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Distribuţia pe sexe a populaţiei 
din Siret, în anul 2010

Sursa: INS
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15,5%

Adulţi

70,8%
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13,7%

Distribuţia pe categorii de vârstă a 
populaţiei din Siret, în anul 2010

Sursa: INS

Situaţia existentă 
 

Demografie 
 
Cunoscut ca fiind este cel mai vechi 
oraş din Bucovina – menţionat pentru 
prima dată într-un izvor cartografic 
extern din Portulanul lui Angelino 
Dulcert din anul 1339 – Siretul este 
unul dintre cele mai importante 
localităţi urbane din Suceava. Cu o 
populaţie de 9.304 persoane (1 ianuarie 
2010), Siretul cumulează 3,1% din 
populaţia urbană de la nivel judeţean.  
 
Volumul demografic al Siretului a 
urmat un trend descendent în ultimii 
ani, ritmul mediu anual de creştere în 
perioada 2000-2010 fiind -0,88%. 
Scăderea efectivului populaţiei este 
determinată de soldul migratoriu 
negativ care reuşeşte să anuleze efectul 
benefic produs de sporul natural 
pozitiv. În anul 2009, spre exemplu, 
soldul schimbărilor cu reşedinţa a fost 
de -73 locuitori, iar soldul schimbărilor 
de domiciliu de -58 locuitori. Există, 
însă, numeroase cazuri în care 
persoanele plecate în străinătate nu 
sunt înregistrate în bazele oficiale, ceea 
ce înseamnă că soldul migratoriu poate 
căpăta proporţii semnificative.  
 
Distribuţia pe sexe a populaţiei 
siretene este una echilibrată, 51,2% 
fiind persoane de sex feminin şi 48,8% 
fiind persoane de sex masculin.  
Astfel, raportul de feminitate la nivel 
municipal este de 105%, ceea ce 
înseamnă că la 100 persoane de sex 
masculin revin aproximativ 105 
persoane de sex feminin.  

Profilul demografic al Siretului este 
asemănător cu cel al municipiului 
Suceava, dar şi cu cel al altor localităţi 
urbane precum Municipiul Fălticeni şi 
Municipiul Rădăuţi. Elementele 
comune sunt următoarele: (1.) toate 
localităţile au un grad de îmbătrânire 
demografică sub 1000‰ – ceea ce 
înseamnă că, în prezent, numărul 
tinerilor este superior celor al 
bătrânilor - , (2.) toate localităţile au o 
rată de înlocuire a forţei de muncă sub 
750‰ – ceea ce înseamnă că în 
următorii 10-15 ani vor întâmpina un 
deficit de forţă de muncă – (3.) şi toate 
localităţile au un raport de dependenţă 
demografică sub 500‰ – ceea ce 
înseamnă că persoanele aflate în vârstă 
de muncă susţin cu greu persoanele 
inactive.  
 
Gradul de îmbătrânire demografică  
a populaţiei oraşului Siret este de 
880,3‰. Acest indicator demografic 
arată că la 1.000 persoane tinere cu 
vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani revin 
880,3 persoane vârstnice cu vârsta de 
60 ani şi peste. Siretul are, încă, o 
situaţie bună vis-{-vis de acest 
indicator statistic, deşi pe termen lung 
(10-20 de ani) nivelul de îmbătrânire 
demografică va creşte simţitor.  
 
Rata de înlocuire a forţei de muncă 
(raportarea efectivului populaţiei 
tinere la o treime din persoanele în 
vârstă de 15-59 ani, la 1.000 de 
locuitori) este de 658,1‰, ceea ce 
înseamnă că 1.000 de persoane care vor 
ieşi din câmpul muncii vor fi înlocuite 
de 658 persoane. În oraşul Siret 
deficitul de forţă de muncă care va 

apărea peste 10-15 ani (341,9 persoane) 
este superior celui judeţean (274 
persoane), dar inferior celui regional 
(368,9 persoane) şi naţional (416,6 
persoane).  
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Case la 

curte

54,7%

Apartam
ente

45,3%

Distribuţia fondului locativ din 
Siret pe categorii, în anul 2010

Sursa: Primăria Siret 

Raportul de dependenţă 
demografică (raportul dintre numărul 
populaţiei de 0-14 ani şi peste 60 ani, 
pe de o parte, şi numărul populaţiei cu 
vârsta cuprinsă între 15-59 ani) este de 
412,5‰ în oraşul Siret. Aceasta 
înseamnă că fiecare 1.000 de persoane 
adulte susţin 412 persoane tinere şi 
bătrâne. Indicele de dependenţă 
demografică capătă valori mai ridicate 
la nivel judeţean (482,1‰), regional 
(422,3‰) şi naţional (434,1‰). 
 
Suprafaţa totală a Siretului este de 
4.340 ha, din care doar 22,2% 
reprezintă suprafaţa intravilană. În 
ciuda acestui fapt, densitatea urbană 
(calculată ca raport între volumul 
demografic şi suprafaţa intravilană) din 
Siret este una dintre cele mai scăzute 
de la nivel judeţean. La un kmp de 
teren intravilan revin 965 locuitori 
sireteni, această valoare fiind de 2 ori 
mai mică decât densitatea urbană 
judeţeană (1.937,6 loc./kmp) şi de 
aproximativ 3 ori mai mică decât cea 
naţională (2.884,5 loc./kmp). 
 

Fond locativ 
 
La nivelul Siretului fondul locativ se 
cifrează la 3.299 locuinţe, 
reprezentând circa 3% din totalul 
fondului locativ urban de la nivelul 
judeţului. Distribuţia pe cartiere a 
fondului locativ este foarte particulară, 
existând cartiere dezvoltate în special 
în plan vertical (ex. Cartierul Vest) şi 
cartiere a căror dezvoltare urbană a 
fost una predominant orizontală. 
 
Din cele 3.299 de locuinţe, 1.804 sunt 
case la curte (54,7%) şi 1.495  
apartamente la bloc (45,3%). Pe de altă 

parte, distribuţia pe tipuri de 
proprietate este următoarea: 98% 
locuinţe proprietate privată şi 2% 
locuinţe se află în proprietate publică.  
Fondul locativ din Siret este, per 
ansamblu, puţin mai aglomerat decât 
situaţia de la nivel judeţean. Astfel, 
numărul persoanelor pe o locuinţă este 
de 2,82 persoane (+2,2% faţă de nivelul 
judeţean), iar suprafaţa locuibilă pe cap 
de locuitor este de 13,7 mp  în oraşul 
Siret  (-6,3% faţă de nivelul judeţean).  
Din punct de vedere al suprafeţei medii 
utile a unei locuinţe, populaţia 
mediului urban sucevean are la 
dispoziţie 39,5 mp/locuinţă, iar cea din 
oraşul Siret o suprafaţă de 38,6 
mp/locuinţă (-2,3% faţă de nivelul 
judeţean). 
 
În ciuda aglomerării fondului locativ, 
principalele aspecte care nemulţumesc 
populaţia oraşului Siret sunt aspectul 
clădirilor şi rezistenţa şi termoizolarea 
acestora.  
 
 

Spaţii verzi şi amenajare urbană 
 
În anul 2009, suprafaţa totală a 
spaţiilor verzi din oraşul Siret totaliza 
19,6 ha, reprezentând 2,03 puncte 
procentuale din suprafaţa intravilană a 
localităţii. Suprafaţa spaţiilor verzi pe 
cap de locuitor este de 21,1 mp, cu 24% 
mai mult decât media de la nivel 
judeţean. Spaţiile verzi din Siret sunt 
apreciate, de cetăţeni, ca fiind 
insuficiente şi inechitabil distribuite pe 
cartiere. De asemenea, gradul de 
amenajare a acestora produce un nivel 
destul de ridicat de insatisfacţie.  
 
