
 

 

Primăria  Siret 
 

 
 

De Centenar sărbătorim împlinirea celui mai frumos vis al poporului 

român: unirea tuturor provinciilor românești într-o singură țară. Acest vis milenar a 

fost atins prin muncă și sacrificii și trebuie continuat în vederea construirii unei 

Românii puternice și prospere. 

Astăzi, Centenarul ne găsește uniți și hotărâți să construim un viitor mai 

bun. Dacă strămoșii noștri ne-au dăruit o țară, noi, la rândul nostru, trebuie să 

muncim pentru a lăsa generațiilor viitoare o Românie dezvoltată și demnă, o 

Românie integrată în marea familie a țărilor Uniunii Europene, o Românie care să se bucure de 

respectul celorlalte națiuni de pe glob. 

Ne dorim ca și orașul Siret să pășească pe drumul dezvoltării, iar un factor foarte important 

pentru atingerea acestui obiectiv îl constituie fondurile europene. Din păcate,  axele de finanțare 

au fost lansate cu o întarziere de aproape 3 ani dar acest lucru nu ne-a descurajat, ci, din contră, 

ne-a ambiționat. 

Anul Centenar a însemnat pentru Primăria Siret un an de eforturi susținute și chiar 

de sacrificii în vederea depunerii de proiecte europene. În momentul de față din punct de 

vedere al numărului de proiecte depuse și din punct de vedere al valorii totale solicitate 

pentru finanțare suntem pe primul loc în rândul orașelor din Regiunea Nord-Est (județele 

Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui) și am depășit chiar și unele municipii. 

Valoarea totală a proiectelor europene care vizează orașul Siret este de peste 43 de milioane 

de euro, iar implementarea acestora va dura până în anul 2021. 

De Centenar am pus bazele unui viitor mai bun pentru orașul nostru. 
 

Anul Centenar – Anul proiectelor europene pentru orașul Siret 
 

 Cu o întârziere de aproape 3 ani, în anul 2017 au fost lansate, în sfârșit, primele axe de 

finanțare din cadrul programelor europene. Majoritatea axelor  care prezentau interes pentru orașul 

nostru au fost lansate, însă, abia în anul 2018. Am fost pregătiți din timp pentru aceste programe și 

am reușit să depunem un număr mare de proiecte care acoperă principalele nevoi ale orașului 

nostru: investiții în infrastructura rutieră, școlară,  sănătate, apă-canal, spații verzi, parcuri, etc. 

Proiectele depuse vizează toate cartierele orașului nostru inclusiv Pădureni și Mânăstioara. 

 Pe lângă proiectele depuse pe fonduri europene mai avem 3 proiecte câștigate pe fonduri 

naționale. 

 În total, orașul Siret a depus,  în perioada  2017-2018,  un număr de 11 proiecte pe fonduri 

europene și 3 pe fonduri naționale. De asemenea, suntem incluși ca beneficiari în proiectul 

județean de modernizare a infrastructurii de apă-canal ( UAT Orașul Siret este acționar în cadrul 

ACET ). 

 Situația actuală a acestor proiecte se prezintă astfel: 



- 5 proiecte europene, cu o valoare totală de 4.980.000 de euro, au fost  deja aprobate și sunt 

în implementare; 

- 3 proiecte naționale, cu o valoare totală de 2.470.000 de euro, au fost deja  aprobate și sunt 

în implementare; 

- 7 proiecte europene, cu o valoare totală aferentă orașului Siret de 35.750.000 de euro,  sunt 

în evaluare și avem șanse foarte mari de a obține finanțare. 

Valoarea totală a sumelor aferente orașului Siret, în cadrul proiectelor europene depuse, este 

de 40.730.000 de euro,  la care se adaugă 2.470.000 de euro din proiecte cu finanțare națională. 

Implementarea acestor proiecte se va face în perioada 2019 – 2022.  

 

Proiecte aprobate spre finanțare din fonduri naționale 

 

3 proiecte – valoare totală estimativă: 2.470.000 euro 
 

Extindere rețele de canalizare în orașul Siret (Vama Siret) 

Valoare totală: aprox. 1.300.000 euro 
 

Rezultate: lucrări de extindere a canalizării spre vamă, str. Dubovei (spre Mihăileni), str.      

Rogojeștilor. 

Perioada de implementare: 2017 – 2021. Licitația pentru lucrări se află în faza de pregătire.  

Data estimată pentru începerea lucrărilor: iunie 2019. 

