătate a centrelor culturale (denumite centre comunitare) conexate la sistemele integrate de spații verzi amenajate (spații 

verzi de aliniament, scuaruri, grădini publice sau parcuri); 

- realizarea unor noi artere de circulație cu rolul de a degreva trama majoră locală respectiv conectivitatea spațială a zonelo r 

propuse a se dezvolta, conform P.U.G. orașul Vicovu de Sus; 

- conectivitatea dintre punctele terminus și zone cu nivel ridicat de complexitate; 
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- sisteme integrate de transport alternativ (în special sisteme integrate pentru biciclete), infrastructură rutieră locală modernizată 

respectiv zone de transfer (staționare și orientare) în imediata vecinătate a vămii România-Ucraina, care este pe teritoriul UAT 

Vicovu de Sus; 

- implementarea unor sisteme integrate de piste pentru bicicliști și puncte de transfer către serviciile locale, sisteme integrate de 

trasee pietonale și spații publice pietonale conectate la sistemul integrat de spații verzi amenajate pe domeniul public al 

Consiliului Local al UAT Vicovu de Sus. Subsidiar, dar fără a exista o relație de subordonare, vor fi prevăzute sisteme integrate 

de spații dedicate amenajărilor sportive, în special conexate spațial și juridic, direct față de unitățile de învățământ, punctele 

terminus și elemente de cadru natural majore (râul Suceava, zona ecumenică Putna, etc.); 

- implementarea unor sisteme integrate de piste pentru bicicliști și puncte de transfer către serviciile locale, sisteme integrate de 

trasee pietonale și spații publice pietonale conectate la sistemul integrat de spații verzi amenajate pe domeniul public al 

Consiliului Local al UAT Vicovu de Sus. În special funcțiunile de comerț și prestări servicii vor fi localizate în punctele terminus, 

pe traseul liniilor de transport public local, sistemele ingerate de piste pentru bicicliști și pietonale respectiv, în funcț ie de raza 

de deservire, în zonele de locuit; 

- sisteme integrate de transfer modal, care să permită scalarea impactului în funcție de profil dominant (agricol, turistic, 

educațional, economic, etc.); 

- accesul mai rapid a transportului de mărfuri către agenții economici locali, implicit identificarea unor zone pentru un parc 

industrial și unul logistic; 

- conectarea la rețeaua TENT-T și la autostrada A7 prin trama stradală locală modernizată și DN2H (conform SDJ); 

- modernizarea infrastructurii feroviare pe ruta Rădăuți – Straja cu posibilitatea de intervenire, dacă este cazul, până în UAT 

Nisipitu; 

- modernizarea drumului național DN2E, DN2H și a tramei stradale locale la nivelul Vicovu de Sus.  

 

Astfel, lista de intervenții asupra mobilității și infrastructurii rutiere este următoarea: 

 

Tabelul nr. 37  – Lista de intervenții asupra infrastructurii rutiere 

 

Denumirea proiectului 

 Valoarea 

estimata  

(Euro) 

Sursa de finanțare 

3. Creșterea siguranței traficului prin amenajarea și modernizarea de șosele,  trotuare și refugii 

pe traseele de transport public local în orașul Vicovu de Sus    
4.210.000 

POR 2021-2027, 

Buget Local 

12. Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul Vicovu de Sus  600.000 Buget Local 

15. Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane din orașul Vicovu de Sus  3.900.000 Buget Local 

17. Construire de noi segmente de drum județean pentru conectarea punctului de trecere a 

frontierei la autostrăzi sau drumuri expres.  
17.920.000 

POR 2021-2027, CJ 

Suceava 

18. Construirea unei șosele de centură pentru devierea traficului greu din centrul orașului Vicovu 

de Sus   
13.440.000 

POR 2021-2027, CJ 

Suceava 

19. Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin construirea unei variante ocolitoare 

pentru zona centrală – pod M.H.C. – zona Laura – Pod Dabaca 
3.572.000 

POR 2021-2027, 

Buget Local 

20. Revitalizarea și regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin investiții în modernizarea și 

reabilitarea infrastructurii rutiere  
5.236.000 

POR 2021-2027, 

Buget Local 

21. Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și a accesibilizării drumurilor naționale de interes 

regional prin construirea unui pod peste râul Suceava  
2.975.000 

POR 2021-2027, 

CNI, Buget Local 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

 

Creșterea siguranţei traficului prin amenajarea si modernizarea de sosele,  
trotuare si refugii pe traseele de transport public local în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și al elevilor cu peste 20%, ce frecventează 
unitățile de învățământ, se justifică înființarea unui 
sistem de dotări și servicii aferent transportului 
public local 

 

Descierea sumară 

Organizarea serviciului de transport public local și 
achiziția mijloacelor de rulare „verzi” (autobuze și 
microbuze electrice) 

 

Buget estimat: 

4,210,000 

P3 
88% 90% 74% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 



Lista lunga de proiecte aferente P3 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.3.1 Constructia si dotarea unui centru de logistica  si intretinere a mijloacelor de rulare Buget local 

P.3.2 

Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr 1 , respectiv 
modernizarea cailor de rulare, amenajarea trotuarelor si a sistemului de iluminat public din 
surse regenerabile 

POR P4 

P.3.3 

Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr 2 , respectiv 
modernizarea cailor de rulare, amenajarea trotuarelor si a sistemului de iluminat public din 
surse regenerabile 

PNRR 

P.3.4 

Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr 3 , respectiv 
modernizarea cailor de rulare, amenajarea trotuarelor si a sistemului de iluminat public din 
surse regenerabile 

PNRR 

P.3.5 

Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr 4 , respectiv 
modernizarea cailor de rulare, amenajarea trotuarelor si a sistemului de iluminat public din 
surse regenerabile 

PNRR 

P.3.6 Amenajarea de statii calatori si refugii pentru stationarea mijloacelor de transport public local PNRR 

P.3.7 Amenajarea a 4 stratii de transfer intermodal PNRR 

P.3.8 Organizarea unui centru de comanda si monitorizarea a transportului public local  Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul poriectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se facilitează accesul spre muncă 

Șanse pentru tineret Faciliteaza mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Amenajarea insfrastructurii TPL va avea o acoperire locala, inclusiv 
in zona marginalizata si periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul sustine combaterea discriminarii  

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educatie 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
amenajarea de statii de calatori. 

Infrastructura digitala   Statiile de calatori  vor fi echipate cu panouri informative digitale. 

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Transportul nepoluant are un impact pozitiv asupra mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin amenajarea infrastructurii TPL se vor reduce emisiile de Co2, se 
incurajeaza transportul alternativ, pedestru. 

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este secundar, fiind dependent de infiintarea TPL 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul se realizeaza in completarea unui proiect demarat de 
catre UAT din buget local.  

Investitie demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  
Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 
Într-un oraș cu peste 17.000 locuitori și cu o densitate 
a numărului de vehicule de peste 230 mașini/1000 
locuitori, sunt marcate doar 12 treceri de pietoni.  
Ținând cont de faptul că infrastructura școlară din 
Vicovu de Sus este compusă din 12 unități de 
învățământ practic în momentul de față nu sunt 
asigurate treceri de pietoni pentru care să faciliteze 
accesul în clădirile publice.  

Descierea sumară 
Prin proiect se dorește amenajarea și modernizarea 
trecerilor de pietoni pentru a crește siguranța în 
trafic și pentru a reduce numărul de accidente 
rutiere.  
 

PM12 

80% 80% 79% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

600,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P12 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.12.1 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente pe Calea Cernăuți Buget local 

P.12.2 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente pe Calea Bucovinei Buget local 

P.12.3 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente la nivelul drumurilor locale Buget local 

P.12.4 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente semaforizate in zonele cu risc ridicat de accidente Buget local 

P.12.5 Organizarea unui centru de control si monitorizarea a traficului si a trecerilor de pietoni Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării - 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin  
aplicații pentru monitorizarea traficului. 

Infrastructura digitala   Sistem de monitorizare a valorilor de trafic  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

- 

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 -  

Buget local 
Proiect suportat din bugetul local. 
 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal - 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane din orașul Vicovu de 
Sus 

Justificarea investiţiei 

Aproximativ 80% din trama stradală, din Vicovu de 
Sus, este de categoria IV-a ceea ce determină, cu 
intervenții minime asupra situației juridice a 
terenurilor, reorganizarea circulației prin 
introducerea străzilor cu sens unic, piste VELO, etc. ce 
au ca scop creșterea siguranței pietonilor  

Descierea sumară 

Reconfigurarea infrastructurii urbane are in vedere 
transformarea unor strazi in strazi cu sens unic, 
modernizarea cailor de rulare si semnalizarea 
eficienta si inteligenta a strazilor. 

PM15 

73% 70% 42% 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

3,900,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.15.1 Modernizarea drumurilor locale  Buget local 

P.15.2 Reconfigurarea drumurilor locale si realizarea de străzi cu sens unic  POR P3 

P.15.3 Implementarea, monitorizarea si gestionarea unui sistem de salubrizare a spațiilor publice  Buget local 

P.15.4 Implementarea, monitorizarea si gestionarea unui sistem de colectare a deșeurilor menajere Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul va avea o acoperire locala, inclusiv in zona marginalizata 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile publice 

Parteneriate pentru progres - 

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity -  

V
e

rd
e

 

Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Încurajarea transportului nepoluant prin reconfigurarea 
infrastructurii rutiere are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR Proiectul poate fi finanțat prin PNRR  

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 3  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizează in completarea altui proiect finalizat. 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Construire de noi segmente de artere de circulaţie pentru conectarea 
punctului de trecere a frontierei la autostrăzi sau drumuri expres 

Justificarea investiţiei 

Vicovu de Sus este oraș de frontieră (are punct de 
trecere a frontierei) iar pentru un oraș curat și sigur 
sunt necesare artere de circulație care să degreveze 
de vehiculele aflate în tranzit de zonele aglomerate, 
zonele rezidențiale și centrul orașului 

Descierea sumară 

Construirea unor artere de circulație ce asigura 
conectivitatea punctului de trecere a frontierei cu 
autostrada A7.  

 

PM17 
66% 70% 79% 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

17,920,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P17 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.17.1 
Construire de noi segmente de drum județean pentru conectarea punctului de trecere a 

frontierei la autostrăzi sau drumuri expres POR P5 

  

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul poate fi finanțat prin POR 2021-2027 Prioritatea 5 in 
parteneriat cu CJ. 

Buget local - 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect principal 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata Primul sector de drum este depus prin  Anghel Salingy 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Construirea unei șosele ocolitoare pentru devierea traficului greu din 
centrul orașului Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Vicovu de Sus este oraș de frontieră (are punct de 
trecere a frontierei) iar pentru oraș, zona de nord are 
potențial economic dacă este realizată o șosea 
ocolitoare care să permită, într-un timp scurt accesul 
la punctul de trecere a frontierei cu Ucraina 

Descierea sumară 

Realizarea unei șosele ocolitoare în partea de 
nord a orașului Vicovu de Sus 

PM18 
78% 90% 79% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

13,440,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P18 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.18.1 Modernizarea tronsonului 1 PTF Vicovu de Sus - str. Drumul Nou POR P5 

P.18.2 Realizarea unei centuri inelare la nivelul UAT Vicovu de Sus  POR P5 

  

 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul poate fi finanțat prin POR 2021-2027 Prioritatea 5 in 
parteneriat cu CJ. 

Buget local - 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul este complementar altor investii in infrastructura 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Imbunatatirea conectivităţii orașului Vicovu de Sus prin construirea unei 
variante ocolitoare, zona centrala – pod M.H.C. – zona Laura – Pod Dăbâca 

Justificarea investiţiei 

În partea de vest a UAT Vicovu de Sus sunt localități 
care trebuie să traverseze acest oraș pentru a accesa 
la DN2H (arteră de circulație care permite 
conectivitatea la E85). Astfel, este necesar realizarea 
acestui pod pentru degrevarea zonei centrale a 
orașului Vicovu de Sus de tranzitul auto 

Descierea sumară 

Realizarea unui pod rutier peste râul Suceava, 
în partea de vest a UAT_ului Vicovu de Sus 

PM19 
74% 80% 53% 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

3,572,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P19 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.19.1 
Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin construirea unei variante ocolitoare 

zona centrală – pod M.H.C. – zona Laura – Pod Dăbâca POR P5 

  

 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul poate fi finanțat prin POR 2021-2027 Prioritatea 5 in 
parteneriat cu CJ. 

Buget local Proiectul va fi finanțat si din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin investiţii în 
modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere 

Justificarea investiţiei 

Vicovu de Sus este oraș de frontieră (are punct de 
trecere a frontierei) iar pentru un oraș curat și sigur 
sunt necesare artere de circulație care să degreveze 
de vehiculele aflate în tranzit de zonele aglomerate, 
zonele rezidențiale și centrul orașului 

 

Descierea sumară 

Construirea unui drum județean/național ce asigura 
conectivitatea punctului de trecere a frontierei cu 
autostrada A7.  

 

PM20 

Buget estimat: 

5,236,000 

76% 90% 58% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P17 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.20.1 
Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin investiții in modernizarea si 

reabilitarea infrastructurii rutiere Buget local 

  

 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 - 

Buget local 
Proiectul poate fi finanțat de la bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere si a accesibilizării drumurilor 
naţionale de interes regional prin realizarea unui pod peste râul Suceava 

Justificarea investiţiei 

În partea de vest a UAT Vicovu de Sus sunt localități 
care trebuie să traverseze acest oraș pentru a accesa 
la DN2H (arteră de circulație care permite 
conectivitatea la E85). Astfel, este necesar realizarea 
acestui pod pentru degrevarea zonei centrale a 
orașului Vicovu de Sus de tranzitul auto 

 

Descierea sumară 

Construirea unui drum județean/național ce 
asigura conectivitatea punctului de trecere a 
frontierei cu autostrada A7.  

 

PM21 
52% 60% 53% 

Procentul 

rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetățenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

experților 

Buget estimat: 

2,975,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P17 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.21.1 
Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și a accesibilizării drumurilor naționale de interes 

regional prin construirea unui pod peste râul Suceava Buget local 

  

 

 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 - 

Buget local 
Proiectul poate fi finanțat de la bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 
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8.2 Transportul public 

Necesitatea înființării unui serviciu de transport public local trebuie să aibă în vedere aspectele juridice și sustenabile de funcționarea la 

nivelul UAT Vicovu de Sus dar  și în parteneriat cu UAT_urile din cadrul „SU03”.  Astfel, sunt necesare, pentru previziunile de dezvoltare a 

transportului public, în perioada 2022-2031, de  următoarele aspecte: 

- realizarea a unui terminal de transfer modal la nivelul orașului Vicovu de Sus, ca pol de dezvoltare în zonă;  

- conectivitatea dintre punctele terminus și zone cu nivel ridicat de complexitate; 

- sisteme integrate de transport alternativ (în special sisteme integrate pentru biciclete), infrastructură rutieră locală modernizată 

respectiv zone de transfer (staționare și orientare) în imediata vecinătate a vămii România-Ucraina, care este pe teritoriul UAT 

Vicovu de Sus; 

- înființarea unui sistem de transport public integrat ce leagă zonele centrale ale orașului cu localitățile limitrofe din zona  

periurbană; 

- sisteme integrate de transfer modal, care să permită scalarea impactului în funcție de profil dominant (agricol, turistic, 

educațional, economic, etc.); 

- accesul mai rapid a transportului de mărfuri către agenții economici locali, implicit identificarea unor zone pentru un parc 

industrial și unul logistic; 

- măsuri, în etape diferite de aplicabilitate pentru încurajarea utilizării vehiculelor electrice; 

- promovarea unui stil de viață sănătos, conștientizarea și motivarea utilizării transportului alternativ, invitația la dialog și 

socializare în spațiile publice pietonale indiferent de context sau motiv. 

 

Astfel, lista de intervenții asupra mobilității și infrastructurii de transport public este următoarea: 

 

Tabelul nr. 38  – Lista de intervenții asupra infrastructurii de transport public 

 

Denumirea proiectului 

 Valoarea 

estimata  

(Euro) 

Sursa de finanțare 

1. Crearea serviciului de transport public, achiziţia de autobuze electrice si amenajarea de staţii 

de aşteptare pentru călători în orașul Vicovu de Sus  
5.800.000 

PNRR, POR 2021-

2027, Buget Local 

2. Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de Sus   380.000 PNRR, POR 2021-2027 

7. Transport  verde și gratuit pentru elevi, achiziția de microbuze școlare electrice  1.000.000 
POR 2021-2027, Buget 

Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

63% 60% 68% 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetățenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

experților 

P1 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de autobuze electrice și 
amenajarea de staţii de așteptare pentru călători în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și al elevilor cu peste 20%, ce frecventează 
unitățile de învățământ, se justifică înființarea unui 
serviciu de transport public local care să asigure 
transportul pentru populație 

Descierea sumară 

Organizarea serviciului de transport public local și 
achiziția mijloacelor de rulare „verzi” (autobuze și 
microbuze electrice) 

Buget estimat: 

5,800,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.1.1 Infiintarea serviciului de transport public local Buget local 

P.1.2 Achizitia a 8 microbuze electrice  POR P4 

P.1.3 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Putna  PNRR 

P.1.4 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Bilca  PNRR 

P.1.5 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Straja  PNRR 

P.1.6 
Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Vicovu 
de Jos  

PNRR 

P.1.7 Achizitia si instalarea de statii de incarcare electrice  PNRR 

P.1.8 Organizarea unui centru de control si monitorizarea a transportului public local  Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă În urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Faciliteaza mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetisti si angajati 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării TPL va avea o acoperire locala, inclusiv în zona marginalizată și 
periurbană 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o rețea integrată 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educatie 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 

Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
servicii de WiFi gratuit, aplicatii pentru monitorizarea transportului, 
monitorizarea timpilor de asteptare, monitorizarea spatiilor de 
parcare disponibile. 

Infrastructura digitala   Retelele WiFi, monitorizarea prin GPS sunt elementele minime care 
vor contribui la imbunatatirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Transportul nepoluant are un impact pozitiv asupra mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin organizarea TPL se vor reduce emisiile de Co2, estimarile de 
trafic cu transport public  crescand de la 1-3% la 40-50% .  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR Proiectul poate fi finantat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este principal deoarece depind de el inca 4 proiecte 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizeaza in completarea altui proiect finalizat. 