 

 

În ceea ce priveşte spaţiile de joacă 
pentru copii, în Siret există un singur 
astfel de spaţiu amenajat din fondul 
private.   
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Principalele probleme  
 
1. Trendul descendent al 

populaţiei. Populaţia oraşului Siret 
a înregistrat un puternic trend 
descendent începând cu anul 1990, 
principala cauză fiind migrarea 
locuitorilor. În perioada 2000-2010, 
ritmul mediu anual de creştere a 
fost de –0,83%, cu mult sub ritmul 
anual înregistrat în UE27 (+0,37%), 
România (-0,45%), Regiunea Nord-
Est (-0,28%) ori judeţul Suceava    
(-0,11%).  
 

2. Rata de înlocuire a forţei de 
muncă. Aceasta este una dintre 
problemele generale ale României 
şi chiar ale Uniunii Europene, dacă 
luăm în considerare faptul că, 
potrivit Eurostat, în următorii 10-15 
ani, UE27 va avea un deficit de 
forţă de muncă de circa 240 
persoane. Siretul va întâmpina o 
problemă majoră legată de 
înlocuirea actualei mâini de lucru 
(cu un nivel înalt de calificare) cu 
resurse tinere. Deficitul care va 
apărea poate afecta dezvoltarea 
economică, sectoarele economice 
care vor avea cel mai mult de 
suferit fiind cele pentru care 
instituţiile de pregătire din Siret nu 
oferă specializare.  
 

3. Aglomerarea spaţiului locativ. 
Deşi doar 21,5% din locuitorii 
Siretului sunt nemulţumiţi de 
suficienţa spaţiului apartamentului 
sau casei, conform analizei datelor 
INS, locuinţele au o uşoară  

 
 
 
 
tendinţă de supraaglomerare. Spre 
exemplu, numărul de persoane pe 
locuinţă în Siret este de 2,82 
persoane, cu 17,5% mai mult decât 
la nivelul UE27. Un grad mai ridicat 
de nemulţumire este provocat de 
aspectul clădirilor de locuit, 
rezistenţa şi termoizolarea 
acestora. 
 

4. Suprafaţa insuficientă a 
spaţiilor verzi amenajate. 
Suprafaţa medie a spaţiilor verzi pe 
cap de locuitor este cu aproape 5 
mp mai scăzută decât  valoarea 
minimă de 26 mp/locuitor necesară 
a fi oferită cetăţenilor până la data 
de 31 decembrie 2013 (conform  
Ordonanţei de Urgenţă nr. 
114/2007). Pe lângă insuficienţa 
spaţiilor verzi, siretenii reclamă şi 
distribuţia pe cartiere a acestora şi 
gradul scăzut de amenajare şi 
întreţinere.  
 

5. Lipsa spaţiilor de joacă pentru 
copii. O altă problemă existentă 
este lipsa spaţiilor de joacă pentru 
copii, singurul loc de joacă 
amenajat fiind suprapopulat. Astfel, 
numărul copii raportat la numărul 
de echipamente de joacă este cu 
mult peste raportul necesar.  

  
 
 

21,1

26

Suprafaţa actuală Suprafaţa necesară 
în anul 2013

Suprafaţa medie de spaţii verzi pe cap 
de locuitor în Siret

-mp-

+23%

47,8%

44,8%

42,9%

21,5%

60,4%

40,9%
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38,50%

Termoizolarea clădirilor
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Aspectul clădirilor
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apartamentului/casei

Distribuţia spaţiilor verzi în 
toate cartierele
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Ponderea populaţiei 
nemulţumite de aspecte legate de 

spaţii verzi şi fondul locativ

Sursa: Primăria Siret, studiu primar realizat în rândul 
cetăţenilor  

Sursa: INS 
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Analiza SWOT 
 

 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Gradul de îmbătrânire al populaţiei este inferior valorilor 

judeţene, regionale şi naţionale; 
 Suprafaţa spaţiilor verzi pe cap de locuitor în Siret este 

de 21,1 mp, valoare superioară mediei naţionale; 
 Actualizarea Planului Urbanistic General al oraşului prin 

intermediul finanţărilor europene; 
 Existenţa grupurilor de clădiri vechi care păstrează 

caracterul istoric al oraşului; 
 Existenţa diferenţierilor cartierelor în ansamblul urban 

citadin; 
 Existenţa unei corespondenţe între construcţiile noi şi 

Planul Urbanistic General al oraşului; 
 Identificarea la nivel local a unei zone destinate 

dezvoltării viitoare de imobilelor de locuinţe; 
 Zona de dezvoltare industrială Siret este amplasată la 

marginea oraşului (în afara cartierelor de locuinţe); 
 Existenţa parteneriatelor de înfrăţire dintre oraşul Siret 

şi alte oraşe Europene, în cadrul asociaţiilor de înfrăţire 
(precum Douzelage, Europa Miast) sau cu unităţi 
instituţionale / administrativ teritoriale individuale 
(Wieliszew, Camera de Comerţ şi Industrie Wodzislaw 
Slaski); 

 Oraşul Siret este membru al Asociaţiei Oraşelor din 
România. 

 Aspectul estetic general al oraşului este dominat de 
culori cenuşii - sobre; 

 Gradul de acoperire al spaţiilor verzi este insuficient în 
raport cu necesitatea existentă la nivel local; 

 Insuficienţa locurilor de joacă pentru copii la nivel 
local; 

 Existenţa unor terenuri în proprietate privată în 
centrul oraşului care nu sunt utilizate şi valorificate; 

 Inexistenţa veniturilor la nivel local în rândul 
populaţiei pentru dezvoltarea de noi proiecte 
imobiliare; 

 Numărul mare de blocuri de apartamente neizolate 
termic; 

 Insuficienţa numărului de parcări comparativ cu 
necesitatea existentă; 

 Lipsa unui plan managerial al parcărilor existente la 
nivel local; 

 Slaba dezvoltare urbană din cauza lipsei de fonduri la 
nivel local necesare pentru finanţarea sau cofinanţarea 
proiectelor. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Existenţa fondurilor şi a programelor care finanţează 

dezvoltarea urbană; 
 Existenţa programelor de reabilitare termică a clădirilor 

care pot duce la o îmbunătăţire a aspectului general al 
oraşului Siret, pe lângă considerentele de mediu care 
impun astfel de acţiuni; 

 Programele guvernamentale de îmbunătăţire a fondului 
locativ: Programul naţional de sprijinire a construirii de 
locuinţe proprietate personală, Programul Prima Casă; 

 Existenţa posibilităţii amenajării unor parcuri pentru 
recreere în parteneriat transfrontalier; 

 Existenţa posibilităţii înfiinţării unei reţele de internet 
wireless gratuite într-o zonă publică a Siretului; 

 Existenţa posibilităţii amenajării unor parcuri pentru 
role şi skateboard; 

 Tendinţa de creştere a preţurilor la  materiale de 
construcţii sub influenţa cursului valutar leu-euro 
poate avea ca efect reducerea investiţiilor în domeniul 
dezvoltării urbane; 

 Criza economică şi lipsa locurilor de muncă poate avea 
ca efect migrarea populaţiei din mediul urban spre 
zonele rurale din proximitate; 

 Tendinţa de migrare a populaţiei calificate spre alte 
centre urbane regionale sau în străinătate, pe fondul 
unei salarizări mai motivante. 
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 Existenţa posibilităţii semnării parteneriatului dintre 
oraşul Siret şi Wodzislaw Slaski (Polonia); 

 Dezvoltarea unui nou cartier la nivel local – Cartierul 
Nou – unde sunt deja strămutate o parte din locuinţele 
afectate de inundaţii; 

 Existenţa la nivel naţional şi european a planurilor 
integrate de armonizarea a noilor construcţii în 
concordanţă cu specificul local şi arhitectura clădirilor 
vechi; 

 Existenţa fondurilor externe disponibile pentru 
reabilitarea clădirilor cu valoare istorică. 
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Ponderea străzilor orăşeneşti 
modernizate în Siret, în anul 2009

39%

Oraşul Siret Judeţul Suceava

48,6%

Sursa: INS

Situaţia existentă 
 
Infrastructura de transport 
rutier 
 
Accesul în Siret este asigurat prin 
intermediul mai multor drumuri, care 
asigură legătura oraşului cu alte 
localităţi: 

- drumul european E 85 (DN 2); 
- DN 29C: Siret-Botoşani 
- DJ 291A: Siret-Baineţ; Siret-

Grămeşti; 
- DJ 209D: Siret-Calafindeşti; 
- DC 52: Siret-Văşcăuţi. 