2. Extindere și reabilitare grupuri sanitare la Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret  

Valoare totală: aprox. 170.000 euro 
 

Rezultate: lucrări de amenajare interioară și extinderea numărului de grupuri sanitare 

Perioada de implementare: 2017 – 2021. Licitația pentru lucrări se află în faza de pregătire.  

Data estimată pentru începerea lucrărilor: martie 2019. 

3. Locuințe pentru tineri în regim de închiriere, str. Silvestru Iaricevschi nr. 3 (Bloc ANL). 

Valoare totală: aprox. 1.000.000 euro 

 

Rezultate: construcția unui bloc nou de tip ANL cu un număr de 24 de apartamente. 

Perioada de implementare: 2017 – 2021. Licitația pentru proiectare și lucrări se află în faza de 

pregătire. Data estimată pentru începerea lucrărilor: iunie 2019. 

 

Proiecte cu finanțare europeană aprobate până în prezent 

 

5 proiecte - valoare totală estimativă: 4.980.000 euro 
 

1. Revitalizarea Zonei de Agrement Urbane din Zona Lacului de Acumulare Siret-

Rogojești, din orașul Siret, jud.Suceava  

Valoare totală: aprox. 2.100.000 euro 

 



Rezultate: extinderea suprafeţei spațiilor verzi din oraşul Siret cu o suprafaţă de 

aproximativ 17.000 mp pe faleza râului Siret, dotarea spațiilor verzi din proiect cu mobilier urban 

și crearea facilităților de agrement și petrecere a timpului liber (locuri de joacă pentru copii, bănci, 

grătare, alei, toalete publice, terenuri de sport. etc.) 

 Perioada de implementare: 2017 – 2021. Licitația pentru lucrări se află în faza de 

pregătire. Data estimată pentru începerea lucrărilor: aprilie 2019. 

 

2. Revitalizare teren degradat din strada Sucevei, oraș Siret, județul Suceava  

Valoare totală: aprox. 130.000 euro 
 

Rezultate: extinderea suprafeței spațiilor verzi din orașul Siret cu o suprafață de 4794 mp 

în fosta grădină de vară și dotarea spațiilor verzi din proiect cu mobilier urban și și crearea 

facilităților de agrement și petrecere a timpului liber (locuri de joacă pentru copii, bănci, grătare, 

alei, toalete publice). 

Perioada de implementare: 2017 – 2019. Licitația pentru dotări se află în faza de pregătire, 

lucrările sunt în derulare. Data estimată pentru finalizarea lucrărilor: mai 2019. 

 

3. Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program normal Luminița Oraș 

Siret, jud Suceava 

Valoare totală: aprox. 1.250.000 euro 
 

Rezultate: reabilitarea corpurilor de clădire existente (Corp A și Corp B), extinderea 

corpului B și dotarea tuturor corpurilor cu mobilier și echipamente didactice și nedidactice. 

Perioada de implementare: 2018 – 2021. Licitația pentru lucrări se află în faza de pregătire. 

Data estimată pentru începerea lucrărilor: martie 2019. 

 

4. Construcție și dotare de ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului 

Tehnic Lațcu Vodă Oraș Siret, jud Suceava 

Valoare totală: aprox. 1.300.000 euro 
 

Rezultate: construirea unei clădiri în curtea fostei Școli Profesionale,  în care vor 

funcționa: 3 laboratoare, 3 ateliere și 1 amfiteatru. De asemenea, vor fi dotate atelierele și 

laboratoarele cu mobilier, scule, mașini, echipamente și software de specialitate pentru clasele cu 

profil  mecanică și textile. 

Perioada de implementare: 2018 – 2021. Licitația pentru lucrări se află în faza de pregătire. 

Data estimată pentru începerea lucrărilor: martie 2019. 

 

5. Construire Centrul multifuncțional social Mănăstioara  

Valoare totală: aprox. 200.000 euro 
 

Rezultate: construirea unui Centru social la Mănăstioara, în curtea fostei școli generale, 

dotarea cu mobilier și aparatură specifică pentru: găzduirea echipei mobile din cadrul Direcției de 

Asistență Socială, servicii de informare, consiliere și control medical de rutină, activități culturale 

și de socializare. 

 Perioada de implementare: 2018 – 2020.  



Licitația pentru proiectare și lucrări se află în faza de pregătire. Data estimată pentru 

începerea lucrărilor: martie 2019. 

 

Proiecte cu finanțare europeană aflate în evaluare 

 

7 proiecte aflate în evaluare dintre care 6 au ca aplicant orașul Siret 

Valoarea totală a proiectelor aflate în evaluare este de 35.750.000 

de euro 
 

1. Modernizarea infrastructurii de sănătate în regiunea Siret-Hliboca 

Valoare totală: aprox. 1.440.000 euro din care 780.000 euro pentru Spitalul de Boli 

Cronice Siret. 
 