Investitie demarata In cadrul proiectului s-au depus 2 cereri de finantare in cadrul 
PNRR. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

  

Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Proiectul de digitalizare completează măsurile de 
sprijinire a mobilității durabile, prin sisteme de 
informare în timp real privind serviciile de transport 
public, gestionarea traficului și a mobilității și analiza 
informațiilor în vederea creșterii eficienței sistemului 
de transport 

Descierea sumară 

Achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport 
Systems/sisteme de transport inteligente). 

Buget estimat: 

380,000 

PM2 
42% 50% 47% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P2 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.2.1 Dotarea mijloacelor de transport in comun cu conexiuni Wi-Fi de mare viteza PNRR/ POR P4 

P.2.2 Implementarea unui sistem de monitorizare a flotei de transport public local PNRR/ POR P4 

P.2.3 
Implementarea unui sistem de informare cu privire la trasee, minutele de asteptare si rutele 
optime 

PNRR/ POR P4 

P.2.4 Realizarea unui ghid de calatorie urbana sub forma unei aplicatii pentru telefonaele mobile  PNRR/ POR P4 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul poriectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Faciliteaza mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetisti si angajati 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Aplicatia pentru TPL va avea o acoperire locala, inclusiv in zona 
marginalizata si periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul sustine combaterea discriminarii si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la informatii 

Parteneriate pentru progres - 

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate fiind 
o interfata intre transportul public, autoritatile publice si calatori. 

Infrastructura digitala   Aplicatiile si tehnologiiile ce fac parte din acest proiect vor contribui 
la imbunatatirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Serviciile ITS au un impact pozitiv asupra mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin monitorizarea TPL se vor reduce emisiile de Co2  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR Proiectul poate fi finantat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizeaza in completarea altui proiect finalizat. 

Investitie demarata In cadrul proiectului s-au depus 2 cereri de finantare in cadrul 
PNRR. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziţia de microbuze școlare 
electrice 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu peste 20% din elevi, care fac naveta 
zilnic către unitățile de învățământ din Vicovu de Sus, 
o tramă stradală locală dezvoltată peste un țesut de 
tip rural, se justifica înființarea unui serviciu de 
transport public local care sa asigure transportul 
elevilor în cele mai sigure condiții 

Descierea sumară 

Achiziția și operationalizarea a 4 microbuze școlare 
ce au ca scop transportul elevilor din UAT Vicovu de 
Sus și localitățile limitrofe. 

82% 60% 89% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

P7 

Buget estimat: 

1,000,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.7.1 
Achiziția a 4 microbuze nepoluante destinate transportului de elevi la nivelul sistemului urban 
Vicovu de Sus , Putna, Bilca, Straja si Vicovu de Jos 

POR P4 / Buget 
local 

  

 

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Facilitează mobilitatea si accesul la infrastructura școlară 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor Ca urmare a implementării proiectului pot fi angajate si persoane in 
vârsta 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare Asigura accesul către unitățile de învățământ 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Transportul nepoluant pentru elevi va avea o acoperire locala, 
inclusiv in zona marginalizata si periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor cu transportul 
public local 

Infrastructura digitala   Rețelele WiFi, monitorizarea prin GPS sunt elementele minime care 
vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Transportul nepoluant are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin organizarea Transportului nepoluant pentru elevi se vor reduce 
emisiile de Co2.  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 
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8.3 Transportul de marfă 

UAT  Vicovu de Sus deține o poziție favorabilă la nivelul județului Suceava, deținând 1,37% din totalul agenților economici din județ, 1,25% 

din cifra de afaceri a județului, 1,32% din numărul de angajați și 1.05% din profitul net realizat în județ în anul 2020.  În prezent, în orașul 

Vicovu de Sus își desfășoară activitatea peste 310 de societății comerciale, din care 102  societății comerciale în localitatea aparținătoare 

Bivolărie. 

 

Activitatea economică este legată de capacitățile tehnice ale infrastructurii rutiere care trebuie să permită accesul la mărfuri, zone de 

desfacere și depozitare a produselor, accesul la piața de vânzare și cumpărare a materiei prime respectiv colaborarea directă  cu celelalte 

instrumente de mobilitate pentru asigurarea unui cadru sigur atât pentru pietoni cât și pentru participanții la traficul auto. Pentru 

îndeplinirea acestor condiții, în perioada 2022-2031, sunt necesare punerea în aplicare a unor seturi de măsuri: 

- realizarea unor noi artere de circulație cu rolul de a degreva trama majoră locală respectiv conectivitatea spațială a  zonelor 

propuse a se dezvolta, conform P.U.G. orașul Vicovu de Sus; 

- pol de dezvoltare locală și „acces” pentru celelalte localități, în plan economic, educațional și administrativ;  

- sisteme integrate de transfer modal, care să permită scalarea impactului în funcție de profil dominant (agricol, turistic, 

educațional, economic, etc.); 

- accesul mai rapid a transportului de mărfuri către agenții economici locali, implicit identificarea unor zone pentru un parc 

industrial și unul logistic; 

- conectarea la rețeaua TENT-T și la autostrada A7 prin trama stradală locală modernizată și DN2H (conform SDJ); 

- modernizarea infrastructurii feroviare pe ruta Rădăuți – Straja cu posibilitatea de intervenire, dacă este cazul, până în UAT 

Nisipitu; 

- modernizarea drumului național DN2E, DN2H și a tramei stradale locale la nivelul Vicovu de Sus. 

 

Astfel, lista de intervenții privind transportul de mărfuri: 

 

Tabelul nr. 39  – Lista de intervenții privind transportul de marfă 

 

Denumirea proiectului  Valoarea estimata  (Euro) Sursa de finanțare 

4. Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus  1.100.000 POR 2021-2027, Buget Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și al elevilor cu peste 20%, ce frecventează 
unitățile de învățământ, se justifică înființarea unor 
zone de asigurare a transferului modal „puncte 
terminus” pentru descongestionarea zonelor 
aglomerate din UAT 

Descierea sumară 

Organizarea serviciului de transport public local și 
achiziția mijloacelor de rulare „verzi” (autobuze și 
microbuze electrice) 

 

Buget estimat: 

1,100,000 

P4 

54% 70% 47% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P4 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.4.1 
Realizarea unei parcari supraterane cu functiune mixta (autovehicole si biciclete),  dotarea cu 
rasteluri pentru biciclete si o statie de bike - sharing in proximitatea strazii Nicolae Balcescu.  

Buget local/ POR 

P.4.2 
Realizarea unui terminal intermodal de transport public si parcare supraterana in proximitatea 
strazii Nicolae Balcescu 

Buget local/ POR 

P.4.3 
Realizarea unei parcari supraterane cu functiune mixta (autovehicole si biciclete),  dotarea cu 
rasteluri pentru biciclete si o statie de bike - sharing in zona târg săptămânal 

Buget local/ POR 

P.4.4 
Realizarea unui terminal intermodal de transport public si parcare supraterana in zona târg 
săptămânal 

Buget local/ POR 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul poriectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor asigura noi facilitati pentru navestisti 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetisti si angajati 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Spatiile Park & Ride vor asigura transferul facil din alte localitati 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale Proiectul faciliteaza parteneriatele intr UAT-uri 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul sustine combaterea discriminarii si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educatie 

Parteneriate pentru progres - 

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
servicii de monitorizare a spatiilor de parcare disponibile. 

Infrastructura digitala   Retelele WiFi, monitorizarea video sunt elementele minime care vor 
contribui la imbunatatirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Spatiile Park & Ride au un impact pozitiv asupra mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin construirea parcarilor Park & Ride se faciliteaza transportul 
alternativ, se incurajeaza transportul public nepoluant sau velo.  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizeaza in completarea altui proiect finalizat. 

Investitie demarata - 
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8.4 Mijloace alternative de mobilitate 

 

Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă din regiunea de Nord-Est prevăd acțiuni orientate către modernizarea infrastructurii stradale 

aferente transportului public, modernizarea transportului public, construirea de sisteme intermodale pentru pasageri, achiziț ionarea de 

material rulant electric, introducerea de sisteme de e-ticketing, crearea de sisteme de parcări inteligente, introducerea de sisteme de 

management al traficului, introducerea de mijloace alternative de mobilitate, amenajarea de piste pentru bicicliști, centre de închiriere 

biciclete, parcări pentru biciclete, extinderea, modernizarea zonelor pietonale și infrastructura de încărcare electrică.98 Pentru ca 

transportul să devină durabil este necesar a fi realizate următoarele aspecte la nivelul orașului Vicovu de Sus, în perioada 2022-2031: 

- realizarea a unui terminal de transfer modal la nivelul orașului Vicovu de Sus, ca pol de dezvoltare în zonă;  

- pol de dezvoltare locală și „acces” pentru celelalte localități, în plan economic, educațional și administrativ;  

- amenajarea spațiilor publice pietonale și carosabile din vecinătatea stațiilor CF (Vicovu de Sus și Bivolărie HC) la nivel de noduri 

modale de transfer către transport public local și zonal respectiv către transport alternativ (biciclete, trotinete, sharecar, etc.); 

- sisteme integrate de transport alternativ (în special sisteme integrate pentru biciclete), infrastructură rutieră locală modernizată 

respectiv zone de transfer (staționare și orientare) în imediata vecinătate a vămii România-Ucraina, care este pe teritoriul UAT 

Vicovu de Sus; 

- implementarea unor sisteme integrate de piste pentru bicicliști și puncte de transfer către serviciile locale, sisteme integrate de 

trasee pietonale și spații publice pietonale conectate la sistemul integrat de spații verzi amenajate pe domeniul public al 

Consiliului Local al UAT Vicovu de Sus. Subsidiar, dar fără a exista o relație de subordonare, vor fi prevăzute sisteme integrate 

de spații dedicate amenajărilor sportive, în special conexate spațial și juridic, direct față de unitățile de învățământ, punctele 

terminus și elemente de cadru natural majore (râul Suceava, zona ecumenică Putna, etc.); 

- implementarea unor sisteme integrate de piste pentru bicicliști și puncte de transfer către serviciile locale, sisteme integrate de 

trasee pietonale și spații publice pietonale conectate la sistemul integrat de spații verzi amenajate pe domeniul public al 

Consiliului Local al UAT Vicovu de Sus. În special funcțiunile de comerț și prestări servicii vor fi localizate în punctele terminus, 

pe traseul liniilor de transport public local, sistemele ingerate de piste pentru bicicliști și pietonale respectiv, în funcț ie de raza 

de deservire, în zonele de locuit; 

- implementarea unor proiecte de educație civică în școli privind circulația rutieră, inovarea tehnologică - digitală, comunicate și 

workshopuri; 

- implementarea unui sistem de stații încărcare a vehiculelor electrice. 

 

Astfel, lista de intervenții privind mijloacele alternative de mobilitate este: 

 

Tabelul nr. 40  – Lista de intervenții privind mijloacele alternative de mobilitate 

 

Denumirea proiectului 

 Valoarea 

estimata  

(Euro) 

Sursa de finanțare 

9. Realizare/extinderea sistemului integrat de piste de biciclete cu o lungime totală de peste 50 

km în orașul Vicovu de Sus  
4.900.000 

PNRR, POR 2021-

2027, Buget Local 

10. Construirea a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru ciclism și amenajarea zonei de 

promenadă pe digul din proximitatea râului Suceava   
2.800.000 

AFM, POR 2021-

2027, Buget Local 

 

 

 
98 Programul Operational Regional Nord-Est-Draft 2, 16.04.2021 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Coridorul verde- albastru: Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste 
de biciclete cu o lungime totala de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și al elevilor cu peste 20%, ce frecventează 
unitățile de învățământ, se justifică înființarea unui 
sistem integrat de piste pentru bicicliști care să 
deservească toate zonele din UAT Vicovu de Sus 

 

Descierea sumară 

Amenajarea de trasee VELO într-un sistem integrat 
care sa asigure conectivitatea cu punctele de 
interes public in orașul Vicovu de Sus.  

 

P9 
79% 90% 74% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

4,900,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă pentru 
întreținerea pistelor de biciclete 

Șanse pentru tineret Facilitează mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetiști si angajați 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Pistele de biciclete vor avea o acoperire locala, inclusiv in zona 
marginalizata si periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o rețea integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate 
datorita faptului ca traseele vor fi incluse in aplicații specializate cu 
harți pentru bicicliști 

Infrastructura digitala   Prin proiect sunt prevăzute zone de relaxare si odihna, prevăzute cu 
rețele WiFi, zone de informare etc.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Transportul alternativ are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin încurajarea transportului alternativ se vor reduce emisiile de 
Co2.  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR Proiectul poate fi finanțat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este principal deoarece depind de el încă 4 proiecte 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu 
transportul public nepoluant sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata In cadrul proiectului s-au depus 2 cereri de finanțare in cadrul 
PNRR. 



 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.9.1 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete - Tronson 1 Valea 
Sucevei - Pista de agrement 

PNRR 

P.9.2 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete - Tronson 2 Calea 
Bucovinei 

PNRR 

P.9.3 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete - Tronson 3 Calea 
Cernăuți 

PNRR/ POR  

P.9.4 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete - Tronson 4 Stefan cel 
Mare 

PNRR/ POR 

P.9.5 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat - Tronson 
4 Str. Nicolae Bălcescu - Baza Sportiva Putna  - Pista de agrement 

PNRR 

P.9.6 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat - Tronson 
5 Calea Cernăuți - Vicovu de Jos 

PNRR / POR 

P.9.7 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat - Tronson 
6 Calea Cernăuți - Bilca 

PNRR/ POR 

P.9.8 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat - Tronson 
7 Calea Bucovinei - Straja 

PNRR/ POR 

P.9.9 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de trasee de biciclete pe partea carosabila PNRR/ POR 

P.9.10 
Realizarea unui sistemul de iluminat public - corpuri de iluminat tip LED cu sistem de 
telegestiune 

PNRR/ POR 

P.9.11 Interconectarea traseelor de piste de biciclete PNRR/ POR 

P.9.12 Amenajarea de spatii de informare si promenada pe traseele de biciclete PNRR/ POR 

P.9.13 Campanii de informare si conștientizare despre beneficiile transportului nemotorizat Buget local 

P.9.14 Amenajarea de zone de stocare/închiriere biciclete (bike-sharing) PNRR/ POR 

P.9.15 
Monitorizare, gestionarea si asigurarea mentenanței pentru sistemul integrat de piste pentru 
bicicliști  

Buget local 

  

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Realizare a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru ciclism și amenajarea 
zonei de promenada pe digul din proximitatea râului Suceava 

Justificarea investiţiei 

Conectivitatea celor 2 localități (Vicovu de Sus și 
Bivolarie) este vitala atât pentru transportul velo cât 
și pentru cel pietonal. În prezent sunt doar două 
poduri rutiere, localizate la cele două extremități ale 
localităților cu o distanță între  ele de 4 km și un 
parcurs pietonal de 48 minute 

Descierea sumară 

Construirea a 3 poduri care au rolul de a asigura 
conectivitatea spațială dintre cele 2 localități 
(Vicovu de Sus și Bivolărie), ce fac parte din UAT 
Vicovu de Sus și integrarea cu sistemul de piste 
VELO 

 

PM10 
73% 80% 68% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

2,800,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.10.1 
Construirea podului târgul săptămânal - Bivolarie si a platformelor de repaus destinat circulației 
VELO și pietonale 

POR P4 

P.10.2 
Construirea podului Vicovu de Sus Est - Bivolarie  si a platformelor de repaus destinat circulației 
VELO și pietonale 

POR P4 

P.10.3 
Construirea podului Vicovu de Sus Laura- Bivolarie si a platformelor de repaus destinat 
circulației VELO și pietonale 

POR P4 

P.10.4 
Amenajarea traseului velo și pietonal si a platformelor de repaus si promenada pe digul din 
zona Piatra Centrala - Laura 

POR P4 

P.10.5 
Realizarea unui sistemul de iluminat public - corpuri de iluminat tip LED cu sistem de 
telegestiune si de monitorizare/securitate 

POR P4 

P.10.6 Amenajarea de spatii de informare si promenada POR /Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se va facilita accesul la muncă 

Șanse pentru tineret Facilitează mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetiști si angajați 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Asigura accesul pentru transportul alternativ din cele 2 localități 
separate de râul Suceava si facilitează accesul din zonele periurbane 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o rețea integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la munca, serviciile sociale, de sănătate și la 
educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   Prin proiect sunt prevăzute zone de relaxare si odihna, prevăzute cu 
rețele WiFi, zone de informare etc. 

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Transportul alternativ are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin facilitarea transportului alternativ se vor reduce emisiile de Co2 
si va creste traficul pedestru si velo  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul se realizează in completarea altui proiect finalizat, 
respectiv podul Nicolae Bălcescu. 

Investiție demarata - 
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8.5 Managementul traficului 

Planificarea de dezvoltare urbană poate fi privită ca un ciclu, inclusiv fazele de identificare a unei situații curente, formularea unui viitor 

(viziune), elaborarea cadrului financiar pentru proiecte de dezvoltare, faza de implementare, monitorizare şi evaluare a fazei de punere 

în aplicare cu succes. Principalul obiectiv al acestei lucrări presupune utilizarea unor indicatori, a unui instrument de măsurare de 

dezvoltare urbană şi de management de succes în cadrul orașului Vicovu de Sus. Managementul traficului auto este necesar a fi 

implementat încă din prima etapă „termen scurt” în perioada 2022 – 2031. Acestea activitatea poate fi coordonată în cadrul unui 

departament (compartiment, birou sau serviciu) din cadrul Primăriei orașului Vicovu de Sus sau poate întra în sarcina noului serviciu de 

transport public local care are ca obiectiv, printre altele și fluidizarea traficului auto pentru respectarea timpilor de sos ire și plecare a 

mijloacelor de transport aflate pe traseu. În acest sen sunt necesare a fi respectate următoarele: 

- realizarea a unui terminal de transfer modal la nivelul orașului Vicovu de Sus, ca pol de dezvoltare în zonă;  

- sisteme integrate de transport alternativ (în special sisteme integrate pentru biciclete), infrastructură rutieră locală modernizată 

respectiv zone de transfer (staționare și orientare) în imediata vecinătate a vămii România-Ucraina, care este pe teritoriul UAT 

Vicovu de Sus; 

- înființarea unui sistem de transport public integrat ce leagă zonele centrale ale orașului cu localitățile limitrofe din zona 

periurbană; 

- sisteme integrate de transfer modal, care să permită scalarea impactului în funcție de profil dominant (agricol, turistic, 

educațional, economic, etc.); 

- implementarea unor proiecte de educație civică în școli privind circulația rutieră, inovarea tehnologică - digitală, comunicate și 

workshopuri; 

- implementarea unui sistem de stații încărcare a vehiculelor electrice; 

- sistem integrat de transport public local, ca o alternativa a modurilor de transport durabil existente. 