 
Reţeaua stradală din Siret cuprinde 59 
km de străzi orăşeneşti, din care doar 
39% reprezintă străzi orăşeneşti 
modernizate. Prin comparaţie, la nivel 
judeţean ponderea străzilor orăşeneşti 
modernizate este de 48,6%, iar la nivel 
naţional de 62,2%. Principala cauză a 
gradului scăzut de modernizare a 
străzilor orăşeneşti este slaba 
dezvoltare a infrastructurii rutiere în 
cartierele cu caracter rural din Siret 
(Pădureni, Mănăstioara), dar şi din 
cartierul Tatarcina. Aceste trei zone 
care cumulează 42% din lungimea 
totală a reţelei stradale au un grad de 
modernizare a străzilor orăşeneşti sub 
25%: Tatarcina (9,3%), Pădureni 
(12,5%), Mănăstioara (22,7%).  
 
Cartierele cu cel mai ridicat grad de 
modernizare a străzilor orăşeneşti 
sunt: Zona Industrială (100%), Muşat-
Centru (88,9%), Vest (60,8%), Ruşi 
(42,6%) şi Ruina-Troiţa (40,1%).  
 
 

 

 
 
Infrastructura de transport 
rutier 
 
 
Deşi există infrastructură specifică, în 
Siret nu se poate realiza accesul prin 
intermediul căilor feroviare. Datorită 
lipsei de cerere pentru transportul 
feroviar pe traseul Dorneşti – Siret 
(magistrală secundară 518 – cale ferată 
simplă neelectrificată), activitatea a 
fost sistată.  
 
Funcţionalitatea imobilului în care şi-a 
desfăşurat activitatea Gara Siret s-a 
schimbat, în prezent funcţionând o 
structură de cazare pentru turişti 
(singura structură de primire turistică 
locală acreditată). 

 
 
Infrastructura de transport 
aerian 
 
 
În Siret infrastructura de transport 
aerian nu este dezvoltată, accesul 
aerian putându-se realiza prin 
intermediul celor mai apropiate 
aeroporturi: 

- Aeroportul Internaţional „Salcea” 
Suceava – 45 km; 

- Aeroportul Internaţional 
Cernăuţi – 45 km; 

- Aeroportul Internaţional Iaşi – 
190 km; 

- Aeroportul Internaţional „George 
Enescu” Bacău – 190 km.  

 

 
 
 

  
 
 
Infrastructura tehnico-edilitară 
 
Reţeaua de furnizare a apei potabile 
 
În oraşul Siret, captarea apei se 
realizează prin 14 puţiri (forate şi 
neforate), din care 10 sunt situate în 
stânga şi dreapta drumului european 
E85. De asemenea, este utilizat un dren 
ce captează apa prin mal, acesta fiind 
amplasat pe malul stâng al râului Siret, 
la circa 2,2 km în amonte de staţia de 
tratare (podul de peste râul Siret). 
 
Lungimea totală a reţelei de alimentare 
cu apă este de 27,9 km, din care 27,1% 
sunt amplasaţi în Zona Industrială, 
26,7% în cartierul Centru-Muşat, 15,1% 
în cartierul Ruina Troiţa, 14,2% în 
cartierul Ruşi, 11,3% în cartierul Vest şi 
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Lungimea reţelei de apă potabilă şi canalizare, din Siret, pe cartiere

5,6% în cartierul Tatarcina. Pe de altă 
parte, cartierele cu aspect rural 
Pădureni şi Mănăstioara nu sunt 
racordate la această utilitate. 
 
Gradul de conectare a populaţiei la 
sistemul de alimentare cu apă este de 
aproximativ 70% (6.000 de locuitori). 
Disparităţile între cartiere sunt 
semnificative, astfel încât dacă în 
cartierele Muşat-Centru şi Vest gradul 
de conectare la reţeaua de apă potabilă 
este de 100%, în Zona Industrială 
gradul de conectare scade la 70%, iar în 
cartierele cu aspect rural gradul de 
conectare este 0%. Cei aproximativ 
30% din locuitorii oraşului Siret care 
nu beneficiază de reţea de distribuţie a 
apei locuiesc la case care sunt 
alimentate de puţuri de apă şi puţuri 
forate, acestea putând produce 

contaminarea apei freatice din cauza 
scurgerilor din fosele septice şi latrine. 
Gradul de utilizare a capacităţii de 
producere a apei potabile din Siret este 
de 17%, dintr-o capacitate de producere 
a apei de 4.320 mc/zi fiind distribuiţi 
cetăţenilor doar 734,2 mc/zi. Din 
aceştia, aproape 65% sunt destinaţi 
consumului casnic, iar 35% consumului 
industrial. Practic, din cauza declinului 
industrial al Siretului din ultimii ani s-a 
înregistrat şi un trend descendent al 
consumului industrial de apă potabilă 
(cu circa 47,2% în perioada 2000-
2009).  
 
Volumul de apă anual furnizat unui 
locuitor din oraşul Siret se ridică la 18,5 
mc (anul 2009), în timp ce la nivel 
urban judeţean unui locuitor îi revin 
50,4 mc.  
 

Reţeaua de canalizare 
 
Potrivit datelor oficiale locale lungimea 
totală a reţelei de canalizare publică 
din Siret măsoară 11,6 km. Din aceasta, 
circa 60% reprezintă conducte cu mufă 
din beton nearmat (construite în 
perioada 1982-1984), iar 40% conducte 
ondulate din polietilenă.  
 
Reţeaua de canalizare cuprinde un 
număr de 320 de cămine de canalizare, 
din care doar jumătate sunt în stare 
corespunzătoare de funcţionare.   
 
Gradul de conectare a populaţiei din 
Siret la reţeaua de canalizare este de 
aproximativ 54% (5.000 locuitori).  
 
Gradul de conectare variază între 
cartierele Siretului, existând zone în 
cadrul cărora nicio gospodărie nu este 
racordată la reţeaua de canalizare: 
cartierul Pădureni şi cartierul 
Mănăstioare. Pe lângă acestea se mai 
remarcă şi alte străzi cu probleme din 
punct de vedere al acestei utilităţi: 
zonele la sud de pârâul Negoştina, 
zonele dintre străzile Laţcu Vodă-
Unirii-9 Mai şi pârâul Negostina, 
zonele aflate la nord de râul Siret, 
străzile Principatele Unite şi Sf. Ioan 
Botezătorul din partea de nord-vest a 
oraşului, din limitele administrative ale 
oraşului. 
 
Gospodăriile neracordate la reţeaua de 
canalizare utilizează fose septice şi 
latrine, astfel încât conform datelor din 
Master Planul pentru Apă-Canal nu 
există deversări directe în cursurile de 
apă înainte de tratare. Nu este, însă, 
exclusă contaminarea pânzei freatice 
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din cauza  scurgerilor din fosele septice 
şi latrinele de la nivel local.  
 
Epurarea apelor uzate are loc în cadrul 
staţiei de epurare locală, construită în 
anul 1983. Gradul avansat de uzură a 
acesteia a determinat reabilitarea 
recentă a componentei mecanice a 
staţiei. Fluxul proiectat al treptei de 
epurare mecanică este de 100 l/s şi cel 
al treptei de epurare biologică este de 
50 l/s. 
 
Reţeaua de distribuţie a gazelor 
naturale 
 
Conform Institutului Naţional de 
Statistică, lungimea simplă a reţelei de 
distribuţie a gazelor naturale din Siret 
era, în anul 2009, de 9,8 km. Reţeaua 

de distribuţie a gazelor naturale a fost 
introdusă la nivel local în anul 2006 
prin intermediul proiectului 
„Reabilitarea infrastructurii zonei 
industriale din oraşul Siret”. Nu toate 
cartierele sunt acoperite de această 
reţea tehnico-edilitară, zonele în cadrul 
cărora există posibilitatea conectării la 
reţeaua de gaze naturale fiind: 
Cartierul Muşat-Centru, Cartierul Vest 
şi Zona Industrială. 
 