Proiectul este depus în cadrul programului transfrontalier România – Ucraina, de un 

parteneriat format din UAT Orașul Siret și Consiliul Raional Hliboca. Obiectivele care vor fi 

reabilitate și dotate prin acest proiect sunt Spitalul de Boli Cronice Siret ( fostul Spital Orășenesc ) 

și Spitalul Raional Hliboca. 

Rezultate aferente orașului Siret: reablitarea și modernizarea Corpului A din cadrul  

Spitalului de Boli Cronice Siret și dotarea cu aparatura medicală și mobilier. Proiectul are ca 

obiectiv îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de internare în cadrul Spitalului de Boli Cronice 

Siret. 

Perioada de implementare: 2019 – 2021. 

 

2. Modernizarea infrastructurii educaționale în regiunea Siret-Hliboca 

Valoare totală: aprox. 330.000 euro din care aprox. 170.000 euro pentru Școala 

Gimnazială “Petru Mușat” din Siret 
 

Proiectul este depus în cadrul programului transfrontalier Romania – Ucraina, de către un 

parteneriat format din UAT Orașul Siret și Primăria Hliboca. 

Rezultate: amenajarea și împrejmuirea terenului de sport, înființarea de noi  toalete, 

amenajare parcare, reabilitarea instalației electrice la corpul A, dotarea cu echipamente IT. 

Perioada de implementare: 2019 – 2020. 

 

3. Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul  Siret - prin 

introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de 

transport, velo și pietonale. 

Valoare totală: aprox. 5.000.000 euro 

 

Rezultate: reabilitarea și modernizarea DJ 291 A,  tronsoanele Pădureni și Mănăstioara 

(astfaltare), creare, modernizare și amenajare piste pentru bicicliști și trotuare, achiziționare 

autobuze de transport public în comun pentru traseele Pădureni, Mănăstioara și Vama Siret 

Perioada de implementare: 2019 – 2021. 

 



4. Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat din cadrul Spitalului de Boli Cronice 

Siret, jud. Suceava 

Valoare totală: aprox. 2.300.000 euro 
 

Rezultate: construcția unei clădiri noi,  dotată cu aparatură medicală performantă, care va 

găzdui 4 servicii medicale în ambulatoriu, nou înființate: cardiologie, neurologie, acupunctură, 

imagistică (CT și osteodensitometru). De asemenea, se are în vedere creșterea capacității de tratare 

în regim  ambulatoriu de recuperare fizică și balneologie prin înființarea a două noi servicii: 

hidroterapia (bazin cu apă sărată) și recuperarea motorie digitală, dar și dezvoltarea serviciilor 

existente. 

Perioada de implementare: 2019 – 2022. 

 

5. Îmbunătățirea calității vieții în orașul Siret, județul Suceava 

Valoare totală: aprox. 5.000.000 euro 
 

Rezultate: reabilitarea a 8 străzi de pe raza orașului Siret (asfaltare), construirea de 

locuințe sociale (26 apartamente pe str. Rogojeștilor și 13 apartamente pe str. Castanilor), 

construirea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice (str. Castanilor, în curtea Azilului), 

înființarea unui Centru de tineret (Biblioteca publică, săli pentru activități), înființarea unui Centru 

recreativ în cartierul Pădureni (pentru activități culturale și recreative),. 

Perioada de implementare: 2019 – 2022. 

 

6. Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații 

urbane moderne (în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava) 

Valoare totală: aprox. 5.000.000 euro 
 

Rezultate: reabilitarea Muzeului de Istorie din Siret, construirea unui Centru educațional 

pentru învățare permanentă, reabilitarea și dotarea parcurilor din zona centrală a orașului Siret 

(locuri de joacă, scenă, bănci, alei, aparate de sport, corpuri de iluminat) și înființarea unei parcări 

cu 50 de locuri pe str. Sucevei. 

Perioada de implementare: 2019 – 2022. 

 

7. Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava (proiect 

derulat de societatea ACET Suceava în cadrul căreia Primăria Siret este acționar). 

Valoare totală: aprox. 280.000.000 euro din care aprox. 17.500.000 euro sunt alocați 

pentru Orașul Siret 
 

Rezultate: extinderea rețelei de apă- canal în toate cartierele orașului Siret (Pădureni, 

Mănăstioara, Ruși, Tatarcina, etc.). La final, 98% din populația orașului Siret se va putea racorda 

la rețeaua de apă-canal. 

Perioada de implementare: 2019 – 2023. 

 