 

Astfel, lista de intervenții privind managementul traficului auto este: 

 

Tabelul nr. 41  – Lista de intervenții privind managementul traficului 

 

Denumirea proiectului 

 Valoarea 

estimata  

(Euro) 

Sursa de finanțare 

5. Implementarea unui sistem de management inteligent al parcărilor în orașul Vicovu de Sus 230.000 
PNRR, POR 2021-

2027, Buget Local 

8. Realizarea unui sistem de securitate  în spațiile publice din orașul Vicovu de Sus  400.000 
PNRR, POR 2021-

2027, Buget Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

 

Implementarea unui sistem de management inteligent al parcărilor în orașul 
Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și al elevilor cu peste 20%, ce frecventează 
unitățile de învățământ, se justifică înființarea unui 
serviciu integrat de asigurare a locurilor de parcare și 
plata acestora prin aplicații mobile, sisteme de 
management și gestionare sustenabilă a acestora 

 

Descierea sumară 

Înfiintarea unui sistem de e-ticketing pentru plata 
locului de parcare în zonele publice aglomerate - 
sistem de plată a parcării prin aplicații mobile de 
tipul e-ticketing 

Buget estimat: 

230,000 

52% 50% 47% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

P5 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P5 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.5.1 
Implementarea unui sistem de management inteligent al parcărilor în orașul Vicovu de Sus 

POR /PNRR /Buget 
local 

P.5.2 
Realizarea unui sistem de e-ticketing  

POR /PNRR /Buget 
local 

P.5.3 
Implementarea unui sistem de monitorizare a parcarilor  

POR /PNRR /Buget 
local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul poriectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor asigura noi facilitati pentru navestisti 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetisti si angajati 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Digitalizarea parcarilor sprijina si incurajeaza transportul alternativ 
inclusiv pentru persoanele aflate in tranzit sau in vizita.  

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul sustine combaterea discriminarii si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educatie 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de transport 
public cu cel al parcarilor disponibile 

Infrastructura digitala   Afisarea pe telefon a locurilor libere sau monitorizarea spatiului de 
parcare sunt elementele minime care vor contribui la imbunatatirea 
infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 

Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Digitalizarea spatiilor de parcare are un impact pozitiv asupra 
mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Digitalizarea spatiilor de parcare va creste numarul de utilizatori si 
va incuraja transportul alternativ.  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizeaza in completarea altui proiect finalizat. 

Investitie demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Realizarea unui sistem de securitate  în spaţiile publice din orașul Vicovu de 
Sus 

Justificarea investiţiei 

Achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau 
situațiile de risc. Instalarea unui sistem de 
monitorizare și siguranță a spațiului public. Dotarea și 
funcționarea centrului de monitorizare în timp real a 
situației din Vicovu de Sus 

 

Descierea sumară 

Cresterea gradului de securitate prin mijloace de 
monitorizare moderne 

P8 
71% 80% 53% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

400,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P8 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.8.1 
Achiziția si dotarea de sisteme de monitorizare si securitate in spatiile publice din UAT Vicovu 
de Sus  

PNRR / POR P4 / 
Buget local 

P.8.2 
Înființarea si dotarea unui centru de control integrat 

PNRR / POR P4 / 
Buget local  

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării - 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o rețea integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la informații, serviciile sociale, de sănătate și la 
educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de securitate si 
siguranța 

Infrastructura digitala   Sistemul de monitorizare va contribui la dezvoltarea infrastructurii 
digitale  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR Proiectul poate fi finanțat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 
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8.6 Zone cu nivel ridicat de complexitate 

La nivel micro sunt vizate, în cadrul acestui scenariu, cartierele aglutinate orașului, zonele rezidențiale centrale și periferice, piațete, scuar-

uri, locuri de joacă pentru copii,  și din zona locuințelor individuale. Setul de proiecte propuse sunt un mixt de dorințe venite din partea 

populației și centralizate în perioada de informare și consultare a populației interesate cu privire la elaborarea Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă pentru orașul Vicovu de Sus. Au fost identificate, coroborat cu documentația de urbanism P.U.G., 4 zone cu nivel ridicat 

de complexitate, ținând cont de funcțiunea predominantă, forma zonei (configurația spațial –  volumetrică), caracterul și caracteristica 

zonei, funcția zonei și potențialul socio –  economic a acestea și amplasare în cadrul UAT_ului. Cele 4 zone sunt localizate astfel: 

- în partea de este a UAT_ului, în orașul Vicovu de Sus – ZNC#1; 

- în zona centrală a orașului Vicovu de Sus – ZNC#2; 

- în zona de este a localității Bivolărie – ZNC#3; 

- în zona de vest a localității Bovolărie – ZNC#4. 

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, în perioada 2022 – 2031 sunt necesare următoarele: 

- valorificarea patrimoniului cultural al Orașului Vicovu de Sus prin proiecte de reamenajare a zonei centrale, care vor contribui la 

creșterea calității mediului urban; 

- atingerea obiectivelor generale și specifice în domeniul mobilității, schimbărilor climatice; 

- implementarea unor sisteme integrate care să permită scalarea impactului în funcție de profil dominant (agricol, turistic, 

educațional, economic, etc.) respectiv pregătirea comunităților către o abordare reziliență, sigură și durabilă (economic, 

educațional, cultural-identitate locală, social, etc.); 

- promovarea unui stil de viață sănătos, conștientizarea și motivarea utilizării transportului alternativ, invitația la dialog și 

socializare în spațiile publice pietonale indiferent de context sau motiv; 

- alinierea cu direcție strategice de dezvoltare spațială a sistemului urban; 

- accesul populației la infrastructura de sănătate de deservire locală și zonală în condiții de maximă siguranță; 

- modernizarea unităților de sănătate existente și propuse (în special în zonele de transfer modal) la nivelul UAT Vicovu de Sus; 

- implementarea unor sisteme integrate de trasee pietonale și spații publice pietonale amenajate, în special, în imediata 

vecinătate a centrelor culturale (denumite centre comunitare) conexate la sistemele integrate de spații verzi amenajate (spaț ii 

verzi de aliniament, scuaruri, grădini publice sau parcuri); 

- implementarea unor sisteme integrate de trasee pietonale și spații publice pietonale amenajate, în special, în imediata 

vecinătate a clădirilor de cult (denumite centre comunitare) conexate la sistemele integrate de spații verzi amenajate (spații verzi 

de aliniament, scuaruri, grădini publice sau parcuri) și zonele de cultură, învățământ sau administrativ;  

- dezvoltarea economică, sub formă controlată, în ceea ce privește utilizarea teritoriului prin reglementările stabilite prin noua 

documentație P.U.G. 

 

În cele patru zone cu nivel ridicat de complexitate sunt propuse următoarele intervenții: 

 

Tabelul nr. 42  – Lista de intervenții în cele 4_„ZNC” 

 

Denumirea proiectului 

 Valoarea 

estimata  

(Euro) 

Sursa de finanțare 

6. Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în orașul Vicovu de Sus 650.000 PNRR 

11. Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas și coridoare ecologice în proximitatea 

traseului pentru biciclete Vicovu de Sus – Putna   
1.600.000 

PNRR, POR 2021-

2027, Buget Local 
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Denumirea proiectului 

 Valoarea 

estimata  

(Euro) 

Sursa de finanțare 

13. Terapia Verde – Amenajarea de parcuri, fațade și acoperișuri verzi în zonele urbane din 

orașul Vicovu de Sus 
1.600.000 

POR 2021-2027, 

Buget Local 

14. Revitalizarea spațiului public urban în zona râului Suceava din orașul Vicovu de Sus 6.200.000 
PNRR, POR 2021-

2027, Buget Local 

16. Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus  1.600.000 
POR 2021-2027, 

Buget Local 

22. Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncționalizarea unor terenuri din orașul 

Vicovu de Sus 
600.000 Buget Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și o polulație într-o ușoară creștre raportat la 
numărul parcului auto existent, se justifică înființarea 
unui sistem public de puncte de încărcare a 
vehiculelor electrice 

Descierea sumară 

Amplasarea și amenajarea unor stații de încărcare 
electrică ce asigura necesarul de energie pentru 
vehiculele nepoluante.  

 

Buget estimat: 

650,000 

P6 

51% 70% 42% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat din 

chestionarea expertilor 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.1.1 Infiintarea serviciului de transport public local Buget local 

P.1.2 Achizitia a 8 microbuze electrice  POR P4 

P.1.3 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Putna  PNRR 

P.1.4 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Bilca  PNRR 

P.1.5 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Straja  PNRR 

P.1.6 
Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Vicovu 
de Jos  

PNRR 

P.1.7 Achizitia si instalarea de statii de incarcare electrice  PNRR 

P.1.8 Organizarea unui centru de control si monitorizarea a transportului public local  Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul poriectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Faciliteaza mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetisti si angajati 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării TPL va avea o acoperire locala, inclusiv in zona marginalizata si 
periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevazute parteneriate cu UAT vecine pentru o retea integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul sustine combaterea discriminarii si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educatie 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 

Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
servicii de WiFi gratuit, aplicatii pentru monitorizarea transportului, 
monitorizarea timpilor de asteptare, monitorizarea spatiilor de 
parcare disponibile. 

Infrastructura digitala   Retelele WiFi, monitorizarea prin GPS sunt elementele minime care 
vor contribui la imbunatatirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Transportul nepoluant are un impact pozitiv asupra mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin organizarea TPL se vor reduce emisiile de Co2, estimarile de 
trafic cu transport public  crescand de la 1-3% la 40-50% .  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR Proiectul poate fi finantat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este principal deoarece depind de el inca 4 proiecte 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizeaza in completarea altui proiect finalizat. 

Investitie demarata In cadrul proiectului s-au depus 2 cereri de finantare in cadrul 
PNRR. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si coridoare ecologice 
in proximitatea traseului pentru biciclete Vicovu de Sus – Putna 

Justificarea investiţiei 

Investiția vizează și amenajarea unor perdele 
forestiere în proximitatea pistelor VELO pentru 
protejarea acestora de vântul dominant circulația 
auto, etc.  

Descierea sumară 

Amenajarea de platforme pentru popas si coridoare 
ecologice in apropierea pistei de biciclete Vicovu de 
Sus – Putna transforma o zona de trafic alternativ 
într-o zona de agrement cu potențial turistic.  

 

PM11 
80% 80% 79% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

1,600,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.11.1 
Realizarea de perdele forestiere in proximitatea pistei de biciclete de agrement Valea Sucevei - 
Putna 

POR P3 

P.11.2 
Amenajarea de platforme de popas in proximitatea pistei de biciclete de agrement Valea 
Sucevei - Putna 

POR P3 

P.11.3 
Amenajarea de coridoare ecologice in proximitatea pistei de biciclete de agrement Valea 
Sucevei - Putna 

POR P3 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Facilitează mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetiști si angajați 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării TPL va avea o acoperire locala, inclusiv in zona marginalizata si 
periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o rețea integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 

Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
servicii de WiFi gratuit, aplicații pentru monitorizarea transportului, 
monitorizarea timpilor de așteptare, monitorizarea spatiilor de 
parcare disponibile. 

Infrastructura digitala   Rețelele WiFi, monitorizarea prin GPS sunt elementele minime care 
vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Transportul nepoluant are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin organizarea TPL se vor reduce emisiile de Co2, estimările de 
trafic cu transport public  crescând de la 1-3% la 40-50% .  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR Proiectul poate fi finanțat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este principal deoarece depind de el încă 4 proiecte 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizează in completarea altui proiect finalizat. 

Investiție demarata In cadrul proiectului s-au depus 2 cereri de finanțare in cadrul 
PNRR. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Terapia Verde- Amenajarea de parcuri, faţade si acoperișuri verzi in zonele 
urbane din orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Prin Terapia Verde se propun investitii cu un impact 
major asupra creșterii calității vieții si cu impact 
pozitiv asupra mediului.  

Mai mult in cadrul acestui proiect se regăsesc si 
amenajări de alei cu structura non-invaziva care 
faciliteaza mobilitatea. 

Descierea sumară 

Proiectul vizeaza abordarea integrata a spatiilor 
urbane degradate si transformarea lor in  zone verzi 
prin aplicarea principiului „Green Therapy”. 

Buget estimat: 

1,600,000 

PM13 

56% 60% 47% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 



 

 

 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Facilitează creșterea calității vieții; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura creșterea calității vieții si un mediu de munca prietenos cu 
natura 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare Investițiile au impact asupra culturii, asupra tradițiilor locale si 
implicit asupra infrastructurii școlare.  

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace Prin programul Terapia verde se facilitează de exemplu 
desfășurarea orelor de curs in natura sau școala altfel.   

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Terapia Verde va avea o abordare integrata, inclusiv in zona 
marginalizata si periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o abordare 
integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
servicii de WiFi gratuit, aplicații pentru informare, monitorizarea 
spatiilor publice. 

Infrastructura digitala   Monitorizarea spatiilor publice, Servicii online de informare, WiFi 
gratuit  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 

Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Terapia Verde are un impact pozitiv asupra mediului si asupra 
creșterii calității vieții.  

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin implementarea proiectului Terapia Verde se vor reduce emisiile 
de Co2 prin acoperișuri verzi, fațade verzi, zone verzi etc.  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 3  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este principal deoarece depind de el încă 6 proiecte 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu transportul public nepoluant.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P13 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.13.1 Amenajarea de parcuri in proximitatea instituțiilor publice din UAT Vicovu de Sus POR P3 

P.13.2 Amenajare spațiu urban cu caracter recreativ Buget local 

P.13.3 
Igienizarea vegetației existente, modelarea terenului si plantarea cu plante perene/gazonarea 
suprafețelor; 

Buget local 

P.13.4 Modernizarea clădirilor aflate in inventarul public si amenajarea de acoperișuri verzi  POR P3 

P.13.5 
Realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice si reutilizarea acestora in sisteme de 
irigat inteligente  

POR P3 

P.13.6 Realizarea unui ghid de amenajare a grădinilor si a spatiilor verzi la nivelul UAT Vicovu de Sus  POR P3 

P.13.7 Realizare de scuar-uri in urma remodelării intersecțiilor nemaforizate POR P3 

P.13.8 Amenajarea de spatii noi de joaca pentru copii in Bivolarie POR P3 

P.13.9 Amenajarea de spatii noi de joaca pentru copii in Laura, Est  POR P3 

P.13.10 Amenajarea de spatii noi de joaca pentru copii in comunitatea informala Plai  POR P3 

P.13.11 Amenajarea de alei cu structura non-invaziva; POR P3 

P.13.12 
Monitorizarea, gestionare si asigurarea mentenanței la nivelul sistemului integrat de spații verzi 
amenajate, locuri de agrement, sport și loisir 

Buget local 

  

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Revitalizarea spaţiului public urban în zona râului Suceava din orașul 
Vicovu de Sus    

Justificarea investiţiei 

Pistele VELO sunt instrumentul de conectivitate și 
accesibilitate a populației la râul Suceava și zona 
aferentă acesteia. Proximitatea râului impune 
amenajarea unor zone de agrement, sport și loisir, 
picnic și locuri de joacă, etc. care devin dotări și 
puncte de odihnă, contemplare și orientare 

Descierea sumară 
Proiectul are ca scop reconvesia functionala a 
spatiilor degradate si amenajarea de paduri-parc, 
foisoare, puncte de observare pasari,  platforme de 
popas sau coridoare ecologice in proximitatea 
raului Suceava. 

PM14 
67% 60% 47% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

6,200,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P14 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.14.1 Amenajarea de parcuri tematice si senzoriale in lunca râului Suceava  POR P3 

P.14.2 Amenajarea de spatii de joaca si divertisment in lunca râului Suceava  POR P3 

P.14.3 Amenajarea de unei baze mulți sport in aer liber  POR P3 

P.14.4 Amenajarea unei păduri – parc  PNRR 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri Facilitează creșterea calității vieții 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul va avea o abordare zonala, inclusiv in zona marginalizata si 
periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity -  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Proiectul are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin revitalizarea spațiului public urban in zona râului Suceava  se 
vor reduce emisiile de Co2.  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR Proiectul poate fi finanțat prin PNRR  

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 3  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul se realizează in completarea altui proiect finalizat. 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Aproximativ 33% din populație este reprezentată de 
tineri. Aproximativ 3000 de elevi învață în Vicovu de 
Sus. Pentru activitățile extra curriculare sunt 
necesare a fi amenajate zone și trasee pietonale 
conexate între ele care să aibă „statut” de esplanadă 
atât în localitate cât și pe malul râului Suceava 

Descierea sumară 

Reamanajarea si reabilitarea esplanadei centrale a 
orasului Vicovu de Sus. 

Buget estimat: 

1,300,000 

PM16 

50% 50% 58% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P16 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.16.1 Reconfigurarea zonei pietonale centrale  Buget local 

P.16.2 Amenajarea de spatii verzi si platforme de popas in zona esplanadei centrale  Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 - 

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncţionalizarea unor terenuri 
din orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Aproximativ 33% din populație este reprezentată de 
tineri. Aproximativ 3000 de elevi învață în Vicovu de 
Sus. Pentru recreere și socializare sunt necesare a fi 
amenajate zone și trasee pietonale pentru o 
apropiere mai mare față de natură și om 

 

Descierea sumară 

Amenajarea spațiilor publice pietonale și de pe 
albia râului Suceava 

PM22 

54% 60% 47% 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

7,069,476 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P17 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.22.1 
Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncționalizarea unor terenuri din orașul Vicovu 

de Sus Buget local 

  

 

 

 

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 - 

Buget local 
Proiectul poate fi finanțat prin bugetul local 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 
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8.7 Structura intermodală și operațiuni urbanistice necesare 

În fazele de proiectare, toate proiectele care vizează infrastructura și reorganizarea spațiului public vor avea în vedere creșterea 

accesibilității pentru toate categoriile de utilizatori ai spațiului urban și propunerea de soluții în concordanță cu prevederile urbanistice în 

vigoare și cu conceptele de prioritizare a deplasărilor nemotorizate și creșterea calității mediului urban.  