Alimentarea cu energie termică 
 
Serviciul public de alimentare cu 
energie termică din cadrul Primăriei 
Siret furnizează agent termic, acesta 
fiind produs de cele două centrale 
termice CT1-centru şi CT 2-vest. În 
perioada octombrie 2009-martie 2010 a 
fost furnizat agent termic unui număr 

de 798 locuinţe şi 17 agenţi economici 
şi instituţii.  
 
În anul 2009, cantitatea de energie 
termică difuzată populaţiei cumulează 
77,2% din cantitatea totală, restul până 
la 100% reprezentând agent termic 
distribuit instituţiilor şi agenţilor 
economici. 
 
Gradul de conectare general a 
gospodăriilor siretene la acest serviciu 
este de 25,2%. Gradul de conectare a 
gospodăriilor la sistemul centralizat de 
distribuţie a energiei termice din 
oraşul Siret este de 0,0% în cartierele 
cu aspect rural – Mănăstioara şi 
Pădureni şi de peste 50,0% în cartierele 
Vest (58,6%) şi Muşat-Centru (68,6%) 
unde predomină blocurile de 
apartamente.  
 

 

Gradul de conectare a populaţiei 
la reţeaua de apă potabilă

70%

Gradul de conectare a populaţiei 
la reţeaua de canalizare

54%

Gradul de conectare a 
gospodăriilor la reţeaua de 

energie termică

25,2%

Sursa: Primăria Siret Sursa: Primăria Siret Sursa: Primăria Siret 
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81,40%

66,30%

40,3%

30,6%

18,60%

33,70%

59,70%

69,40%

Calitatea apei furnizate în cartierul în care 
locuiţi

Canalizarea în cartierul în care locuiţi

Preţul pentru apă şi canalizare

Preţul pentru încălzirea termică

Gradul de mulţumire al cetăţenilor vis-a-vis de reţelele 
tehnico-edilitare

Nemulţumit+foarte nemulţumit Mulţumit+foarte mulţumit

Sursa: Primăria Siret, studiu primar realizat în rândul cetăţenilor

Principalele probleme  

 

1. Gradul scăzut de modernizare a 
străzilor orăşeneşti. Deşi 
accesibilitatea în Siret este facilă 
datorită drumului european E85, 
nivelul de modernizare a străzilor 
orăşeneşti este mult sub nivelul 
aşteptărilor populaţiei. Tocmai din 
acest motiv, o serie de străzi 
necesită intervenţia urgentă a 
autorităţilor publice: Str. 1 Mai, Str. 
Pinului, Str. Carol I, Str. 28 
Noiembrie, Str. Cimitirul Vechi, 
Str. Ciprian Porumbescu (doar 
câteva sute de metri), Str. 
Bucovinei, Str.Vasile Lupu Vodă, 
Str. Codri Cosminului, Str. Iancu 
Flondor, Str. Al. I. Cuza, Str. Tudor 
Flondor, Str. Mihai Eminescu, Str. 
Mărăşeşti, Str. Munteni, Str. 
Principatele Unite, Str. Căprioarei, 
Str. Libertăţii, Str. Negoştini, Str. 
Arcului, Str. Moldovei, Str. 
Petriceicu, Str. Plăieşilor, Str. 
Onofrei şi Str. Laţcu Vodă. 

 
Lipsa de modernizare a străzilor 
orăşeneşti are implicaţii atât asupra 
calităţii vieţii populaţiei, cât şi 
asupra mediului de afaceri, una 
dintre principalele condiţii ale 
atragerii investitorilor fiind 
existenţa unei infrastructuri rutiere 
adecvate.  

 

2. Gradul scăzut de racordare a 
populaţiei la reţeaua de 
furnizare a apei potabile. Cu un 
nivel de racordare a populaţiei la 
reţeaua de apă potabilă de 70%, 
Siretul se situează puţin peste 

nivelul de racordare a populaţiei de 
la nivel naţional – urban şi rural 
(65%). Extinderea reţelei de apă 
potabilă este una dintre priorităţile 
principale ale Siretului, în ceea ce 
priveşte reţelele tehnico-edilitare.  

 

3. Infrastructura învechită de 
furnizare a apei potabile. Pe 
lângă extinderea infrastructurii de 
furnizare a apei potabile, se impune 
şi reabilitarea reţelelor existente: 
reabilitarea conductelor de 
pompare, reabilitarea rezervoarelor 
de apă brută, modernizarea Staţiei 
de Tratare a Apei Siret şi furnizarea 
echipamentelor de laborator, 
reabilitarea rezervoarelor de apă şi 
construcţia de noi astfel de 
rezervoare, modernizarea reţelei de 
distribuţie. Aceste lucrări vor duce 
la reducerea pierderilor de apă, dar 
şi la furnizarea unui serviciu public 
de mai bună calitate.  

 

4. Gradul scăzut de racordare a 
populaţiei la reţeaua de 
canalizare. Siretul este unul dintre 
oraşele cu o rată scăzută de 
conectare a populaţiei la reţeaua de 

canalizare, ponderea la nivel 
naţional a racordării populaţiei din 
mediul urban fiind de aproximativ 
87%. Lipsa accesului la reţeaua de 
canalizare poate reprezenta una 
dintre principalele surse de poluare 
din Siret, din cauza foselor septice 
şi latrinelor.  
 

5. Infrastructura degradată de 
canalizare. La nivelul 
infrastructurii de canalizare se 
remarcă mai multe probleme care 
produc un grad ridicat de 
nemulţumire în rândul populaţiei, 
precum  ponderea ridicată a 
conductele de canal cu mufă din 
beton nearmat sau starea 
necorespunzătoare a căminelor de 
canale (starea treptelor de acces, 
impermeabilitatea pereţilor, lipsa 
unui număr semnificativ de capace 
de cămine, acoperirea cu asfalt a 
căminelor). Pe lângă acestea se 
remarcă o serie de necesităţi de 
dezvoltare a infrastructurii: 
extinderea colectorilor 
gravitaţionali, înfiinţarea de noi 
staţii de pompare şi înfiinţarea de 
noi cămine de vizitare.  
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Analiza SWOT
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Poziţionarea geografică la graniţa cu Ucraina; 
 Situarea oraşului pe drumul european E85 care asigură 

o legătură rapidă cu zonele din sudul şi vestul ţării; 
 Existenţa unei reţele stradale bine dezvoltate care 

acoperă echilibrat cartierele oraşului Siret; 
 Existenţa unei reţele de trotuare bine dezvoltată la 

nivel local; 
 Existenţa unui număr ridicat de captări de apă potabilă: 

14 puţuri forate, 1 puţ neforat şi un dren ce captează apa 
prin mal; 

 Existenţa reţelei de canalizare; 
 Reabilitarea infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare 

în Zona Industrială în cadrul unui proiect cu finanţare 
externă. 

 

 Trecerea drumului european E85 chiar prin zona 
centrală a oraşului; 

 Poziţionarea geografică a oraşului în context naţional 
din punct de vedere al situării pe axele rutiere 
naţionale; 

 Lipsa accesului la nivel local prin intermediul căilor 
feroviare, (din lipsa cererii cursele pe linia Dorneşti – 
Siret sunt sistate); 

 Gradul scăzut de modernizare a străzilor orăşeneşti; 
 Un procent ridicat din reţeaua de trotuare este 

necorespunzătoare; 
 Existenţa zonelor la nivelul oraşului neacoperite de 

reţeaua de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi 
reţeaua de distribuţie a gazului natural; 

 Contaminarea pânzei freatice din cauza  scurgerilor 
din fosele septice şi latrine ale gospodăriilor 
neracordate la reţeaua de canalizare; 

 Infrastructura învechită de înmagazinare a apei 
potabile; 

 Gradul ridicat de uzură morală şi fizică a Staţiei de 
Epurare a Apei din Siret (gradul de epurare al apelor 
uzate este de circa 65%); 

 Starea necorespunzătoare a circa 50% din căminele 
de canalizare. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Existenţa fondurilor şi a programelor care finanţează 

reabilitarea străzilor şi trotuarelor; 
 Existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea şi 

modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare; 
 Existenţa Aeroportului Internaţional Suceava, situat la 

o distanţă de circa 47 km de oraşul Siret; 
 Potenţial de dezvoltare a surselor alternative de energie 

(energie eoliană); 
 Construirea unei centuri ocolitoare pentru devierea 

traficului de mare tonaj ce se îndreaptă spre Vamă. 
 
 

 Lipsa capacităţii de cofinanţare în implementarea 
unor proiecte de reabilitare a infrastructurii rutiere; 

 Fondurile nerambursabile pentru infrastructură sunt 
reduse, pentru următoarea perioadă; 

 Fondurile disponibile pentru modernizarea 
drumurilor publice limitate (insuficiente comparativ 
cu necesităţile existente); 

 Tendinţa de creştere a preţurilor la resursele 
energetice şi combustibili sub influenţa cursului 
valutar leu-euro; 

 Menţinerea tendinţei de debranşare de la sistemul 
centralizat de furnizare a agentului termic pentru 
încălzirea locuinţelor. 
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94%

100%

98,7%

97%

96,3%

94,5%

92,6%

87,6%

83%

TOTAL Siret

Zona Industrială

Pădureni

Zona Muşat-Centru

Ruina Troiţa

Mănăstioara

Ruşi

Tatarcina

Zona Vest

Gradul de acoperire a 
străzilor din Siret cu iluminat 

public, pe cartiere

Sursa: Primăria Siret

12,2

11,6

11,7

14

Oraşul Siret

Judeţul Suceava

Regiunea Nord-Est

România

Rata infracţionalităţii în anul 
2009  (la 1.000 de locuitori)

Sursa: INS

Situaţia existentă 
 
Iluminatul public 
 
Iluminarea publică din Siret este  
asigurată de un număr total de 1.281 
stâlpi de iluminat din care 97 sunt 
stâlpi ornamentali (-7,8%) şi 1.307 
lămpi.  
 
Gradul de acoperire a străzilor cu 
reţeaua de iluminare urbană este de 
aproape 94%. Gradul de acoperire al 
cartierelor variază între 83% (Cartierul 
Vest) şi 100% (Cartierul Zona 
Industrială). Alte cartiere al căror 
procent de acoperire a străzilor cu 
sistemul de iluminare stradală 
depăşeşte media locală sunt: Cartierul 
Pădureni (98,7%), Cartierul Muşat-
Centru (97%), Cartierul  Troiţa (96,3%) 
şi Cartierul Mănăstioara (94,9%).  
 
Raportând numărul de stâlpi de 
iluminat la lungimea străzilor 
orăşeneşti, observăm că un corp de 
iluminat revine la 23,5 m de stradă 
orăşenească. Există, însă, cartiere în 
cadrul cărora distanţa dintre stâlpii de 
iluminare este mai mare: cartierul Ruşi 
– 45,8 m, Cartierul Vest – 33,9 m, 
Cartierul Tatarcina – 25,9 m, Zona 
Industrială – 25,6 m, Cartierul Ruina 
Troiţa – 25,4 m şi Cartierul Pădureni – 
25,2 m. 
  

Siguranţă şi ordine publică 
 
În Siret, numărul agenţilor de poliţie se 
cifrează la 6 persoane, ceea ce 
înseamnă că la fiecare poliţist 
deserveşte peste 1.500 de locuitori. 

Patrulele de ordine publică la nivelul 
oraşului Siret sunt patrule mixte: 
poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi şi 
poliţie comunitară. 
 
În anul 2009 au fost înregistrate 115 
infracţiuni în Siret, rata 
infracţionalităţii fiind de 12,2‰. 
Această valoare este uşor superioară  
mediei judeţene (11,61 infracţiuni la 
1.000 locuitori) şi regionale (11,71 
infracţiuni la 1.000 locuitori). 
Comparativ cu media naţională, însă, 
rata infracţionalităţii din oraşul Siret 
este mai mică (13,97 infracţiuni la 1.000 
locuitori – la nivel naţional). Faţă de 
anul 2004, numărul infracţiunilor s-a 
majorat cu 11,6%, iar rata 
infracţionalităţii cu 11,92%. Rata medie 
de creştere anuală a numărului de 
infracţiuni în intervalul 2004-2009 a 
fost de +3,3%.  
 
Potrivit Inspectoratului de Poliţie al 
Judeţului Suceava, din cele 115 
infracţiuni înregistrate pe  raza 
oraşului Siret, 34,8% sunt de natură 
judiciară, 20,0% de natură economico-
financiară şi 45,2% de altă natură.  

 
Situaţii de urgenţă 
 
În Siret, structurile care deservesc 
situaţiile de urgenţă sunt Secţia de 
Pompieri Siret (înfiinţată în anul 1940) 
şi  Serviciul Mobil de Urgenţă, 
Reanimare şi Descarcerare – SMURD 
(înfiinţat în anul 2008). 
  
Obiectivele acestor structuri sunt: 
prevenirea, reducerea, eliminarea 
riscurilor de producere a situaţiilor de 
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urgenţă şi a consecinţelor acestora, 
protecţia populaţiei, mediului, 
bunurilor şi valorilor de patrimoniu 
prin mijloace şi măsuri specifice. 
 

Salubrizare 
 
Serviciul Public de Salubrizare din 
cadrul Primăriei Siret asigură 
întreţinerea şi salubrizarea a 37.757 mp 
străzi, 16.206 mp trotuare, 9.000 mp 
parcări şi 54.909 mp în cadrul Vămii 
Siret (Vama veche – 17.894 mp şi Vama 
nouă – 37.015 mp).  
 
Activitatea de întreţinere şi salubrizare 
este asigurată de 32 persoane, din care 
26 persoane pentru salubrizare oraş şi 
persoane pentru salubrizare Vamă.  
Acest personal participă şi la curăţarea 
depozitelor ocazionale de pe malul 
râului Siret, lunca Siretului (stadion), 
str. Basarabiei, Grădina de Vară, 
curăţarea pâraielor pe tronsoanele 
Ruina, Troiţa, str. Mihai Eminescu şi 
Cimitirul Ortodox.  
 

Pieţe agroalimentare 
 
În Siret funcţionează o piaţă 
agroalimentară  amplasată în Zona 
Industrială. Suprafaţa pieţei este destul 
de redusă, neexistând posibilitatea 
extinderii în plan orizontal.  
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17%

19%

24,80%

83%

81%

75,20%

Pieţe agroalimentare

Linişte şi siguranţă

Curăţenie în cartier

Gradul de mulţumire a populaţiei vis-a-vis de 
serviciile publice

Proastă şi foarte proastă Bună şi foarte bună

Sursa: Primăria Siret, studiu primar realizat în rândul cetăţenilor

Principalele probleme 
 
Siretul nu întâmpină, în general, 
probleme majore legate de serviciile 
publice. Se observă un grad destul de 
ridicat de mulţumire al cetăţenilor vis-
{-vis de serviciile publice de la nivel 
local. Populaţia are un nivel ridicat de 
încredere în serviciile de siguranţă şi 
ordine publică – Ambulanţă, Poliţie, 
Pompieri, SMURD – peste trei sferturi 
din sireteni declarându-se mulţumiţi şi 
foarte mulţumiţi de aceste structuri. 
Un grad ridicat de satisfacţie este 
remarcat şi în ceea ce priveşte situaţia 
pieţelor agroalimentare, liniştea şi 
siguranţa şi curăţenia în cartierele în 
care domiciliază.  
 