 

Se are în vedere suprapunerea diferitelor paliere de analiză pentru identificarea disfuncțiilor în plan spațial – configurativ, cu precădere 

la nivelul tramei stradale existente și reglementate prin documentația de urbanism P .U.G. Vicovu de Sus. O altă etapă de analiză a avut 

ca scop identificarea potențialului în plan economic, educațional și administrativ considerate motoarele de reorganizare a teritoriului în 

vederea atingerii obiectivelor specifice pentru orașul Vicovu de Sus și localitatea aparținătoare Bivolărie. Pornind de la principiul „bune 

practici”, odată identificate aceste aspecte de potențial și suprapuse peste disfuncțiile la nivel teritorial, activitatea de  analiză poate fi 

finalizată corect și coerent existând trasabilitate între proiectele implementare sau în curs de implementare și viitoarele proiecte propuse 

prin P.M.U.D., S.I.D.U. și documentația de urbanism P.U.G. Vicovu de Sus, actualizat. 

 

Realizarea prezentului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă abordează o serie de provocări care reies atât din  politica de mobilitate a 

orașului, cât și din dinamica dintre actorii implicați: 

- Provocarea legată de coeziunea teritorială: Planul de mobilitate urbană durabilă face față provocărilor dezvoltării infrastructurii 

de transport și mobilitate. Politica de mobilitate este concepută în concordanță cu domeniile prioritare de intervenție ale 

comunității și ale autorităților (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.12, P.15, P.17, P.18, P.19 și P.21);  

- Planul de mobilitate este elaborat în spiritul protecției mediului și conservării patrimoniului natural, accent punându-se pe 

crearea traseelor pietonale și reorganizarea circulațiilor, astfel încât calitatea mediului să crească (P.8, P.9, P.10, P.11, P.13, P.14, 

P.16, P.20 și P.22); 

- Dezvoltarea intermodalității este fundamentală pentru eficiența politicilor de transport și mobilitate, indiferent dacă se referă la 

bunuri, mărfuri sau călători. Prin planul de mobilitate sunt propuse măsuri privind implementarea nodurilor intermodale, a 

punctelor ”park and ride”, ”bike and ride”, dar și a zonelor destinate circulației exclusive a pietonilor prin traseele pietonale 

propuse (P.4 și P.9). 

 

 
 

Figura nr. 109 – Principiile „DNSH” din cadrul P.M.U.D. Vicovu de Sus 

 

În ceea ce privește asigurarea interconectivității proiectelor, este importantă urmărirea asigurării corelării proiectelor individuale în faza 

de pregătire a documentațiilor, de obținere a avizelor, de implementare, astfel încât să se asigure ca fiecare proiect care se implementează 

să înglobeze elementele de interconectare din alte proiecte și să asigure eficientizarea utilizării resurselor. Spre exemplu, dacă un proiect 

de infrastructură de transport ar asigura prin investiție refacerea carosabilului la stadiul existent înainte de intervenție, autoritatea locală 
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trebuie să se asigure că, dacă în aceea zonă sunt planificate și realizate piste de biciclete, refacere trotuare sau realizare de spații pietonale, 

accesibilitatea la spațiului public, aceste intervenții să se realizeze concomitent. Acest aspect trebuie avut în vedere pe toată perioada de 

utilizare a prezentului document dar și în perioada elaborării proiectelor pentru eligibilitatea și obținerea de fonduri publice europene, 

naționale sau alte surse de finanțare. 

 

Implementarea unui proiect precum amplasarea de rasteluri de biciclete în stațiile de transport în comun va facilita asigurarea 

intermodalităţii între diverse tipuri de transporturi. Viitoarele facilități vor susține un schimb modal direct şi eficient şi o mai bună 

accesibilitate spre interiorul orașului. De asemenea, ele trebuie asociate cu parcări de biciclete sau sisteme de închirieri biciclete, odată 

ce acestea sunt implementate la scara urbană.   

 

Pentru asigurarea terenului necesar implementării măsurilor infrastructurale (artere noi, lărgiri de artere existente, intersecții etc.) este 

absolut necesară studierea posibilităților tehnice în cadrul unor planuri urbanistice zonale P.U.Z.  prin intermediul cărora se pot aduce 

modificări în tipul utilizării terenului, a delimitărilor exacte și pregătirea studiilor de fezabilitate ulterioare. 

 

Toate operațiunile urbanistice vor fi reglementate având la baza unei documentații de urbanism P.U.G. sau P.U.Z. cu implicarea populației 

pentru luarea celor mai bune decizii, activități de co-design și grupuri de lucru iar reglementările privind accesibilitatea sau  trama stradală 

vor fi fundamentate prin studii de fundamentare cu caracter analitic și prospectiv. Vor fi respectate dimensionările parcajelor în funcție 

de tipul investițiilor și vor fi respectate pofilele transversale așa cum sunt propuse în cadrul documentației de urbanism P.U.G. și al  

Regulamentul local de urbanism aferent care vor prelua condițiile și recomandările din prezenta.  

 

8.8 Aspecte instituționale 

Unul dintre principalele aspecte ce vor fi abordate în cadrul P.M.U.D. este prioritizarea proiectelor și bugetarea acestora conform liniilor 

de finanțare existente la data întocmirii P.M.U.D. Vicovu de Sus și care a fost actualizate în funcție de lista finală de proiecte și bugetele 

actualizate ale investițiilor, stabilite în urma celei mai recente ședințe a grupului de lucru99. În continuare este prezentată partea financiară 

pentru pachetul de bază al scenariul optim selectat. Sursele de finanțare a infrastructurii, serviciilor și operațiunilor de transport sunt 

prezentate în capitolul 2.4, estimarea bugetului de investiții disponibil pentru perioada 2021–2027 este discutată în capitolul 4.2, iar 

estimarea costurilor de investiție este prezentată la punctul 6.5. Prezentăm în continuare alocarea investiției, costurilor operaționale și de 

întreținere per costuri, per mod de transport și an. Mai mult, costurile sunt comparate cu bugetele disponibile. 

 

Pentru dezvoltarea serviciului de transport public local, este necesar și obligatoriu încheierea unui contract de delegare a serviciului către 

un operator de transport public sau crearea unui serviciu TPL, cu respectarea normelor legale aflate în vigoare și a directivelor europene. 

Se propun astfel următoarele acțiuni: 

- Elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a transportului public; 

- Dezvoltarea și aprobarea unui caiet de sarcini și regulamentul serviciului de transport public, în conformitate cu art. 23 al in (4) 

din Legea nr. 51/2006; 

- Elaborarea si aprobarea documentației pentru contractele de achiziții publice și de delegare, după caz, pentru a stabili condițiile 

de participare și criteriile de selecție pentru operatorii de transport, cu excepția atribuirii directe a contractelor după cum se 

menționează în art. 31 alin (1) din Legea nr. 51/2006; 

- Elaborarea contractului de servicii publice în conformitate cu directivele europene privind serviciul public;  

-  Monitorizarea executării contractului de gestiune, pentru a observa respectarea de către operator a clauzelor contractului; 

 
99 Grupul de lucru a fost constituit în baza dispoziției Primarului orașului Vicovu de Sus 
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- Implementarea și monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare a operatorului si serviciului de transport public, incluzând 

realizarea investițiilor planificate prin P.M.U.D.; 

- Înființarea unui ADI100 cu respectarea art. 89 alin (1), (2), (3), (4) și (5), art. 90, art. 91, art. 92, art. 132, art. 175, art. 243 alin (1) 

lit. h), art. 245 și art. 605 din Ordonanța de Guvern nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  

- Corelarea si realizarea celorlalte acțiuni administrative, necesare dezvoltării transportului public in comun. 

 

Intervențiile propuse vor presupune realizarea unui studiu de oportunitate privind configurarea orarului de deplasări, pentru facilitarea 

deplasărilor la locul de munca sau către unitățile de învățământ si viabilizarea interconectărilor intre rute, atât interne cat si externe (la 

nivel de ADI), frecventele de deservire, mai ales in orele de vârf si reconfigurarea stațiilor de transport public in comun, pe întreaga rețea 

rețea de transport public local, pentru asigurarea unei densități mai mari a ariei de captare pe kilometru. Astfel, sunt necesare acțiuni 

„soft” pentru susținerea investițiilor in transportul public, complementare acestora, precum: 

- Gestionarea eficientă a utilizării parcului și resurselor consumate (planificarea curselor, planificarea programului conducătorilor 

de vehicule, coordonarea activităților de mentenanță, urmărirea circulației, constituirea unei baze de date pentru analize si 

decizii centralizate și fundamentate riguros etc.); 

- Monitorizarea traficului rutier pentru scheme eficiente de semaforizare și pentru creșterea siguranței traficului; 

- Monitorizarea parcărilor și tarifare corectă a staționării autoturismelor; 

- Monitorizarea utilizării inadecvate a rețelei de piste de biciclete; 

- Informarea publicului călător, în vehicul și în staţii, pe pagină web dedicată și prin aplicații specifice asupra diferitelor opțiuni 

de acces către destinații frecvent utilizate; 

- Tarifarea automată a călătorilor (ticketing), fidelizarea utilizatorilor transportului public urban, și a celor care utilizează scheme 

park&ride; 

- Identificarea unei/unor zone pietonale cu acces limitat pentru riverani și vehicule ușoare de aprovizionare și colectare a 

deșeurilor; 

- Localizarea și dimensionarea adecvată a spațiilor de parcare pentru taximetre, dacă este cazul; 

- Reducerea şi/sau taxarea superioară a parcării pe stradă, corelat cu identificarea și amenajarea unor spaţii adecvate de parcare 

pentru autoturisme (centralizate/în afara tramei stradale) și în număr suficient, inclusiv la periferia ariei urbane (pentru oferte 

de tip park&ride); 

- Reglementări referitoare la un număr minim necesar de spaţii de parcare pentru biciclete, amenajate și monitorizate în 

vecinătatea zonelor comerciale, industriale, a centrelor de afaceri, bănci, școli și licee etc.; 

- Reglementarea numărului de taximetre în acord cu legislația  în vigoare; 

- Reglementarea ferestrelor de timp pentru aprovizionarea cu marfă a agenților economici, în special pentru cei care își desfășoară 

activitatea în cadrul „ZNC”; 

- Reglementarea sensurilor unice; 

- Fundamentarea unui regulament local, aprobat prin hotărâre de consiliu local care să conțină și penalități pentru parcări 

neregulamentare; 

- Sistem de tarifare în transportul public urban integrat cu taxarea închirierilor de biciclete, și cu parcarea la periferia zonei urbane 

pentru facilitarea transferului modal către transportul public local; 

- Reglementarea controlului periodic de către departamente ale autorității publice locale și analize ale aplicării reglementărilor 

adoptate. 

 

 
100 asociaţiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică, înfiinţate, în 
condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori 
pentru furnizarea în comun a unor servicii publice (așa cum prevede art. 5 lit. i) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019). 



236 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  

ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

Asigurarea mobilității este un factor cheie în acest demers și presupune o gestionare eficientă a circulației 

necesare oamenilor şi mărfurilor, având în vedere considerente de tipul creării unui mediu atractiv pentru 

afaceri, sănătății comunității, schimbărilor climatice, dependenței de petrol, zgomotului și aerului . 

Au fost incluse și propuneri de intervenții legate de creșterea gradului de siguranță, în special pentru sectoarele de străzi și intersecțiile 

pentru care s-a înregistrat un număr crescut de accidente în perioada de referință analizată precum și recomandări privind amenajarea 

de spaţii verzi amenajate care să contribuie la îmbunătățirea microclimatului, respectul față de zonele protejate „Natura 2000”, localizate 

pe albia râului Suceava, scăderea valorilor de noxe (scăderea efectelor GES), astfel: 

- Asigurarea accesului populației la transport public local care facilitează accesul la destinații și servicii primare; 

- Îmbunătăţirea siguranței și securității transporturilor; 

- Reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie; 

- Îmbunătăţirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri; 

- Creșterea atractivității și calității mediului urban în beneficiul comunității, economiei și societății în general. 
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9. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 

 

9.1 Stabilirea procedurii de evaluare a implementării P.M.U.D. 

Faza de implementare și monitorizare a Planului de mobilitate Urbana Durabilă este în atribuțiile și răspunderea fiecărei uni tăți 

administrativ – teritoriale și a Compartimentului de implementare P.M.U.D., creat la nivelul UAT Vicovu de Sus,  pentru elaborarea 

P.M.U.D.. 

 

Componența acestui Compartiment de implementare P.M.U.D. va putea fi lărgită, astfel încât să cuprindă toți factorii de decizie de la 

nivelul zonei. Gestiunea la nivelul orașului Vicovu de Sus a acestei faze a P.M.U.D. decisive pentru rezultatele finale în atingerea 

obiectivelor trebuie să reprezinte o preocupare a factorilor decizionali, iar o gestionare corectă a implementării P.M.U.D. poate fi realizată 

cu alocarea de resurse necesare pentru acest proces. 

 

Cea mai eficientă metodă este crearea unui compartiment cu răspunderi dedicate în cooperare cu ceilalți stakeholderi și în monitorizarea 

și evaluarea rezultatelor implementării măsurilor din cadrul P.M.U.D.. Este necesară monitorizarea implementării P.M.U.D. pentru 

următoarele obiective: 

- Adaptarea implementării - Pentru a compara performanța reală a măsurilor implementate cu beneficiile așteptate și pentru a 

ajusta ritmul de implementare și componentele P.M.U.D. pe durata celor 10 ani de implementare a P.M.U.D.; 

- Menținerea sprijinului politic - Deoarece angajamentul politic pentru măsurile P.M.U.D. din cadrul orașului Vicovu de Sus este 

considerat normal, este important să li se poată demonstra factorilor de decizie și principalilor factori interesați beneficiile 

măsurilor P.M.U.D.; 

- Actualizare P.M.U.D. – Pentru a putea pregăti un P.M.U.D. actualizat după 5 ani, în baza performanțelor reale ale diferitelor 

măsuri P.M.U.D.. 

 

Procesul de monitorizare propus va conține următoarele elemente: 
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- Crearea unui compartiment de implementare P.M.U.D. si a structurii administrative care să gestioneze permanent problematica 

implementării P.M.U.D.; 

- Elaborarea tehnicilor de colectare continuă și eficientă a datelor; 

- Colectarea informațiilor necesare; 

- Realizarea evaluării de rutină și periodice a performanței P.M.U.D.; 

- Furnizare de informații și rapoarte transparente către factorii interesați și public. 

 

Procesul de monitorizare necesită date pentru a evalua eficacitatea P.M.U.D.. Astfel, trebuie să colectăm date care ne vor permite 

măsurarea gradului de îndeplinire a scopului și obiectivelor P.M.U.D. stabilite pentru scenariul selectat. Principalele obiective P.M.U.D. 

privind transportul sunt: 

- Îmbunătățirea mobilității prin reducerea congestiei de trafic în cadrul orașului Vicovu de Sus; 

- Creșterea siguranței participanților la trafic; 

- Îmbunătățirea calității mediului pentru toți locuitorii. 

 

Astfel, pentru a măsura performanța P.M.U.D., trebuie colectate, în primul rând, date privind: 

- Siguranța rutieră cu accent pe accidentele mortale, și în plus, sunt necesare date de intrare pentru măsurarea eficienței 

implementării P.M.U.D. și a indicatorilor stabiliți pentru monitorizare. 

 

Tabelul nr. 43  – Date ce trebuie colectate pentru P.M.U.D. 
 

Tip de date Date specifice de identificat și colectat Sursa de informații 

Congestie 
Durata de călătorie în timp real pentru un model între sisteme 

diferite 

Google Maps pentru lucru la nivel 

macro 

Siguranța rutieră 
Accidente rutiere mortale pentru fiecare participant la trafic (pieton, 

pasager, șofer, biciclist etc.) și vârstă 
Poliția rutieră 

Impact asupra 

mediului 

Calitatea aerului în zone prestabilite, unde sunt înregistrate valori 

negative mari 

Măsurătoare periodică prin sistem APM 

Suceava 

Acces la rețeaua de 

TPL de calitate 

Totalul populației care locuiește pe o rază de deservire - 400 metri 

față de o stație de transport în comun 

Orașul Vicovu de Sus; 

 

Diverse sondaje realizate de către 

orașul Vicovu de Sus, operatorul de 

transport public local;  

 

Rezultate oficiale ale Recensământului 

populației și al locuințelor. 

Total Km piste VELO 
Totalul de km aferenți pistelor pentru bicicliști și numărul de biciclete 

de închiriat 

Orașul Vicovu de Sus; 

 

Diverse sondaje realizate de către 

Orașul Vicovu de Sus.  

 

Datele de mai sus trebuie colectate la începutul implementării P.M.U.D. și la intervale fixe pe parcursul implementării, conform 

specificațiilor. Colectarea de date trebuie să se bazeze pe instrumente și tehnici care îndeplinesc următoarele criterii:  

- Disponibilitate permanentă; 

- Utilizare necostisitoare; 

http://www.recensamantromania.ro/
http://www.recensamantromania.ro/
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- Furnizare de rezultate corecte pe perioada implementării. 

 

În ceea ce privește congestia, se recomandă aplicarea unui program de computer ”software” care să colecteze sistematic timpii  reali de 

deplasare între perechile prestabilite origine – destinație din cadrul orașul Vicovu de Sus, prin intermediul Compartiment de 

implementare P.M.U.D.. 

 

Google, gigantul software, stochează informații despre locația tuturor telefoanelor inteligente Android care includ hărți Google Maps și 

GPS integrat. Google folosește algoritmi proprii de monitorizare permanentă a vitezelor de  deplasare pe drumurile pe care sunt 

identificate telefoanele celulare. 

 

S-a dezvoltat un script “macro” computerizat care generează interogări automate ale site-ului Google Maps, pentru obținerea timpului 

real de deplasare pentru o anumită pereche origine-destinație. Acest macro poate colecta automat timpii de deplasare (origine–

destinație) dintr-un set specific de perechi, poate colecta informații la intervale de 8 secunde și poate introduce rezultatele într -un tabel 

„Excel”. Datele input pentru acest macro includ: 

- Fișier care include toate centrele de interes. Pentru fiecare punct/centru se emite un ID unic precum și coordonatele sale 

geografice privind utilizarea sistemului de coordonare geografică WGS 1984 Major Auxiliary Sphere  sau coordonate 3844 GIS; 

- Ora plecării; 

- Ziua din săptămână; 

- Modul de deplasare (autoturism sau transport public sau ambele). 

 

Acest macro va opera pentru ziua și ora selectate și va oferi următoarele informații per mod (autoturism sau transport public ) pentru 

fiecare pereche: 

- Distanța parcursă; 

- Durata călătoriei; 

- Data și ora. 

 

Pentru acuratețea colectării timpilor de deplasare (adică secunde, NU minute) este necesară achiziționarea unei licențe pentru Google 

Maps for Work de la Google. Această tehnică are un cost redus, este eficientă și de precizie. Prin utilizarea sa este posibilă vizualizarea 

modificărilor survenite în congestii și vitezele reale de deplasare pe perioada de implementare. 

 

În ceea ce privește datele despre siguranța circulației, poliția rutieră colectează aceste date ca parte din responsabilitățile sale. Comisia 

de monitorizare trebuie să solicite poliției furnizarea datelor colectate pentru analize ulterioare. Nu este necesar un instrument specific. 

Totuși, se recomandă ca informațiile despre fiecare accident să includă codul geografic al locației accidentului care permite analiza spațială 

a siguranței rutiere. 

 

Cu privire la impactul P.M.U.D. asupra mediului, trebuie reluată monitorizarea permanentă a calității aerului în zona cu densitate mare 

de utilizatori precum și zonele periferice ale orașului unde are loc transferul de are viciat cu cel curat. Este esențial ca APM Suceava să 

transmită regulat comisiei de monitorizare informații privind tendințele și modificările calității aerului.  

 

P.M.U.D. joacă un rol important în procesul de asigurare a mobilității în cadrul orașului Vicovu de Sus. Astfel, este importantă menținerea 

și actualizarea documentației pentru a putea fi calibrată în fiecare an de evaluare. Pentru actualizarea P.M.U.D., echipa de monitorizare 

și gestionare trebuie să colecteze sau să obțină permanent următoarele informații actualizate:  

- Noile aranjamente privind circulație; 

- Secțiuni noi de drum; 
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- Date privind utilizarea terenurilor; 

- Trasee TPL, tarife și servicii; 

- Număr călători îmbarcați pe fiecare linie TP; 

- Numărători de valori de trafic. 

 

Tabelul nr. 44  – Date ce trebuie colectate pentru calibrarea și mentenanța P.M.U.D. 
 

Tip date Descriere Sursă potențială de date 

Amenajarea noilor artere 

de circulație 

Semne noi de circulație, modificări viraje, modificare 

regulamente pentru parcarea pe stradă etc. 

Primăria Orașul Vicovu de Sus 

Amenajarea arterelor 

existente de circulație 

Semne noi de circulație, modificări viraje, modificare 

regulamente pentru parcarea pe stradă etc. 

Primăria Orașul Vicovu de Sus 

Întreținerea spațiilor 

verzi de aliniament 

Igienizare, plantare și replantare, toaletare etc. Orașul Vicovu de Sus 

Monitorizare trafic Numărători de trafic clasificate pentru secțiuni și 

intersecții 

Diferiți prestatori, Primăria Orașul Vicovu de 

Sus (din proprie inițiativă) 

Monitorizare piste VELO Număr de biciclete utilizate pe coridoare specifice Numărători de trafic dedicate 

 

Echipa de monitorizare și gestionare trebuie să colecteze toate datele de mai sus și să actualizeze P.M.U.D. de bază în vederea calibrării 

pentru fiecare an de evaluare. P.M.U.D. actualizat și calibrat poate genera ulterior datele input necesare pentru măsurile specificate mai 

sus. Pentru o perioada de tranziție, serviciul de monitorizare a implementării P.M.U.D., activitate ce revine compartimentului mai sus 

descris, poate fi externalizat pe bază de procedură competitivă, astfel încât să se asigure fazele inițiale de implementare, până la 

posibilitatea preluării efective a acestei activități de către un compartiment specializat. Această activitate poate fi externalizată împreună 

cu partea de actualizare a modelului de transport. Avantajele externalizării inițiale sunt: 

- Rezolvarea temporară a problemelor de angajare de personal, în contextul salarizării sectorului public actual și al restricți ilor de 

angajare; 

- Formarea în timp a unei expertize pentru specialiștii viitori din cadrul compartimentului;  

- Existența permanentă a unui instrument de monitorizare a P.M.U.D.; 

- Dacă această implementare se va realiza exclusiv prin resurse poprii, este necesară dotarea primăriei cu hard-ware și soft-ware 

(soft de monitorizare și gestionare a prognozei de cerere). De asemenea, o persoană specializată pentru lucrul cu acest soft 

trebuie angajată. 

 

Ca și efort financiar, externalizarea presupune existența unui serviciu de consultanță printr-un acord cadru cu următoarele activități: 

- Realizarea periodică a serviciului de monitorizare a implementării P.M.U.D.; 

- Realizarea periodică a serviciului de actualizare a modelului de transport; 

- Realizarea la comandă a serviciului de testare în model a implementării fiecărui proiect; 

- Realizarea la comandă de training pentru compartimentul specializat în implementare P.M.U.D.. 

 

Prezentul P.M.U.D. este elaborat pentru perioada 2021 – 2031. Astfel, se recomandă realizarea unei evaluări periodice la fiecare 3-4 ani, 

după cum urmează: 

- Evaluare de bază, anul 2021; 

- Prima evaluare, anul 2022; 

- A doua evaluare, anul 2027; 

- A treia și ultima evaluare, anul 2031. 
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Rezultatele obținute în urma primei etape de evaluare se vor utiliza în pregătirea următoarei generații de P.M.U.D.. Pentru monitorizarea 

și respectarea Planului de acțiune este foarte importantă asigurarea colaborării, coordonării și comunicării atât în cadrul 

Compartimentului de implementare P.M.U.D. constituit, cât și în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Orașul 

Vicovu de Sus, Consiliului Județean Alba, precum la nivelul celorlalți stakeholderi locali și din zonele limitrofe, astfel încât monitorizarea 

implementării să beneficieze în timp util de toate informațiile referitoare la stadiul proiectelor implementate sau în pregătire. În acest fel, 

Compartimentul de implementare P.M.U.D. poate interveni acolo unde consideră că modul de desfășurare al procesului de 

implementare al proiectelor poate genera perturbări în atingerea obiectivelor și în coordonarea cu alte proiecte din cadrul P lanului de 

Acțiune. 

Tabelul nr. 45  – Indicatori și acțiuni de monitorizare a stadiului implementării P.M.U.D. 
 

Indicator UM 
Document de 

referință 

Anul de 

referință 
Valoare-țintă Sursa datelor 

Anul 

țintă 

Frecvența 

monitorizării 

Gradul de 

realizarea 

acțiunilor 

planificate 

Luni 

întârziere 

față de 

planificare 

Planul de 

acțiune 
2021 

Termene 

programate, 

reprogramate 

Compartiment 

de 

implementare 

P.M.U.D. 

2031 Semestrial 

Stadiul 

implementării 

investițiilor 

Luni 

întârziere 

față de 

planificare 

Planul de 

acțiune, 

Documente 

tehnice și de 

programare a 

implementării 

proiectului 

2021 

Termene 

programate, 

reprogramate 

Compartiment 

de 

implementare 

P.M.U.D. 

2031 Semestrial 

 

/ DNSH („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

Prezentul document analizează și propune proiecte care răspund obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului de „a 

nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei Orientări tehnice privind 

aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență 

(2021/C 58/01). 

 

Astfel, așa cum prevede articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile durabile, 

din cadrul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH a stat la baza identificării celor 35 de măsuri și 

22 de proiecte care vizează crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de 

vedere al mediului, urmărindu-se: 

- Activitățile economice care ar genera emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES), vor contribui,  în mod semnificativ, la 

atenuarea schimbărilor climatice; 

- Activitățile economice se vor adapta la schimbările climatice în cazul în care activitățile respective duc la creșterea efectului negativ 

al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra 

activelor; 

- Activitățile economice vor avea o abordare pro-activă privind utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine 

în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, 

inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  
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- Se va implementa conceptul de economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în 

care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 

resurselor naturale, la creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea 

pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;  

- Prin activitățile economice se va avea în vedere prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitățile respective duc la o 

creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol; 

- Prin activitățile economice se va avea în vedere protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea 

respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 

conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru comunitate. 

Cele 35 de măsuri care stau la baza cel 22 de proiecte respectă condițiile  articolului 17 („Prejudicierea în mod semnificativ a 

obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, prin completarea Listei de verificare DNSH din prezentul document . 

 

Îndeplinirea condițiilor articolului 17 se poate realiza prin stabilirea unor indicatori, frecvențe aferent verificării statusului proiectelor 

respectiv responsabilul principal privind încadrarea în timp, condiții și respectarea principiilor „DNSH”. 

 

Tabelul nr. 46  – Planul de monitorizare a proiectelor privind  factorii de mediu 
 

Nr 

proiect 
Denumirea proiectului Indicator Frecvență Responsabil 

P.11 

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si coridoare 

ecologice in proximitatea traseului pentru biciclete Vicovu de Sus – 

Putna 

Km Anual Vicovu de Sus 

P.11.1 
Realizarea de perdele forestiere in proximitatea pistei de biciclete de 

agrement Valea Sucevei – Putna 
Km Anual Vicovu de Sus 

P.11.2 
Amenajarea de platforme de popas in proximitatea pistei de biciclete 

de agrement Valea Sucevei – Putna 
Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.11.3 
Amenajarea de coridoare ecologice in proximitatea pistei de biciclete 

de agrement Valea Sucevei - Putna 
Km Semestrial Vicovu de Sus 

P.13 
Terapia Verde – Amenajarea de parcuri, fațade și acoperișuri verzi în 

zonele urbane din orașul Vicovu de Sus 
Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.13.1 
Amenajarea de parcuri in proximitatea instituțiilor publice din UAT 

Vicovu de Sus 
Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.13.2 Amenajare spațiu urban cu caracter recreativ Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.13.3 
Igienizarea vegetației existente, modelarea terenului și plantarea cu 

plante perene/gazonarea suprafețelor; 
Suprafață Semestrial Vicovu de Sus 

P.13.4 
Modernizarea clădirilor aflate în inventarul public și amenajarea de 

acoperișuri verzi  
Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.13.5 
Realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice și reutilizarea 

acestora în sisteme de irigat inteligente  
Km Anual Vicovu de Sus 

P.13.6 
Realizarea unui ghid de amenajare a grădinilor și a spațiilor verzi la 

nivelul UAT Vicovu de Sus  
Buc Semestrial Vicovu de Sus 

P.13.7 Realizare de scuar-uri în urma remodelării intersecțiilor nemaforizate Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.13.8 Amenajarea de spații noi de joacă pentru copii în Bivolăria Suprafață Anual Vicovu de Sus 
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Nr 

proiect 
Denumirea proiectului Indicator Frecvență Responsabil 

P.13.9 Amenajarea de spații noi de joacă pentru copii în Laura, Est  Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.13.10 
Amenajarea de spații noi de joaca pentru copii în comunitatea 

informală Plai  
Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.13.11 Amenajarea de alei cu structura non-invazivă; km Anual Vicovu de Sus 

P.13.12 

Monitorizarea, gestionare și asigurarea mentenanței la nivelul 

sistemului integrat de spații verzi amenajate, locuri de agrement, 

sport și loisir 

Buc Semestrial Vicovu de Sus 

P.14 
Revitalizarea spațiului public urban în zona râului Suceava din orașul 

Vicovu de Sus 
Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.14.1 Amenajarea de parcuri tematice și senzoriale în lunca râului Suceava  Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.14.2 Amenajarea de spatii de joaca și divertisment în lunca râului Suceava  Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.14.3 Amenajarea de unei baze mulți sport în aer liber  Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.14.4 Amenajarea unei păduri – parc  Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.16 Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus Km Anual Vicovu de Sus 

P.16.1 Reconfigurarea zonei pietonale centrale  Km Anual Vicovu de Sus 

P.16.2 
Amenajarea de spatii verzi si platforme de popas in zona esplanadei 

centrale  
Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.22 
Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncționalizarea unor 

terenuri din orașul Vicovu de Sus 
Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.22.1 
Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncționalizarea unor 

terenuri din orașul Vicovu de Sus 
Suprafață Anual Vicovu de Sus 

P.6 
Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în orașul Vicovu de 

Sus 
Buc Anual Vicovu de Sus 

P.6.1 
Achiziția și instalarea de stații de încărcare electrice pentru 

consumatorii privați 
Buc Anual Vicovu de Sus 

P.6.2 
Achiziția și instalarea de stații de încărcare electrice pentru 

transportul public destinat elevilor 
Buc Anual Vicovu de Sus 

 

9.2 Stabilirea actorilor responsabili cu monitorizarea 

În vederea monitorizării Planului de Mobilitate în faza a 4-a, conform ghidului european – implementare și a asigurării unei coordonări 

coerente și rapide atât pe orizontală, cu alte sectoare tangențiale, cât și pe verticală, se propune constituirea unui compar timent de 

implementare P.M.U.D. la nivelul UAT Vicovu de Sus. Compartiment de implementare P.M.U.D. va include reprezentanții următorilor 

factori de decizie: 

- Președinte – Primăria Orașul Vicovu de Sus; 

- Reprezentanții Consiliului Județean Suceava; 

- Alți reprezentanți ai Direcțiilor Primăriei Orașul Vicovu de Sus; 

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației; 

- Ministerul Transporturilor; 

- Ministerul Fondurilor Europene. 
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În cadrul ședințelor vor participa șefi de specialități tehnice vizate de problematica discutată. La aceste ședințe vor fi invitați și reprezentanți 

ai altor instituții (ADR Nord-Est, Poliția Rutieră, CFR – Regionala Iași etc.). Comisia va lucra în ședințe lunare sau mai dese (funcție de 

necesitate). Acest compartiment ar trebuie să lucreze într-un cadru oficial, dat de un act administrativ, care să confere competențe legale 

și să creeze condițiile unei asumări rapide de decizii pentru rezolvarea problemelor de implementare semnalate. Implicarea acestui 

compartiment, în procesul de implementare a P.M.U.D. este prezentată în procesul de mai jos. 

 

După aprobarea P.M.U.D., este necesar a asigura gestiunea implementării planului de mobilitate la nivelul acestei noi structuri constituite. 

La nivelul fiecărei autorități locale (Primăria Orașul Vicovu de Sus și Consiliul Județean Suceava), reprezentanții vor coopera pentru buna 

gestiune a procesului de implementare și revizuirea periodică a stadiului acestuia, în vederea obținerii atingerii obiectivelor propuse prin 

P.M.U.D.. Periodic vor fi realizate ajustările necesare în Planul de Acțiune, în funcție de evoluția procesului de implementare și dinamică 

economiei. În vederea realizării activităților efective asociate monitorizării și evaluării P.M.U.D., crearea unui compartiment specializat 

este necesară. Personalul din cadrul acestui compartiment trebuie selectat astfel încât procesul de monitorizare a implementării P.M.U.D. 

să beneficieze de cei mai buni specialiști, cu expertiză în domeniul planificării și monitorizării planurilor strategice. De asemenea, 

compartimentul trebuie dotat cu tehnică hard și soft (inclusiv programe de monitorizare și gestionare în transport și de management de 

proiect) care să permită eficiența maximă în monitorizarea planurilor și identificarea, din timp, a problemelor în implementare. 

 

Ca și specializări pentru posturile de execuție din cadrul compartimentului, este necesar un post de inginer cu specializare în investiții în 

transport public, un post de economist, un post de planificator în transporturi cu abilități de planificare a traficului (monitorizare și 

gestionare a cererii), un urbanist membru RUR (cu expertiza G7) si un expert mediu. 

 

Activitățile principale ale compartimentului vor fi: 

- Implementarea P.M.U.D. – monitorizarea introducerii în programele de investiții anuale/multianuale a proiectelor din P.M.U.D., 

monitorizarea pregătirii și inițierii achizițiilor, monitorizarea progresului implementării proiectelor, monitorizarea efortului 

financiar pentru P.M.U.D., solicitarea de măsuri pentru încadrarea în planificare, etc.; 

- Verificarea evoluției atingerii țintelor și obiectivelor stabilite prin P.M.U.D. în baza indicatorilor de evaluare și monitorizare; 

- Menținerea actualizată a P.M.U.D. și testarea proiectelor ce vor fi implementate în cadrul P.M.U.D.; 

- Colectarea datelor și informațiilor necesare monitorizării procesului și actualizării P.M.U.D.; 

- Identificarea oportunităților/surselor de finanțare pentru implementarea investițiilor;  

- Programarea informării și implicării cetățenilor în procesul de realizare a acțiunilor și proiectelor din P.M.U.D. și cooperarea cu 

departamentele specializate din cadrul instituțiilor care implementează proiectele; 

- Actualizarea planificării investițiilor și acțiuni pe termen scurt, mediu și lung aferente P.M.U.D., funcție de evoluțiile existente în 

oraș (finanțări disponibile, schimbări conjuncturale etc.); 

- Cooperare cu instituții la nivel regional și național, cu organisme de finanțare etc.; 

- Asigurarea suportului tehnic pentru deciziile compartimentului constituit la nivelul orașul Vicovu de Sus;  

- Pregătirea procesului de elaborare a P.M.U.D. - ediția următoare; 

- Realizarea raportărilor de monitorizare și evaluare. Rolul acestui compartiment este de a asigura analiza datelor colectate, de a 

raporta progresul implementării și de a asigura necesarul de informații pentru luarea deciziilor necesare și corecte. 

 

În perioada de pregătire a P.M.U.D. s-au organizat o serie de întâlniri, discuții şi prezentări pentru a asigura o comunicare transparentă 

asupra P.M.U.D. în sine, dar mai ales pentru a asigura un flux de informare bidirecțional. 