Analiza datelor statistice şi consultările 
publice realizate au dus la identificarea 
următoarelor disfuncţii ale serviciilor 
publice: 
 

1. Densitatea scăzută a corpurilor 
de iluminare stradală în anumite 
cartiere.  Există anumite cartiere 
în cadrul cărora populaţia a 
semnalat prezenţa unor porţiuni 

mai mari de străzi neacoperite cu 
iluminatul public.  
 

2. Existenţa unor zone cu risc 
infracţional mai ridicat. Zonele 
limitrofe prezintă un risc 
infracţional mai ridicat decât media 
locală. În aceste condiţii se impune 
creşterea măsurilor de siguranţă a 
populaţiei în cartierele mai 
problematice, fie prin intensificarea 
activităţii echipelor de intervenţie, 
fie prin dotarea cu sisteme de 
supraveghere video. 
 

3. Gradul scăzut de modernizare a 
pieţei agroalimentare. Deşi 
populaţia este, în general, 
mulţumită de piaţa agroalimentară 
din Siret, gradul de modernizare al 
acesteia este destul de scăzut. Piaţa 
nu dispune de locuri de parcare 
amenajate, traficul fiind îngreunat 
în zilele cu activitate mai intensă în 
piaţă. De asemenea, lipseşte 
compartimentarea unităţii în 
funcţie de categoria de produse 
vândute, piaţa fiind neacoperită.  
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Analiza SWOT
 
 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 Gradul ridicat de acoperire al străzilor cu iluminat stradal 
(94%); 

 Existenţa serviciului de salubrizare ce acoperă un procent 
ridicat din suprafaţa intravilană a oraşului; 

 Existenţa Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 
Descarcerare – SMURD; 

 

 
 Nivelul scăzut de atragere de fonduri europene 

destinate dezvoltării serviciilor publice din cauza lipsei 
de fonduri la nivel local necesare pentru finanţarea sau 
cofinanţarea proiectelor; 

 Rata infracţionalităţii din Siret este uşor superioară 
celei judeţene şi regionale; 

 Existenţa cartierelor limitrofe cu probleme din punct de 
vedere al infracţionalităţii; 

 Gradul scăzut de modernizare a pieţei agroalimentare; 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 

 Existenţa posibilităţii implementării unor proiecte de 
iluminare stradală prin utilizarea surselor regenerabile de 
energie; 

 Existenţa unor priorităţi naţionale în vederea prevenirii 
infracţionalităţii (ex. prevenirea furturilor din locuinţe); 

 Existenţa unui proiect prin care în contul amenzilor 
neachitate persoanele în cauză să presteze servicii 
comunitare. 
 

 
 Politicile de austeritate împotriva crizei economice pot 

avea ca rezultat concedierea agenţilor serviciilor 
publice; 

 Gradul scăzut de încasare al contravenţiilor în baza 
legală existentă la nivel naţional; 

 Legislaţia deficitară în domeniul violenţei domestice. 
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Situaţia existentă 
 
Siretul reprezintă una dintre cele mai 
importante localităţi urbane din 
judeţul Suceava din punct de vedere 
economic, deţinând o pondere de 1,4% 
din unităţile locale active existente.  
 
Ponderea cifrei de afaceri înregistrată 
de unităţile locale active din Siret în 
totalul cifrei de afaceri de la nivel 
judeţean este de 0,8%, localităţile cu 
contribuţii mai mari decât ale Siretului 
fiind: Municipiul Suceava, Municipiul 
Rădăuţi, Municipiul Fălticeni, 
Municipiul Vatra Dornei, Municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, Oraşul Gura 
Humorului. În ceea ce priveşte 
resursele umane, Siretul este 
responsabil de 2,27% din salariaţii de la 
nivel judeţean şi de 0,9% din 
persoanele aflate în şomaj.  
 
În anul 2009, în Siret, existau 157 
unităţi locale active din punct de 
vedere economic, ritmul mediu anual 
de creştere în perioada 2004-2009 fiind 
de 10,23%.  
 
Cea mai mare parte a întreprinderilor 
economice activează în sectorul 
„Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul” (44,6% - 70 de unităţi). 
Acest domeniu se remarcă prin cifre de 
afaceri sub media economică locală, 
dar prin productivităţi ale muncii 
ridicate (generate de numărul scăzut 
de angajaţi). Astfel, deşi aproape 
jumătate din întreprinderile de la 
nivelul Siretului desfăşoară activităţi de 
comerţ, numărul persoanelor angajate 
în acest sector este de doar  235 

persoane (25,5% din totalul 
persoanelor angajate).  
 
Domeniul „Construcţii” ocupă o 
pondere de 14% din totalul unităţilor 
economice din Siret. Cu toate acestea, 
„Construcţiile” reprezintă sectorul cu 
cel mai ridicat nivel al productivităţii 
muncii (120.419 RON/salariat – cu 
38,7% mai mult decât media generală). 
Numărul mediu de angajaţi este de 10,7 
persoane/unitate economică, de 
aproape două ori mai mult decât 
numărul mediu de salariaţi din total 
economie.  
 
Poziţia terţă în funcţie de numărul 
întreprinderilor este ocupată de 
unităţile economice din sectorul 
„Industria prelucrătoare”, 9,6% din 
companiile de la nivel local activând în 
acest domeniu. Importanţa industriei 
la nivel local este foarte mare, aproape 
39% din salariaţi desfăşurându-şi 
activitatea în acest sector. Industria 
prelucrătoare este sectorul cu cea mai 
ridicată cifră de afaceri/unitate 
economică (1.286.295 RON/ unitate – 
cu 152% mai mare decât media 
generală) şi cel mai ridicat număr 
mediu de angajaţi  (23,8 angajaţi, faţă 
de 5,9 angajaţi pe total economie).  

 

 

Distribuţia unităţilor economice din Siret şi a indicatorilor financiari pe categorii 
de mărime, în anul 2009  

  Firme Cifra afaceri Angajaţi 

Microîntreprinderi 89,2% 32,5% 30,6% 

Întreprinderi mici 8,9% 21,7% 25,6% 

Întreprinderi mijlocii 1,9% 45,8% 43,8% 

Întreprinderi mari 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Sursa: ONRC 
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Cu toate acestea, nivelul productivităţii 
muncii în industrie este cu 20,5% mai 
mic decât nivelul productivităţii 
muncii de la nivelul întregii economii 
locale. 
 
Alte sectoare economice importante 
din punct de vedere al numărului 
întreprinderilor existente în Siret sunt: 
„Hoteluri şi restaurante” (8,9%), 
„Transport şi depozitare” (8,3%), 
„Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice” (3,8%), „Agricultură, 
silvicultură şi pescuit” (3,25), alte 
sectoare (7,7%).  
 
89,2% din întreprinderile locale active 
au un număr de maxim 9 angajaţi, 
intrând în categoria 
microîntreprinderilor. Ponderea 
întreprinderilor mici (10-49 salariaţi) în 
totalul companiilor existente este de 

8,9%, iar a întreprinderilor mijlocii (50-
249 salariaţi) de 1,9%.  
 
Microîntreprinderile sunt responsabile 
pentru 32,5% din cifra de afaceri 
înregistrată în unităţile economice din 
Siret şi pentru 30,6% din numărul total 
de angajaţi. Comparativ cu situaţia de 
la  nivel naţional unde 
microîntreprinderilor li se datorează 
doar 20,4% din cifra de afaceri, în Siret 
microîntreprinderile au o contribuţie 
mai importantă.  
 
Densitatea întreprinderilor din Siret 
este de 16,7 unităţi economice/1.000 de 
locuitori. Această valoare este uşor 
superioară mediei judeţene (15,7‰) şi 
regionale (15,9‰), însă este inferioară 
densităţii întreprinderilor de la nivel 
naţional (25,2‰). 

Cifra de afaceri totală a unităţilor 
economice din Siret este de 80.078.817 
RON, media pe întreprindere activă 
fiind de 510.056 RON. 
 
Numărul mediu al salariaţilor din 
oraşul Siret se cifra în anul 2009 la 
1.672 persoane,  fiind cu 27,4% mai mic 
decât numărul mediu de salariaţi 
raportaţi în anul anterior. 
 