 

P.M.U.D. a fost supus procedurii de realizare a evaluării de mediu, aplicată în scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptării Planului. 

Ulterior aprobării, proiectele pe care le include vor intra în faza de implementare. Conform Hotărârii nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscută sub 
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numele de Directiva SEA, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 5 august 2004 şi în temeiul art. 108 din Constituție, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, P.M.U.D. a fost supus evaluării de mediu în vederea adoptării. Procedura de realizare a evaluării 

de mediu se efectuează în scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptării planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative 

asupra mediului; HG 1076/2004 descrie procedura menționată mai sus și definește rolul autorității competente pentru protecția 

mediului, cerințele de consultare a factorilor interesați şi de participare a publicului. 

 

Evaluarea de mediu este parte integrantă din procedura de adoptare a planurilor şi programelor. Procedura de evaluare de mediu se 

aplică de autoritățile titulare de plan în colaborare cu autoritățile competente pentru protecția mediului, cu consultarea autorităților 

publice centrale sau locale de sănătate şi cele interesate de efectele implementării planului (P.M.U.D.), precum şi a publicului şi se 

finalizează cu emiterea avizului de mediu pentru plan. 

 

Se va realiza o Strategie de Comunicare în perioada de implementare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. Acesta cuprinde  pe de o 

parte informații detaliate despre modul de informare cu privire la acțiunile din P.M.U.D. - acțiune continuă şi integrată, iar pe de altă 

parte prezintă informații despre acțiunile de comunicare şi consultare publică necesare a fi realizate pe durata de implementare a fiecărui 

proiect sau acțiune din cadrul P.M.U.D.. Realizarea activităților propuse prin Strategia de Comunicare trebuie luate în considerare de către 

organismele desemnate să realizeze implementarea Planului de Mobilitate atât în faza de programare a implementării, cât şi în  cea de 

monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării acestuia. 

 

Așa cum evidențiază şi Ordinul de Ministru nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism, Secțiunea a 4-a, procesul 

participativ pe întreaga durată a implementării este un aspect esențial, care aduce susținere din partea societății civile pentru proiectele 

desfășurate, asigură adoptarea celor mai potrivite soluții pentru locuitori şi care diferențiază abordarea tradițională a planificării 

dezvoltării urbane de noul concept al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. 

 

Strategia de Comunicare are ca obiective generale: 

- Asigurarea informării corecte și la timp a publicului interesat (atât publicul profesionist, cât și publicul larg) asupra stadiului de 

implementare a P.M.U.D. şi a rezultatelor implementării; 

- Facilitarea unui flux bidirecțional de informații în vederea punerii în practică a procesului participativ; 

- Implicarea publicului interesat în procesul de implementare a proiectului (de la planificare la execuție); 

- Identificarea celor mai bune canale și instrumente de comunicare cu publicul;  

- Crearea cadrului prin care se asigură corectitudinea informațiilor puse la dispoziția mass-media; 

- Realizarea unei comunicări transparente cu publicul. 

 

Obiectivele specifice ce vizează comunicarea stadiului şi a rezultatelor implementării P.M.U.D. se referă la creșterea gradului de informare 

a locuitorilor, creșterea gradului de conştientizare a rezultatelor acțiunilor deja realizate, creșterea vizibilității activității de implementare 

şi monitorizare a P.M.U.D.. Obiectivele specifice pentru fiecare proiect ce urmează a fi implementat, precum și termenele de implementare 

ale acestora, vor fi stabilite în funcție de fiecare proiect în parte prin intermediul Planurilor de Comunicare. În funcție de tipologia 

proiectului, este necesară identificarea publicului interesat prin analiza tuturor persoanelor fizice și juridice, conform cerințelor legale și 

a practicilor românești, a asociațiilor, organizațiilor și grupurilor active din zona de interes, care sunt afectate de proiect, au un interes 

ridicat față de proiect sau pot contribui la o bună desfășurare a proiectului. Măsurile de comunicare propuse vor răspunde la necesitățile 

şi specificul fiecărui proiect în parte. Aceste Planuri de Comunicare vor urmări promovarea viziunii dezvoltate în cadrul P.M.U.D.. 
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Implementarea acțiunilor de comunicare presupune atragerea a cât mai multor grupuri de acțiune locale în implementarea proiectelor 

şi a acțiunilor P.M.U.D., precum şi asigurarea condițiilor propice pentru accesarea de fonduri europene, realizarea unor proiecte perfect 

adaptate comunității locale şi necesităților locuitorilor şi, bineînțeles, creșterea încrederii acestora în autoritățile locale. 
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10. ANEXE 

 

Chestionar adresat persoanelor (forța de muncă) care lucrează în Vicovu de Sus și Bivolărie. Acest chestionar a fost lansat, în format fizic, 

în perioada martie-aprilie 2022 și a acumulat 102 respondenți. 



248 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  

ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

249 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  
ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

Chestionar adresat elevilor care învață în Vicovu de Sus și Bivolărie. Acest chestionar a fost lansat, în format electronic, în perioada 

februarie – mai 2022 și a fost folosit în cadrul activităților curriculare din cadrul planului de învățământ primar și gimnazial, în cadrul 

orelor de educație civică sau dirigenție. 

 

 
 

 
 

Postare pe pagina de Facebook al proiectului 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uDczz7f9Z6VZfV6oRAPmrmMWNwaHpPqqmNiUidghjjg8u5JGbCPttHgU8fq8esEol&

id=111349538109740 

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uDczz7f9Z6VZfV6oRAPmrmMWNwaHpPqqmNiUidghjjg8u5JGbCPttHgU8fq8esEol&id=111349538109740
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uDczz7f9Z6VZfV6oRAPmrmMWNwaHpPqqmNiUidghjjg8u5JGbCPttHgU8fq8esEol&id=111349538109740
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Chestionar adresat populației, în cadrul activității de promovare și prioritizare a proiectelor din cadrul P.M.U.D.. Acest chestionar a fost 

lansat în perioada iulie – august 2022. Populația a fost invitată să voteze cele mai importante proiecte iar rezultatul poate fi vizualizat în 

cadrul cap. 7, subcapitolul 7.3, tabelul nr. 33 din prezenta. 
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Chestionar adresat agenților economici, în cadrul activității de promovare și prioritizare a proiectelor d in cadrul P.M.U.D.. Acest chestionar 

a fost lansat în perioada iulie – august 2022. Agenții economici au fost invitați să voteze cele mai importante proiecte iar rezultatul poate 

fi vizualizat în cadrul cap. 7, subcapitolul 7.3, tabelul nr. 34 din prezenta. 
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Chestionar adresat experților din cadrul Primăriei Vicovu de Sus, în cadrul activității de promovare și prioritizare a proiec telor din cadrul 

P.M.U.D.. Acest chestionar a fost lansat în perioada iulie – august 2022. Experții au fost invitați să voteze cele mai importante proiecte iar 

rezultatul poate fi vizualizat în cadrul cap. 7, subcapitolul 7.3, tabelul nr. 35 din prezenta. 
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Informarea și consultarea populației și a actorilor relevanți, a reprezentat unul dintre cele mai importante procese și  abordări participative 

în carul acestui document. Astfel, s-a creat o pagină Facebook dedicată proiectului (care a permis accesul mult mai facil a populației la 

diferite evenimente, dezbateri sau concluzii a unor ședințe de lucru) https://www.facebook.com/P.M.U.D.vicovudesus. 

 

 
 

 

 

 
Ședinței de lucru (grup de lucru instituit la nivelul Primăriei orașului Vicovu de Sus) 

https://www.facebook.com/pmudvicovudesus
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Figura 70 – Zone funcționale

Zona de intrare în orașul Vicovu de Sus – accesul în oraș se face odată cu traversarea râului Suceava, în special după 
trecerea intersecției cu DJ178C (către UAT Bilca), unde sunt necesare realizarea trotuarelor (pe partea stângă, sens 
către Ulma sau graniță cu Ucraina), piste pentru bicicliști respectiv modernizarea infrastructurii pietonale existente 
(partea dreaptă). Este necesară realizarea unui drop-off în stația de transport public județean „stația Tarsin” respectiv 
un nod modal de transfer (în cadrul sistemului integrat) către centrul orașului Vicovu de Sus.

Figura 76 – Extras din PATJ Suceava – sisteme urbane
mobilitate
- Elementele de cadru natural (poziția lor geografică) în raport 
cu localitățile din zona de influență a UAT Vicovu de Sus (parte 
integrată din sistemul urban „Su3”) asigură structura 
funcționării coerente a serviciilor de turism, calitatea aerului și 
al peisajului local. Transferul tehnologic, inovativ și modal se 
realizează din sistemul urban „Su0” către celelalte sisteme fără 
a exista o ierarhie acestea îndeplinind diferite funcții, în raport 
cu „locul”. Vicovu de Sus este punct de transfer către comunele 
învecinate (UAT Vicovu de Jos, UAT Bilca, UAT Straja până la UAT 
Ulma) de unde pornesc sisteme integrate de deplasare spațială 
(piste pentru bicicliști, transport mărfuri, transport public de 
persoane, clustere de inovare și clustere în diferite activități 
economice specifice zonei).

Figura 60 –  Copertă comunicate ale activităților elevilor în
cadrul proiectului „Hai cu bicla la școală”
În urma activităților efectuate cu grupuri țintă, în perioada 
februarie-aprilie 2022, în cadrul cărora au fost identificate, 
centralizate și reprezentate traseele pe care elevii le parcurg 
din punctul A – locuință și punctul B – unitatea de învățământ. 
Grupul țintă a fost reprezentat de elevii claselor primare și 
gimnaziale (elevi care reprezintă x% din totalul elevilor care 
frecventează unitățile de învățământ din UAT Vicovu de Sus) 
care au fost invitați să participe la o activitate privind 
identificarea problemelor și soluțiilor necesare deplasării 
copiilor cu bicicleta.

Figura 77 – Sistem de relații între
obiectivele generale PMUD
UAT Vicovu de Sus, în cadrul Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă își stabilește 4 obiective generale și 
17 obiective specifice care au ca și corespondent 35 
de măsuri.
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Figura 5 – Aria de acoperire a P.M.U.D 

Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Vicovu de Sus este realizat de asemenea prin 
particularizarea procedurii generale de elaborare la condițiile locale ale Orașului Vicovu de Sus și zonei acestuia de 
influență, polul de dezvoltare Municipiul Suceava, respectiv Regiunea de Nord–Est.

Figura 27 – PATN - Secțiunea căi de comunicații 

Infrastructura rutieră existentă, la nivelul județului Suceava, în ceea ce privește relația spațială dintre Aeroportul 
„Ștefan cel Mare” (SCV), municipiu reședință de județ și Vicovu de Sus, permite conectivitate indirectă și mobilitate 
redusă a utilizatorilor (locuitori, navetiști, vizitatori, etc.) prin întreruperea traseului la Suceava și Rădăuți. Transferul de 
la aeroport către Vicovu de Sus și invers, este (utilizând trama stradală existentă, de interes regional, județean, zonal și 
local) de aproximativ 74 minute pentru 72 km de parcurs .

Figura 25 – Rețeaua de transport de bază și extinsă  – Propunerile de modernizare

Infrastructura feroviară existentă, la nivelul județului Suceava, în ceea ce privește relația spațială dintre municipiu 
reședință de județ și Vicovu de Sus, permite conectivitate indirectă și mobilitate a utilizatorilor (locuitori, navetiști, 
vizitatori, etc.) prin întreruperea traseului la Rădăuți. Transferul de la Vicovu de Sus către municipiul Suceava și invers, 
este de aproximativ 102 minute pentru 73 km de parcurs .

Figura 29 – Reprezentarea grafică a inventarului drumurilor publice la nivelul UAT Vicovu de Sus

Conform articolului 9 din Ordonanța 43/1997, la nivelul UAT Vicovu de Sus sunt identificate 3 străzi de categoria a I-a , 
32 de artere de categoria a II-a și restul de categoria a IV-a. Astfel că 94% din numărul total de drumuri, sunt artere de 
circulație de categoria a IV-a .
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Figura 65 – Zone cu risc ridicat (mobilitate)

În prezent, pe marile artere de circulație lipsește cu desăvârșire semne de circulație adecvate mediului urban. Localitățile Vicovu de 
Sus și Bivolăria �ind „tratate” ca �ind localități din mediul rural. Cele mai multe accidente sunt datorate vitezei neadecvate, semnalizări 
necorespunzătoare în zonele de acces la unități de învățământ și instituții, lipsa parcajelor amenajate și a autoturismelor cu volan pe 
dreapta (20% din numărul total de autoturisme, proprietate particulară a persoanelor �zice).

Figura 69 – Zone de transfer modal

- Transferul spațial de la nivel național – regional – zonal către cel local, se realizează cu precădere în localitatea Bivolăria, la nivel 
carosabil utilizând DN2H (strada Ștefan cel Mare) și calea ferată prin HC Vicovu de Sus (amplasată în partea de est a localității Bivolăria) 
și HC Bivolăria (localizată în partea de vest a localității Bivolăria, în vecinătatea limitei de intravilan și UAT). Aceste două puncte de 
acces pot deveni motor de dezvoltare pentru UAT_urile din partea de vest, spre Ulma respectiv pentru comuna Bilca spre localitatea 
Siret. Punctul de trecere a frontierei determină identi�carea unor instrumente de transfer rapid cu caracter general din Vicovu de Sus 
către Suceava respectiv către celelalte regiuni ale țării.

Figura 74 – Sisteme urbane – mobilitate

- Vicovu de Sus face parte, conform PATJ județul Suceava, din sistemul urban Rădăuți – Siret – Vicovu de Sus. Având în vedere iminenta 
realizare a autostrăzii A7 (care începe în zona de vest a localității Siret) și deschiderea punctului de trecere a frontierei dintre România 
și Ucraina, din localitatea Vicovu de Sus, este necesară realizarea unei conexiuni rapide dintre Vama Vicovu de Sus și autostrada A7 
(varianta I) sau o altă variantă �ind conexiunea cu șoseaua de centură a localității Rădăuți. Conexiunea se poate realiza printr-o arteră 
cu statul de DN și care trece prin UAT_urile Vicovu de Sus, în zona de nord spre graniță, UAT Bilca, UAT Frătăuții Noi, UAT Mușenița și 
implicit UAT Siret.

Fi
gu

ra
 n

r.
 9

 –
 A

cc
es

ib
ili

ta
te

a 
sp

aț
ia

lă
 la

 U
A

T 
Vi

co
vu

 d
e 

Su
s,

 în
 k

m

Fi
gu

ra
 n

r.
 1

0 
– 

A
cc

es
ib

ili
ta

te
a 

sp
aț

ia
lă

 la
 U

A
T 

Vi
co

vu
 d

e 
Su

s,
 în

 m
in

ut
e



 

 

 

259 
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – ORAȘ VICOVU DE SUS  
ver. 1.0 – IULIE 2022  

 

 

 
 

Workshop „COMUNITATE”, organizat în perioada 24 – 29 iulie 2022 cu scopul de a furniza idei și soluții în cadrul celor două programe: 

- TERAPIA VERDE; 

- CORIDORUL VERDE-ALBASTRU. 

-  

          
 

 

Alte postări și activități anunțate pe pagina de Facebook al proiectului 
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Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

63% 60% 68% 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetățenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

experților 

P1 

Crearea serviciului de transport public, achiziţia de autobuze electrice și 
amenajarea de staţii de așteptare pentru călători în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și al elevilor cu peste 20%, ce frecventează 
unitățile de învățământ, se justifică înființarea unui 
serviciu de transport public local care să asigure 
transportul pentru populație 

Descierea sumară 

Organizarea serviciului de transport public local și 
achiziția mijloacelor de rulare „verzi” (autobuze și 
microbuze electrice) 

Buget estimat: 

5,800,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.1.1 Infiintarea serviciului de transport public local Buget local 

P.1.2 Achizitia a 8 microbuze electrice  POR P4 

P.1.3 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Putna  PNRR 

P.1.4 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Bilca  PNRR 

P.1.5 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Straja  PNRR 

P.1.6 
Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Vicovu 
de Jos  

PNRR 

P.1.7 Achizitia si instalarea de statii de incarcare electrice  PNRR 

P.1.8 Organizarea unui centru de control si monitorizarea a transportului public local  Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 
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FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă În urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Faciliteaza mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetisti si angajati 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării TPL va avea o acoperire locala, inclusiv în zona marginalizată și 
periurbană 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o rețea integrată 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educatie 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 

Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
servicii de WiFi gratuit, aplicatii pentru monitorizarea transportului, 
monitorizarea timpilor de asteptare, monitorizarea spatiilor de 
parcare disponibile. 

Infrastructura digitala   Retelele WiFi, monitorizarea prin GPS sunt elementele minime care 
vor contribui la imbunatatirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Transportul nepoluant are un impact pozitiv asupra mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin organizarea TPL se vor reduce emisiile de Co2, estimarile de 
trafic cu transport public  crescand de la 1-3% la 40-50% .  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR Proiectul poate fi finantat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este principal deoarece depind de el inca 4 proiecte 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizeaza in completarea altui proiect finalizat. 

Investitie demarata In cadrul proiectului s-au depus 2 cereri de finantare in cadrul 
PNRR. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
  

  

  

Digitalizarea transportului urban în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Proiectul de digitalizare completează măsurile de 
sprijinire a mobilității durabile, prin sisteme de 
informare în timp real privind serviciile de transport 
public, gestionarea traficului și a mobilității și analiza 
informațiilor în vederea creșterii eficienței sistemului 
de transport 

Descierea sumară 

Achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport 
Systems/sisteme de transport inteligente). 

Buget estimat: 

380,000 

PM2 
42% 50% 47% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P2 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.2.1 Dotarea mijloacelor de transport in comun cu conexiuni Wi-Fi de mare viteza PNRR/ POR P4 

P.2.2 Implementarea unui sistem de monitorizare a flotei de transport public local PNRR/ POR P4 

P.2.3 
Implementarea unui sistem de informare cu privire la trasee, minutele de asteptare si rutele 
optime 

PNRR/ POR P4 

P.2.4 Realizarea unui ghid de calatorie urbana sub forma unei aplicatii pentru telefonaele mobile  PNRR/ POR P4 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul poriectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Faciliteaza mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetisti si angajati 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Aplicatia pentru TPL va avea o acoperire locala, inclusiv in zona 
marginalizata si periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul sustine combaterea discriminarii si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la informatii 

Parteneriate pentru progres - 

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate fiind 
o interfata intre transportul public, autoritatile publice si calatori. 