Conform Agenţiei Judeţene pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Suceava 
(AJOFM Suceava), numărul şomerilor 
înregistraţi în luna septembrie a anului 
2010 în oraşul Siret era de 224 
persoane, cu 31% mai mult decât în 
aceeaşi perioadă a anului precedent. 
Din totalul şomerilor, 50,5% sunt 
persoane de sex feminin şi 49,5% sunt 
persoane de sex masculin. 
 

 

Rezultatele unităţilor locale active din punct de vedere economic din oraşul Siret, în anul 2009 

 Cifra de 
afaceri/ unitate 

activă 

Productivitatea 
muncii 

Număr 
mediu de 
angajaţi 

Total general 510.056 86.853 5,9 

Construcţii 1.286.295 120.419 10,7 

Industria prelucrătoare 1.644.815 69.110 23,8 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 326.100 105.681 3,1 

Hoteluri şi restaurante 107.036 36.549 2,9 

Transport şi depozitare 91.339 79.160 1,2 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 156.674 23.739 6,6 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 69.709 32.173 2,2 

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 34.656 27.725 1,3 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 57.350 114.699 0,0 

Sănătate şi asistenţă socială 29.258 9.753 3,0 

Tranzacţii imobiliare 16.896 50.688 0,3 

Intermedieri financiare şi asigurări  31.024 31.024 0,0 

Sursa: ONRC 
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Analiza resurselor 
actuale 
 
Cunoaşterea resursele actuale ale 
Siretului, a punctelor tari şi punctelor 
slabe ale acestuia reprezintă o condiţie 
sine-qua-non a optării pentru o anume 
direcţie strategică de dezvoltare 
durabilă.   
 
A. Capital natural 
 
Una dintre principale resurse ale 
Siretului este poziţionarea la graniţa 
României cu Ucraina, pe traseului 
drumului european E85. Siretul este 
oraş de graniţă al Uniunii Europene, 
aspect ce poate facilita dezvoltarea 
activităţilor comerciale dintre unităţile 
economice de la nivel local şi cele din 
străinătate. Pe de altă parte, tocmai 
datorită poziţionării Siretul poate 
deveni punct de trecere/export pentru 
companiile din întreaga ţară. 
Dezvoltarea segmentului logistic vine, 
practic, ca o fructificare a avantajului 
poziţionării cu atât mai mult cu cât 
punctul vamal Siret este cel mai 
circulat punct de trecere a frontierei 
dintre România şi Ucraina.  
 
Poziţionarea la nivel judeţean şi 
regional este un alt avantaj pentru Siret 
din punct de vedere al accesului facil 
la resursele necesare pentru sectoare 
economice precum: Industrie, 
Construcţii sau Agricultură. Astfel, în 
partea de vest a Siretului există resurse 
de tipul pădurilor de răşinoase, în timp 
ce în partea de est există acces la păsuri 
de foioase. Pentru sectorul agricol au 
fost identificate resurse importante în 

vecinătate, precum culturile de: cartof, 
porumb, sfeclă de zahăr, cereale, 
floarea soarelui. De asemenea, sectorul 
construcţiilor se poate dezvolta pe 
baza argilelor şi nisipurilor existente în 
proximitatea Siretului.  
 
O altă resursă a oraşului Siret este 
fondul agricol. Suprafaţa totală a 
oraşului Siret este de 4.340 ha, din care 
3.160 ha este reprezentată de suprafaţa 
agricolă (72,8%) şi 2.661 ha de teren 
arabil (61%).  O pondere mai ridicată a 
terenurilor agricole şi arabile în totalul 
fondului funciar în localităţile urbane 
din judeţul Suceava este întâlnită doar 
în cazul unor localităţi declarate oraşe 
în anul 2004 (oraşul Vicovu de Sus, 
Oraşul Milișăuţi, Oraşul Salcea şi 
Oraşul Cajvana), al căror profil agricol 
este încă predominant. 
 
B. Capital uman 
 
Capitalul uman este o altă categorie de 
resurse care poate fi fructificată în 
dezvoltarea economică sustenabilă a 
Siretului. Forţa de muncă ieftină şi 
înalt calificată este unul dintre 
atributele ce pot fi asociate Siretului 
din această perspectivă. Investitorii 
străini tind să îşi relocheze activitatea 
către localităţile în cadrul cărora forţa 
de muncă este mai ieftină, însă nivelul 
de calificare corespunde standardelor 
de calitate. Potrivit Eurostat,  în anul 
2009 salariul mediu pe oră în România 
era de 3,76 Euro, singura ţară care 
înregistra un salariu mediu mai scăzut 
fiind Bulgaria (2,7 Euro/oră). Pe de altă 
parte, state precum Elveţia, 
Danemarca, Belgia practicau un salariu 
mediu pe oră de peste 30 Euro. În 

trimestrul 1 2011, salariul minim pe 
economie în România era de 157,2 
Euro. Şi de această dată, singura ţară în 
care se înregistrează o valoarea mai 
scăzută este Bulgaria (122,7 Euro), în 
timp ce în Luxemburg, spre exemplu, 
salariul minim pe economie este  de 
peste 11 ori mai mare decât în ţara 
noastră.  
 
Forţa de muncă din Siret este bine 
calificată, atât datorită specializărilor 
tehnice din cadrul unităţilor 
educaţionale locale, cât şi datorită 
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. 
Pe de altă parte, însăşi îndelunga 
tradiţie industrială a oraşului este o 
resursă pentru dezvoltarea Siretului.  
 
C. Capital material 
 
Între resursele actuale ale Siretului 
trebuie incluse şi existenţa zonei 
industriale, dar şi a unei zone pentru 
dezvoltarea unui viitor parc 
industrial (28 ha din care 5 ha au fost 
deja vândute). În actuala zonă 
industrială se remarcă existenţa unor 
clădiri disponibile pentru potenţialii 
investitori, avantajul acestora fiind că 
în zonă sunt disponibile toate reţelele 
tehnico-edilitare.  
 
Terenul destinat viitorului parc 
industrial este amplasat lângă Biroul 
Vamal Siret (punctul de trecere al 
frontierei în Ucraina), situat la 20 m de 
drumul european E85, fiind prevăzut 
cu o cale de acces. Terenul disponibil 
pentru investiţii are o latură de 
aproximativ 600 m în adâncime și 400-
450 m ca front dinspre șosea. 
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Principalele probleme  
 
A. Probleme economice generale 
 

1. Densitatea scăzută a 
întreprinderilor. Deşi densitatea 
întreprinderilor (întreprinderi la 
1.000 de locuitori) a avut o creştere 
semnificativă în perioada 2004-
2009 (de la 10,2‰ la 16,7‰), acest 
indicator încă se menţine cu mult 
sub nivelul naţional.  
 

2. Nivelul redus al cifrei de afaceri 
pe unitate economică. În Siret, 
cifra de afaceri totală raportată la 
numărul de întreprinderi 
economice este aproape jumătate 
din valoarea cifrei medii de afaceri 
a unităţilor locale active de la nivel 
judeţean. Aceasta înseamnă că în 
Siret există un număr ridicat de 
întreprinderi cu activitate slab 
dezvoltată. Sectoarele cel mai puţin 
profitabile sunt: „Producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat”, „Activităţi de servicii 
administrative şi activităţi de 
servicii suport”, „Sănătate şi 
asistenţă socială”, „Tranzacţii 
imobiliare” şi „Intermedieri 
financiare şi asigurări”. 
   

3. Numărul scăzut de investitori. 
Deşi este localitatea urbană cu cea 
mai ridicată pondere a companiilor 
cu capital străin din total 
întreprinderilor existente din 
judeţul Suceava, numărul 
investitorilor străini este apreciat 

ca scăzut în comparaţie cu 
potenţialul localităţii. Populaţia 
consideră, de altfel, că lipsa 
investiţiilor private, este una din 
principalele cauze ale problemelor 
economice ale oraşului. Pe o scară 
de la 1 (afectează în mică măsură) la 
10 (afectează în mare măsură), 
siretenii au evaluat lipsa 
investiţiilor private cu un scor 
mediu de 8,9.  
 