Infrastructura digitala   Aplicatiile si tehnologiiile ce fac parte din acest proiect vor contribui 
la imbunatatirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Serviciile ITS au un impact pozitiv asupra mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin monitorizarea TPL se vor reduce emisiile de Co2  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR Proiectul poate fi finantat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizeaza in completarea altui proiect finalizat. 

Investitie demarata In cadrul proiectului s-au depus 2 cereri de finantare in cadrul 
PNRR. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

 

Creșterea siguranţei traficului prin amenajarea si modernizarea de sosele,  
trotuare si refugii pe traseele de transport public local în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și al elevilor cu peste 20%, ce frecventează 
unitățile de învățământ, se justifică înființarea unui 
sistem de dotări și servicii aferent transportului 
public local 

 

Descierea sumară 

Organizarea serviciului de transport public local și 
achiziția mijloacelor de rulare „verzi” (autobuze și 
microbuze electrice) 

 

Buget estimat: 

4,210,000 

P3 
88% 90% 74% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 



Lista lunga de proiecte aferente P3 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.3.1 Constructia si dotarea unui centru de logistica  si intretinere a mijloacelor de rulare Buget local 

P.3.2 

Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr 1 , respectiv 
modernizarea cailor de rulare, amenajarea trotuarelor si a sistemului de iluminat public din 
surse regenerabile 

POR P4 

P.3.3 

Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr 2 , respectiv 
modernizarea cailor de rulare, amenajarea trotuarelor si a sistemului de iluminat public din 
surse regenerabile 

PNRR 

P.3.4 

Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr 3 , respectiv 
modernizarea cailor de rulare, amenajarea trotuarelor si a sistemului de iluminat public din 
surse regenerabile 

PNRR 

P.3.5 

Modernizarea infrastructurii stradale aferente transportului public pe traseul nr 4 , respectiv 
modernizarea cailor de rulare, amenajarea trotuarelor si a sistemului de iluminat public din 
surse regenerabile 

PNRR 

P.3.6 Amenajarea de statii calatori si refugii pentru stationarea mijloacelor de transport public local PNRR 

P.3.7 Amenajarea a 4 stratii de transfer intermodal PNRR 

P.3.8 Organizarea unui centru de comanda si monitorizarea a transportului public local  Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul poriectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se facilitează accesul spre muncă 

Șanse pentru tineret Faciliteaza mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Amenajarea insfrastructurii TPL va avea o acoperire locala, inclusiv 
in zona marginalizata si periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul sustine combaterea discriminarii  

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educatie 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
amenajarea de statii de calatori. 

Infrastructura digitala   Statiile de calatori  vor fi echipate cu panouri informative digitale. 

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Transportul nepoluant are un impact pozitiv asupra mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin amenajarea infrastructurii TPL se vor reduce emisiile de Co2, se 
incurajeaza transportul alternativ, pedestru. 

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este secundar, fiind dependent de infiintarea TPL 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul se realizeaza in completarea unui proiect demarat de 
catre UAT din buget local.  

Investitie demarata - 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Construirea de spaţii park & ride în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și al elevilor cu peste 20%, ce frecventează 
unitățile de învățământ, se justifică înființarea unor 
zone de asigurare a transferului modal „puncte 
terminus” pentru descongestionarea zonelor 
aglomerate din UAT 

Descierea sumară 

Organizarea serviciului de transport public local și 
achiziția mijloacelor de rulare „verzi” (autobuze și 
microbuze electrice) 

 

Buget estimat: 

1,100,000 

P4 

54% 70% 47% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P4 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.4.1 
Realizarea unei parcari supraterane cu functiune mixta (autovehicole si biciclete),  dotarea cu 
rasteluri pentru biciclete si o statie de bike - sharing in proximitatea strazii Nicolae Balcescu.  

Buget local/ POR 

P.4.2 
Realizarea unui terminal intermodal de transport public si parcare supraterana in proximitatea 
strazii Nicolae Balcescu 

Buget local/ POR 

P.4.3 
Realizarea unei parcari supraterane cu functiune mixta (autovehicole si biciclete),  dotarea cu 
rasteluri pentru biciclete si o statie de bike - sharing in zona târg săptămânal 

Buget local/ POR 

P.4.4 
Realizarea unui terminal intermodal de transport public si parcare supraterana in zona târg 
săptămânal 

Buget local/ POR 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul poriectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor asigura noi facilitati pentru navestisti 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetisti si angajati 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Spatiile Park & Ride vor asigura transferul facil din alte localitati 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale Proiectul faciliteaza parteneriatele intr UAT-uri 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul sustine combaterea discriminarii si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educatie 

Parteneriate pentru progres - 

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
servicii de monitorizare a spatiilor de parcare disponibile. 

Infrastructura digitala   Retelele WiFi, monitorizarea video sunt elementele minime care vor 
contribui la imbunatatirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Spatiile Park & Ride au un impact pozitiv asupra mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin construirea parcarilor Park & Ride se faciliteaza transportul 
alternativ, se incurajeaza transportul public nepoluant sau velo.  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizeaza in completarea altui proiect finalizat. 

Investitie demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

 

Implementarea unui sistem de management inteligent al parcărilor în orașul 
Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și al elevilor cu peste 20%, ce frecventează 
unitățile de învățământ, se justifică înființarea unui 
serviciu integrat de asigurare a locurilor de parcare și 
plata acestora prin aplicații mobile, sisteme de 
management și gestionare sustenabilă a acestora 

 

Descierea sumară 

Înfiintarea unui sistem de e-ticketing pentru plata 
locului de parcare în zonele publice aglomerate - 
sistem de plată a parcării prin aplicații mobile de 
tipul e-ticketing 

Buget estimat: 

230,000 

52% 50% 47% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

P5 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P5 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.5.1 
Implementarea unui sistem de management inteligent al parcărilor în orașul Vicovu de Sus 

POR /PNRR /Buget 
local 

P.5.2 
Realizarea unui sistem de e-ticketing  

POR /PNRR /Buget 
local 

P.5.3 
Implementarea unui sistem de monitorizare a parcarilor  

POR /PNRR /Buget 
local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul poriectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor asigura noi facilitati pentru navestisti 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetisti si angajati 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Digitalizarea parcarilor sprijina si incurajeaza transportul alternativ 
inclusiv pentru persoanele aflate in tranzit sau in vizita.  

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul sustine combaterea discriminarii si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educatie 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de transport 
public cu cel al parcarilor disponibile 

Infrastructura digitala   Afisarea pe telefon a locurilor libere sau monitorizarea spatiului de 
parcare sunt elementele minime care vor contribui la imbunatatirea 
infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 

Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Digitalizarea spatiilor de parcare are un impact pozitiv asupra 
mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Digitalizarea spatiilor de parcare va creste numarul de utilizatori si 
va incuraja transportul alternativ.  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizeaza in completarea altui proiect finalizat. 

Investitie demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Amenajare staţii pentru combustibili alternativi în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și o polulație într-o ușoară creștre raportat la 
numărul parcului auto existent, se justifică înființarea 
unui sistem public de puncte de încărcare a 
vehiculelor electrice 

Descierea sumară 

Amplasarea și amenajarea unor stații de încărcare 
electrică ce asigura necesarul de energie pentru 
vehiculele nepoluante.  

 

Buget estimat: 

650,000 

P6 

51% 70% 42% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat din 

chestionarea expertilor 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Numar  Denumire subproiecte Sursa de finantare 

P.1.1 Infiintarea serviciului de transport public local Buget local 

P.1.2 Achizitia a 8 microbuze electrice  POR P4 

P.1.3 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Putna  PNRR 

P.1.4 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Bilca  PNRR 

P.1.5 Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Straja  PNRR 

P.1.6 
Organizarea transportului public nepoluant la nivelul sistemului urban Vicovu de Sus - Vicovu 
de Jos  

PNRR 

P.1.7 Achizitia si instalarea de statii de incarcare electrice  PNRR 

P.1.8 Organizarea unui centru de control si monitorizarea a transportului public local  Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul poriectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Faciliteaza mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetisti si angajati 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării TPL va avea o acoperire locala, inclusiv in zona marginalizata si 
periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevazute parteneriate cu UAT vecine pentru o retea integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul sustine combaterea discriminarii si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizeaza accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educatie 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 

Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
servicii de WiFi gratuit, aplicatii pentru monitorizarea transportului, 
monitorizarea timpilor de asteptare, monitorizarea spatiilor de 
parcare disponibile. 

Infrastructura digitala   Retelele WiFi, monitorizarea prin GPS sunt elementele minime care 
vor contribui la imbunatatirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investitie cu impact pozitiv asupra mediului Transportul nepoluant are un impact pozitiv asupra mediului 

Investitie care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este conditie de eligibilitate 

Investitie care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin organizarea TPL se vor reduce emisiile de Co2, estimarile de 
trafic cu transport public  crescand de la 1-3% la 40-50% .  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ta

re
 PNRR Proiectul poate fi finantat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinantare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este principal deoarece depind de el inca 4 proiecte 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizeaza in completarea altui proiect finalizat. 

Investitie demarata In cadrul proiectului s-au depus 2 cereri de finantare in cadrul 
PNRR. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Transport  verde si gratuit pentru elevi, achiziţia de microbuze școlare 
electrice 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu peste 20% din elevi, care fac naveta 
zilnic către unitățile de învățământ din Vicovu de Sus, 
o tramă stradală locală dezvoltată peste un țesut de 
tip rural, se justifica înființarea unui serviciu de 
transport public local care sa asigure transportul 
elevilor în cele mai sigure condiții 

Descierea sumară 

Achiziția și operationalizarea a 4 microbuze școlare 
ce au ca scop transportul elevilor din UAT Vicovu de 
Sus și localitățile limitrofe. 

82% 60% 89% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

P7 

Buget estimat: 

1,000,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.7.1 
Achiziția a 4 microbuze nepoluante destinate transportului de elevi la nivelul sistemului urban 
Vicovu de Sus , Putna, Bilca, Straja si Vicovu de Jos 

POR P4 / Buget 
local 

  

 

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Facilitează mobilitatea si accesul la infrastructura școlară 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor Ca urmare a implementării proiectului pot fi angajate si persoane in 
vârsta 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare Asigura accesul către unitățile de învățământ 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Transportul nepoluant pentru elevi va avea o acoperire locala, 
inclusiv in zona marginalizata si periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor cu transportul 
public local 

Infrastructura digitala   Rețelele WiFi, monitorizarea prin GPS sunt elementele minime care 
vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Transportul nepoluant are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin organizarea Transportului nepoluant pentru elevi se vor reduce 
emisiile de Co2.  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Realizarea unui sistem de securitate  în spaţiile publice din orașul Vicovu de 
Sus 

Justificarea investiţiei 

Achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau 
situațiile de risc. Instalarea unui sistem de 
monitorizare și siguranță a spațiului public. Dotarea și 
funcționarea centrului de monitorizare în timp real a 
situației din Vicovu de Sus 

 

Descierea sumară 

Cresterea gradului de securitate prin mijloace de 
monitorizare moderne 

P8 
71% 80% 53% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

400,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P8 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.8.1 
Achiziția si dotarea de sisteme de monitorizare si securitate in spatiile publice din UAT Vicovu 
de Sus  

PNRR / POR P4 / 
Buget local 

P.8.2 
Înființarea si dotarea unui centru de control integrat 

PNRR / POR P4 / 
Buget local  

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării - 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o rețea integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la informații, serviciile sociale, de sănătate și la 
educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de securitate si 
siguranța 

Infrastructura digitala   Sistemul de monitorizare va contribui la dezvoltarea infrastructurii 
digitale  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR Proiectul poate fi finanțat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

     

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Coridorul verde- albastru: Realizare/ extinderea sistemului integrat de piste 
de biciclete cu o lungime totala de peste 50 km în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Într-un oraș cu navetism al forței de muncă de peste 
40% și al elevilor cu peste 20%, ce frecventează 
unitățile de învățământ, se justifică înființarea unui 
sistem integrat de piste pentru bicicliști care să 
deservească toate zonele din UAT Vicovu de Sus 

 

Descierea sumară 

Amenajarea de trasee VELO într-un sistem integrat 
care sa asigure conectivitatea cu punctele de 
interes public in orașul Vicovu de Sus.  

 

P9 
79% 90% 74% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

4,900,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă pentru 
întreținerea pistelor de biciclete 

Șanse pentru tineret Facilitează mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetiști si angajați 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Pistele de biciclete vor avea o acoperire locala, inclusiv in zona 
marginalizata si periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o rețea integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate 
datorita faptului ca traseele vor fi incluse in aplicații specializate cu 
harți pentru bicicliști 

Infrastructura digitala   Prin proiect sunt prevăzute zone de relaxare si odihna, prevăzute cu 
rețele WiFi, zone de informare etc.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Transportul alternativ are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin încurajarea transportului alternativ se vor reduce emisiile de 
Co2.  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR Proiectul poate fi finanțat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este principal deoarece depind de el încă 4 proiecte 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu 
transportul public nepoluant sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata In cadrul proiectului s-au depus 2 cereri de finanțare in cadrul 
PNRR. 



 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.9.1 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete - Tronson 1 Valea 
Sucevei - Pista de agrement 

PNRR 

P.9.2 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete - Tronson 2 Calea 
Bucovinei 

PNRR 

P.9.3 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete - Tronson 3 Calea 
Cernăuți 

PNRR/ POR  

P.9.4 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete - Tronson 4 Stefan cel 
Mare 

PNRR/ POR 

P.9.5 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat - Tronson 
4 Str. Nicolae Bălcescu - Baza Sportiva Putna  - Pista de agrement 

PNRR 

P.9.6 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat - Tronson 
5 Calea Cernăuți - Vicovu de Jos 

PNRR / POR 

P.9.7 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat - Tronson 
6 Calea Cernăuți - Bilca 

PNRR/ POR 

P.9.8 
Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de piste de biciclete in parteneriat - Tronson 
7 Calea Bucovinei - Straja 

PNRR/ POR 

P.9.9 Îmbunătățirea mobilității urbane prin amenajarea de trasee de biciclete pe partea carosabila PNRR/ POR 

P.9.10 
Realizarea unui sistemul de iluminat public - corpuri de iluminat tip LED cu sistem de 
telegestiune 

PNRR/ POR 

P.9.11 Interconectarea traseelor de piste de biciclete PNRR/ POR 

P.9.12 Amenajarea de spatii de informare si promenada pe traseele de biciclete PNRR/ POR 

P.9.13 Campanii de informare si conștientizare despre beneficiile transportului nemotorizat Buget local 

P.9.14 Amenajarea de zone de stocare/închiriere biciclete (bike-sharing) PNRR/ POR 

P.9.15 
Monitorizare, gestionarea si asigurarea mentenanței pentru sistemul integrat de piste pentru 
bicicliști  

Buget local 

  

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Realizare a 3 poduri pietonale cu infrastructura pentru ciclism și amenajarea 
zonei de promenada pe digul din proximitatea râului Suceava 

Justificarea investiţiei 

Conectivitatea celor 2 localități (Vicovu de Sus și 
Bivolarie) este vitala atât pentru transportul velo cât 
și pentru cel pietonal. În prezent sunt doar două 
poduri rutiere, localizate la cele două extremități ale 
localităților cu o distanță între  ele de 4 km și un 
parcurs pietonal de 48 minute 

Descierea sumară 

Construirea a 3 poduri care au rolul de a asigura 
conectivitatea spațială dintre cele 2 localități 
(Vicovu de Sus și Bivolărie), ce fac parte din UAT 
Vicovu de Sus și integrarea cu sistemul de piste 
VELO 

 

PM10 
73% 80% 68% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

2,800,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.10.1 
Construirea podului târgul săptămânal - Bivolarie si a platformelor de repaus destinat circulației 
VELO și pietonale 

POR P4 

P.10.2 
Construirea podului Vicovu de Sus Est - Bivolarie  si a platformelor de repaus destinat circulației 
VELO și pietonale 

POR P4 

P.10.3 
Construirea podului Vicovu de Sus Laura- Bivolarie si a platformelor de repaus destinat 
circulației VELO și pietonale 

POR P4 

P.10.4 
Amenajarea traseului velo și pietonal si a platformelor de repaus si promenada pe digul din 
zona Piatra Centrala - Laura 

POR P4 

P.10.5 
Realizarea unui sistemul de iluminat public - corpuri de iluminat tip LED cu sistem de 
telegestiune si de monitorizare/securitate 

POR P4 

P.10.6 Amenajarea de spatii de informare si promenada POR /Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se va facilita accesul la muncă 

Șanse pentru tineret Facilitează mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetiști si angajați 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Asigura accesul pentru transportul alternativ din cele 2 localități 
separate de râul Suceava si facilitează accesul din zonele periurbane 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o rețea integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la munca, serviciile sociale, de sănătate și la 
educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   Prin proiect sunt prevăzute zone de relaxare si odihna, prevăzute cu 
rețele WiFi, zone de informare etc. 

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Transportul alternativ are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin facilitarea transportului alternativ se vor reduce emisiile de Co2 
si va creste traficul pedestru si velo  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul se realizează in completarea altui proiect finalizat, 
respectiv podul Nicolae Bălcescu. 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Realizarea de perdele forestiere, platforme de popas si coridoare ecologice 
in proximitatea traseului pentru biciclete Vicovu de Sus – Putna 

Justificarea investiţiei 

Investiția vizează și amenajarea unor perdele 
forestiere în proximitatea pistelor VELO pentru 
protejarea acestora de vântul dominant circulația 
auto, etc.  

Descierea sumară 

Amenajarea de platforme pentru popas si coridoare 
ecologice in apropierea pistei de biciclete Vicovu de 
Sus – Putna transforma o zona de trafic alternativ 
într-o zona de agrement cu potențial turistic.  

 

PM11 
80% 80% 79% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

1,600,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.11.1 
Realizarea de perdele forestiere in proximitatea pistei de biciclete de agrement Valea Sucevei - 
Putna 

POR P3 

P.11.2 
Amenajarea de platforme de popas in proximitatea pistei de biciclete de agrement Valea 
Sucevei - Putna 

POR P3 

P.11.3 
Amenajarea de coridoare ecologice in proximitatea pistei de biciclete de agrement Valea 
Sucevei - Putna 

POR P3 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Facilitează mobilitatea; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura mobilitate pentru navetiști si angajați 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării TPL va avea o acoperire locala, inclusiv in zona marginalizata si 
periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o rețea integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 

Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
servicii de WiFi gratuit, aplicații pentru monitorizarea transportului, 
monitorizarea timpilor de așteptare, monitorizarea spatiilor de 
parcare disponibile. 

Infrastructura digitala   Rețelele WiFi, monitorizarea prin GPS sunt elementele minime care 
vor contribui la îmbunătățirea infrastructurii digitale.  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Transportul nepoluant are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin organizarea TPL se vor reduce emisiile de Co2, estimările de 
trafic cu transport public  crescând de la 1-3% la 40-50% .  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR Proiectul poate fi finanțat prin PNRR C-10 Fondul local 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 4 OS1  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 

Proiect principal Proiectul este principal deoarece depind de el încă 4 proiecte 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizează in completarea altui proiect finalizat. 

Investiție demarata In cadrul proiectului s-au depus 2 cereri de finanțare in cadrul 
PNRR. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  
Implementarea de treceri de pietoni inteligente în orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 
Într-un oraș cu peste 17.000 locuitori și cu o densitate 
a numărului de vehicule de peste 230 mașini/1000 
locuitori, sunt marcate doar 12 treceri de pietoni.  
Ținând cont de faptul că infrastructura școlară din 
Vicovu de Sus este compusă din 12 unități de 
învățământ practic în momentul de față nu sunt 
asigurate treceri de pietoni pentru care să faciliteze 
accesul în clădirile publice.  

Descierea sumară 
Prin proiect se dorește amenajarea și modernizarea 
trecerilor de pietoni pentru a crește siguranța în 
trafic și pentru a reduce numărul de accidente 
rutiere.  
 

PM12 

80% 80% 79% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

600,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P12 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.12.1 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente pe Calea Cernăuți Buget local 

P.12.2 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente pe Calea Bucovinei Buget local 

P.12.3 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente la nivelul drumurilor locale Buget local 

P.12.4 Amenajarea de treceri de pietoni inteligente semaforizate in zonele cu risc ridicat de accidente Buget local 

P.12.5 Organizarea unui centru de control si monitorizarea a traficului si a trecerilor de pietoni Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării - 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin  
aplicații pentru monitorizarea traficului. 

Infrastructura digitala   Sistem de monitorizare a valorilor de trafic  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

- 

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 -  

Buget local 
Proiect suportat din bugetul local. 
 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal - 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Terapia Verde- Amenajarea de parcuri, faţade si acoperișuri verzi in zonele 
urbane din orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Prin Terapia Verde se propun investitii cu un impact 
major asupra creșterii calității vieții si cu impact 
pozitiv asupra mediului.  

Mai mult in cadrul acestui proiect se regăsesc si 
amenajări de alei cu structura non-invaziva care 
faciliteaza mobilitatea. 

Descierea sumară 

Proiectul vizeaza abordarea integrata a spatiilor 
urbane degradate si transformarea lor in  zone verzi 
prin aplicarea principiului „Green Therapy”. 

Buget estimat: 

1,600,000 

PM13 

56% 60% 47% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 



 

 

 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă In urma proiectului se vor crea noi locuri de muncă 

Șanse pentru tineret Facilitează creșterea calității vieții; Noi locuri de muncă 

O mână de ajutor în afaceri Asigura creșterea calității vieții si un mediu de munca prietenos cu 
natura 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare Investițiile au impact asupra culturii, asupra tradițiilor locale si 
implicit asupra infrastructurii școlare.  

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace Prin programul Terapia verde se facilitează de exemplu 
desfășurarea orelor de curs in natura sau școala altfel.   

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Terapia Verde va avea o abordare integrata, inclusiv in zona 
marginalizata si periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale Sunt prevăzute parteneriate cu UAT vecine pentru o abordare 
integrata 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate 
Proiectul contribuie la interconectarea serviciilor de mobilitate prin 
servicii de WiFi gratuit, aplicații pentru informare, monitorizarea 
spatiilor publice. 

Infrastructura digitala   Monitorizarea spatiilor publice, Servicii online de informare, WiFi 
gratuit  

SmartCity Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor SmartCity.  

V
e

rd
e

 

Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Terapia Verde are un impact pozitiv asupra mediului si asupra 
creșterii calității vieții.  

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin implementarea proiectului Terapia Verde se vor reduce emisiile 
de Co2 prin acoperișuri verzi, fațade verzi, zone verzi etc.  

A
cc

es
u

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 3  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este principal deoarece depind de el încă 6 proiecte 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu transportul public nepoluant.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P13 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.13.1 Amenajarea de parcuri in proximitatea instituțiilor publice din UAT Vicovu de Sus POR P3 

P.13.2 Amenajare spațiu urban cu caracter recreativ Buget local 

P.13.3 
Igienizarea vegetației existente, modelarea terenului si plantarea cu plante perene/gazonarea 
suprafețelor; 

Buget local 

P.13.4 Modernizarea clădirilor aflate in inventarul public si amenajarea de acoperișuri verzi  POR P3 

P.13.5 
Realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice si reutilizarea acestora in sisteme de 
irigat inteligente  

POR P3 

P.13.6 Realizarea unui ghid de amenajare a grădinilor si a spatiilor verzi la nivelul UAT Vicovu de Sus  POR P3 

P.13.7 Realizare de scuar-uri in urma remodelării intersecțiilor nemaforizate POR P3 

P.13.8 Amenajarea de spatii noi de joaca pentru copii in Bivolarie POR P3 

P.13.9 Amenajarea de spatii noi de joaca pentru copii in Laura, Est  POR P3 

P.13.10 Amenajarea de spatii noi de joaca pentru copii in comunitatea informala Plai  POR P3 

P.13.11 Amenajarea de alei cu structura non-invaziva; POR P3 

P.13.12 
Monitorizarea, gestionare si asigurarea mentenanței la nivelul sistemului integrat de spații verzi 
amenajate, locuri de agrement, sport și loisir 

Buget local 

  

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Revitalizarea spaţiului public urban în zona râului Suceava din orașul 
Vicovu de Sus    

Justificarea investiţiei 

Pistele VELO sunt instrumentul de conectivitate și 
accesibilitate a populației la râul Suceava și zona 
aferentă acesteia. Proximitatea râului impune 
amenajarea unor zone de agrement, sport și loisir, 
picnic și locuri de joacă, etc. care devin dotări și 
puncte de odihnă, contemplare și orientare 

Descierea sumară 
Proiectul are ca scop reconvesia functionala a 
spatiilor degradate si amenajarea de paduri-parc, 
foisoare, puncte de observare pasari,  platforme de 
popas sau coridoare ecologice in proximitatea 
raului Suceava. 

PM14 
67% 60% 47% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

6,200,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P14 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.14.1 Amenajarea de parcuri tematice si senzoriale in lunca râului Suceava  POR P3 

P.14.2 Amenajarea de spatii de joaca si divertisment in lunca râului Suceava  POR P3 

P.14.3 Amenajarea de unei baze mulți sport in aer liber  POR P3 

P.14.4 Amenajarea unei păduri – parc  PNRR 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri Facilitează creșterea calității vieții 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul va avea o abordare zonala, inclusiv in zona marginalizata si 
periurbana 

Promovarea întreprinderilor sociale  

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity -  

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Proiectul are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

Prin revitalizarea spațiului public urban in zona râului Suceava  se 
vor reduce emisiile de Co2.  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR Proiectul poate fi finanțat prin PNRR  

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 3  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul se realizează in completarea altui proiect finalizat. 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane din orașul Vicovu de 
Sus 

Justificarea investiţiei 

Aproximativ 80% din trama stradală, din Vicovu de 
Sus, este de categoria IV-a ceea ce determină, cu 
intervenții minime asupra situației juridice a 
terenurilor, reorganizarea circulației prin 
introducerea străzilor cu sens unic, piste VELO, etc. ce 
au ca scop creșterea siguranței pietonilor  

Descierea sumară 

Reconfigurarea infrastructurii urbane are in vedere 
transformarea unor strazi in strazi cu sens unic, 
modernizarea cailor de rulare si semnalizarea 
eficienta si inteligenta a strazilor. 

PM15 

73% 70% 42% 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

3,900,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P1 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.15.1 Modernizarea drumurilor locale  Buget local 

P.15.2 Reconfigurarea drumurilor locale si realizarea de străzi cu sens unic  POR P3 

P.15.3 Implementarea, monitorizarea si gestionarea unui sistem de salubrizare a spațiilor publice  Buget local 

P.15.4 Implementarea, monitorizarea si gestionarea unui sistem de colectare a deșeurilor menajere Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul va avea o acoperire locala, inclusiv in zona marginalizata 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile publice 

Parteneriate pentru progres - 

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity -  

V
e

rd
e

 

Investiție cu impact pozitiv asupra mediului Încurajarea transportului nepoluant prin reconfigurarea 
infrastructurii rutiere are un impact pozitiv asupra mediului 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR Proiectul poate fi finanțat prin PNRR  

POR 2021-2027 Proiectul este eligibil in POR Prioritatea 3  

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul nu se realizează in completarea altui proiect finalizat. 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Reabilitarea esplanadei centrale a orașului Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Aproximativ 33% din populație este reprezentată de 
tineri. Aproximativ 3000 de elevi învață în Vicovu de 
Sus. Pentru activitățile extra curriculare sunt 
necesare a fi amenajate zone și trasee pietonale 
conexate între ele care să aibă „statut” de esplanadă 
atât în localitate cât și pe malul râului Suceava 

Descierea sumară 

Reamanajarea si reabilitarea esplanadei centrale a 
orasului Vicovu de Sus. 

Buget estimat: 

1,300,000 

PM16 

50% 50% 58% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P16 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.16.1 Reconfigurarea zonei pietonale centrale  Buget local 

P.16.2 Amenajarea de spatii verzi si platforme de popas in zona esplanadei centrale  Buget local 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 - 

Buget local 
Proiectul prevede si cofinanțare sau alte costuri neeligibile 
suportate din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Construire de noi segmente de artere de circulaţie pentru conectarea 
punctului de trecere a frontierei la autostrăzi sau drumuri expres 

Justificarea investiţiei 

Vicovu de Sus este oraș de frontieră (are punct de 
trecere a frontierei) iar pentru un oraș curat și sigur 
sunt necesare artere de circulație care să degreveze 
de vehiculele aflate în tranzit de zonele aglomerate, 
zonele rezidențiale și centrul orașului 

Descierea sumară 

Construirea unor artere de circulație ce asigura 
conectivitatea punctului de trecere a frontierei cu 
autostrada A7.  

 

PM17 
66% 70% 79% 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

17,920,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P17 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.17.1 
Construire de noi segmente de drum județean pentru conectarea punctului de trecere a 

frontierei la autostrăzi sau drumuri expres POR P5 

  

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul poate fi finanțat prin POR 2021-2027 Prioritatea 5 in 
parteneriat cu CJ. 

Buget local - 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect principal 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata Primul sector de drum este depus prin  Anghel Salingy 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Construirea unei șosele ocolitoare pentru devierea traficului greu din 
centrul orașului Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Vicovu de Sus este oraș de frontieră (are punct de 
trecere a frontierei) iar pentru oraș, zona de nord are 
potențial economic dacă este realizată o șosea 
ocolitoare care să permită, într-un timp scurt accesul 
la punctul de trecere a frontierei cu Ucraina 

Descierea sumară 

Realizarea unei șosele ocolitoare în partea de 
nord a orașului Vicovu de Sus 

PM18 
78% 90% 79% 

Procentul rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

13,440,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P18 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.18.1 Modernizarea tronsonului 1 PTF Vicovu de Sus - str. Drumul Nou POR P5 

P.18.2 Realizarea unei centuri inelare la nivelul UAT Vicovu de Sus  POR P5 

  

 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul poate fi finanțat prin POR 2021-2027 Prioritatea 5 in 
parteneriat cu CJ. 

Buget local - 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar Proiectul este complementar altor investii in infrastructura 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Imbunatatirea conectivităţii orașului Vicovu de Sus prin construirea unei 
variante ocolitoare, zona centrala – pod M.H.C. – zona Laura – Pod Dăbâca 

Justificarea investiţiei 

În partea de vest a UAT Vicovu de Sus sunt localități 
care trebuie să traverseze acest oraș pentru a accesa 
la DN2H (arteră de circulație care permite 
conectivitatea la E85). Astfel, este necesar realizarea 
acestui pod pentru degrevarea zonei centrale a 
orașului Vicovu de Sus de tranzitul auto 

Descierea sumară 

Realizarea unui pod rutier peste râul Suceava, 
în partea de vest a UAT_ului Vicovu de Sus 

PM19 
74% 80% 53% 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

3,572,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P19 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.19.1 
Îmbunătățirea conectivității orașului Vicovu de Sus prin construirea unei variante ocolitoare 

zona centrală – pod M.H.C. – zona Laura – Pod Dăbâca POR P5 

  

 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 Proiectul poate fi finanțat prin POR 2021-2027 Prioritatea 5 in 
parteneriat cu CJ. 

Buget local Proiectul va fi finanțat si din bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin investiţii în 
modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere 

Justificarea investiţiei 

Vicovu de Sus este oraș de frontieră (are punct de 
trecere a frontierei) iar pentru un oraș curat și sigur 
sunt necesare artere de circulație care să degreveze 
de vehiculele aflate în tranzit de zonele aglomerate, 
zonele rezidențiale și centrul orașului 

 

Descierea sumară 

Construirea unui drum județean/național ce asigura 
conectivitatea punctului de trecere a frontierei cu 
autostrada A7.  

 

PM20 

Buget estimat: 

5,236,000 

76% 90% 58% 

Procentul rezultat din 

chestionarea sectorului 

privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P17 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.20.1 
Revitalizarea si regenerarea orașului Vicovu de Sus, prin investiții in modernizarea si 

reabilitarea infrastructurii rutiere Buget local 

  

 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 - 

Buget local 
Proiectul poate fi finanțat de la bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere si a accesibilizării drumurilor 
naţionale de interes regional prin realizarea unui pod peste râul Suceava 

Justificarea investiţiei 

În partea de vest a UAT Vicovu de Sus sunt localități 
care trebuie să traverseze acest oraș pentru a accesa 
la DN2H (arteră de circulație care permite 
conectivitatea la E85). Astfel, este necesar realizarea 
acestui pod pentru degrevarea zonei centrale a 
orașului Vicovu de Sus de tranzitul auto 

 

Descierea sumară 

Construirea unui drum județean/național ce 
asigura conectivitatea punctului de trecere a 
frontierei cu autostrada A7.  

 

PM21 
52% 60% 53% 

Procentul 

rezultat din 

chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetățenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

experților 

Buget estimat: 

2,975,000 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P17 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.21.1 
Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere și a accesibilizării drumurilor naționale de interes 

regional prin construirea unui pod peste râul Suceava Buget local 

  

 

 

  

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 - 

Buget local 
Proiectul poate fi finanțat de la bugetul local. 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

    

Incluziune

Digitalizare SmartCity

Verde -Impact asupra mediului si schimbarilor climatice

Sustenabilitate/ Accesul la finantare

Corelare/ integrare/ Complementaritate

  

  

Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncţionalizarea unor terenuri 
din orașul Vicovu de Sus 

Justificarea investiţiei 

Aproximativ 33% din populație este reprezentată de 
tineri. Aproximativ 3000 de elevi învață în Vicovu de 
Sus. Pentru recreere și socializare sunt necesare a fi 
amenajate zone și trasee pietonale pentru o 
apropiere mai mare față de natură și om 

 

Descierea sumară 

Amenajarea spațiilor publice pietonale și de pe 
albia râului Suceava 

PM22 

54% 60% 47% 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

sectorului privat 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

cetatenilor 

Procentul rezultat 

din chestionarea 

expertilor 

Buget estimat: 

7,069,476 



 

 

Lista lunga de proiecte aferente P17 

Număr  Denumire subproiecte Sursa de finanțare 

P.22.1 
Amenajarea de parcuri prin reconversia sau refuncționalizarea unor terenuri din orașul Vicovu 

de Sus Buget local 

  

 

 

 

 
Domeniu/Subdomeniu  Aportul proiectului la realizarea obiectivului 

IN
C

LU
ZI

U
N

E 
SO

C
IA

LA
 

FACILITAREA ANGAJĂRII ȘI A MOBILITĂȚII 
 

Noi căi spre un loc de muncă - 

Șanse pentru tineret - 

O mână de ajutor în afaceri - 

Încurajarea carierelor - 

PERFECȚIONAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

Deschiderea porților spre învățare - 

Aspirații mai înalte - 

Cursuri de formare eficace - 

ȘANSE PENTRU TOȚI  

Combaterea marginalizării Proiectul are o abordare care facilitează combaterea discriminării 

Promovarea întreprinderilor sociale - 

Susținerea parteneriatelor locale - 

Abordări favorabile incluziunii Proiectul susține combaterea discriminării si integrarea in 
comunitate 

SERVICII PUBLICE MAI BUNE  

Instituții mai eficace Favorizează accesul la serviciile sociale, de sănătate și la educație 

Parteneriate pentru progres  

D
ig

it
a

liz
ar

e
 

Sm
ar

tC
it

y 

Interconectarea serviciilor de mobilitate - 

Infrastructura digitala   -  

SmartCity - 

V
e

rd
e

 Investiție cu impact pozitiv asupra mediului - 

Investiție care respecta principiile DNSH Respectarea principiilor DNSH este condiție de eligibilitate 

Investiție care conduce la reducerea 
emisiilor de Co2 

-  

A
cc

e
su

l l
a 

fi
n

an
ţa

re
 PNRR - 

POR 2021-2027 - 

Buget local 
Proiectul poate fi finanțat prin bugetul local 

C
o

re
la

re
/ 

in
te

gr
ar

e
 Proiect principal Proiectul este un proiect secundar 

Integrat Proiectul este integrat cu majoritatea proiectelor, inclusiv cu pistele 
de biciclete sau cu spatiile verzi.  

Complementar - 

Investiție demarata - 