4. Declinul industrial. Deşi Siretul 
este caracterizat din punct de 
vedere economic ca fiind o 
localitate cu profil agro-industrial, 
sectorul industrial a cunoscut un 
declin semnificativ ulterior anului 
1989. Astfel, numeroase 
întreprinderi şi-au restrâns, închis 
sau relocat activitatea, ducând la 
creşterea numărului de şomeri. 
Tradiţia industrială şi experienţa 
forţei de muncă calificate pot fi 
fructificate prin dezvoltarea 
sectoarelor industriale slab 
poluante.  
 

5. Slaba valorificare a resurselor 
agricole. Conform statisticilor INS, 
Siretul a înregistrat în ultimii ani 
producţii medii la hectar mai 
ridicate pentru anumite culturi 
decât valorile medii de la nivel 
judeţean, regional şi naţional. Spre 
exemplu, producţia medie de grâu 
şi secară (2.920 kg/ha) este mai 
ridicată cu 0,4% decât cea de la 
nivelul judeţului Suceava, cu 12,4% 
decât cea de la nivelul Regiunii 
Nord-Est şi cu 20,7% decât cea de 
la nivel naţional. Dacă în 

comparaţie cu situaţia din ţară 
Siretul prezintă o situaţie 
satisfăcătoare, o comparaţie cu 
situaţia din Uniunea Europeană va 
releva lacunele existente în sectorul 
agricol. Astfel, producţia media de 
grâu în UE27 este dublă faţă de 
nivelul Siretului, la fel ca şi 
producţie medie de secară.  
 
De asemenea, producţia medie de 
cartofi (18.660 kg/ha) este cu 4% 
mai ridicată decât cea de la nivelul 
judeţului Suceava, cu 20,1% decât 
cea de la nivelul Regiunii Nord-Est 
şi cu 20,4% decât cea de la nivel 
naţional. În comparaţie cu 
producţia medie la hectar de la 
nivelul Uniunii Europene, Siretul 
(şi România, implicit), înregistrează 
valori cu până la 40-50% mai 
reduse. Deşi producţia de cartofi 
este una de bază în România, ţara 
noastră este statul cu cea mai 
scăzută productivitate din UE27 
din acest punct de vedere.  
 
Astfel, deşi dispune de teren 
suficient care să asigure dezvoltarea 
sustenabilă a sectorului agricol, 
Siretul prezintă o serie de disfuncţii 
care îi limitează nivelul 
productivităţii: lipsa 
echipamentelor şi utilajelor 
agricole, lipsa unor unităţi de 
însilozare sau achiziţionare a 
produselor agricole, parcul de 
utilaje şi maşini agricole în mare 
parte învechit, numărul scăzut de 
asociaţii agricole, etc. 
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B. Probleme ale resurselor de 
muncă 
 

6. Nivelul salarial scăzut. 
Problemele antreprenorilor sunt, 
deseori, diferite de cele ale forţei de 
muncă. Cu toate că interesul 
ambelor părţi este dezvoltarea 
economică, calea pentru a îndeplini 
acest deziderat nu este întotdeauna 
congruentă. Astfel, dacă pentru 
mediul de afaceri un element de 
atracţie al investiţiilor îl reprezintă 
forţa de muncă ieftină şi bine 
calificată, cetăţenii tind în 
permanenţă spre remuneraţii mai 
consistente. În urma studiului 
primar realizat în rândul 
cetăţenilor oraşului Siret s-a 
identificat faptul că siretenii 
apreciază că nivelul salariilor este o 
problemă majoră în Siret, care le 
afectează în mod direct traiul 
zilnic. Pe o scară de la 1 (afectează 
în mică măsură) la 10 (afectează în 
mare măsură), nivelul salariilor a 
fost evaluat cu 8,8.  
 

7. Numărul ridicat de şomeri. În 
Siret, rata medie lunară de creştere 
a numărului de şomeri a fost de 
5,1% în perioada ianuarie 2008-
septembrie 2010. Astfel, în anul 
2008 s-a atins nivelul şomajului din 
anii 2004-2005. Principala cauză a 
acestui trend ascendent este criza 
economică mondială, coroborată 
cu direcţia de dezvoltare 
economică locală adoptată după 
căderea regimului comunist. Din 
cauza preponderenţii sectorului 
comercial şi a celui a construcţiilor 
în economia locală, Siretul a fost 

afectat într-o mai mare măsură de 
criză decât localităţile în care 
întreprinderile industriale erau 
majoritare. Aceasta întrucât 
construcţiile şi comerţul au fost 
afectate în mai mare măsură decât 
industria de criza economică.  
 

8. Lipsa siguranţei locului de 
muncă.  Aproape jumătate din 
cetăţenii oraşului Siret au declarat 
în cadrul studiului primar realizat, 
că resimt nesiguranţa locului de 
muncă. Criza economică a 
determinat o fluctuaţie foarte mare 
a locurilor de muncă, mai multe 
companii micşorându-şi numărul 
persoanelor angajate. 
 

9. Slaba diversitate a locurilor de 
muncă. Nu doar lipsa locurilor de 
muncă, în general, este o problemă 
sesizată de sireteni, ci şi slaba 
diversitate a celor existente. Astfel, 
posibilităţile de angajare ale forţei 
de muncă există pentru sectoare 
precum comerţ, construcţii şi 
industrie, alte domenii economice 
fiind foarte slab dezvoltate în 
prezent. Creşterea numărului de 
investitori ar putea duce la 
diversificarea locurilor de muncă, 
prin dezvoltarea unor sectoare 
puţin valorificate astăzi în Siret. 
Astfel, ar creşte şi posibilităţile de 
angajate ale persoanelor în 
domeniile în care sunt specializate.  
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Analiza SWOT
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Accesul facil al investitorilor prin intermediul E85 şi  prin 

intermediul Aeroportului  Internaţional „Salcea” Suceava 
(45km), Aeroportului Internaţional Iaşi (190 km) şi 
Aeroportului Internaţional „George Enescu” Bacău (190 km); 

 Creşterea numărului de unităţi locale active din punct de 
vedere economic în perioada 2004-2009; 

 Existenţa unor clădiri industriale aflate în stare bună de 
conservare, care pot fi utilizate pentru dezvoltarea 
activităţilor economice; 

 Existenţa cartierului Zona Industrială Siret, în cadrul căruia 
funcţionează întreprinderi din industria  de prelucrare a 
lemnului, industria prelucrării metalice, industria alimentară, 
industria textilă şi construcţii; 

 Existenţa unei suprafeţe compacte de teren destinată 
dezvoltării industriale (28 ha din care 5 ha au fost deja 
achiziţionate în vederea construirii unei fabrici pentru 
producţia materialelor de construcţii: panouri de tip 
sandwich); 

 Existenţa utilităţilor publice şi a serviciilor de telefonie şi 
internet inclusiv în zonele destinate activităţilor economice: 
apă potabilă, canalizare, telefonie fixă şi mobilă, servicii de 
salubritate, internet, etc. 

 Existenţa tradiţiei în anumite domenii precum: industria 
textilă şi industria lemnului; 

 Existenţa forţei de muncă calificată în anumite sectoare 
economice; 

 Pregătirea profesională în domeniul tehnic în cadrul 
Grupului Şcolar „Laţcu Vodă” Siret, pentru specializări 
precum: confecţioner produse textile, tâmplar universal, 
mecanic auto, tehnician mecatronist, electrician auto; 

 Ponderea ridicată a suprafeţei agricole din  oraşul Siret din 
totalul fondului funciar (72,8%); 

 Productivitatea ridicată a terenurilor agricole în cazul 
producţiilor de cartofi, sfeclă de zahăr, grâu şi secară; 

 Deschiderea administraţiei publice locale către sprijinirea 
potenţialilor investitori. 

 
 

 Scăderea cu aproape 30 procente  a cifrei de afaceri 
totale înregistrate de unităţile locale active din Siret 
în anul 2009, comparativ cu anul precedent; 

 Raportul scăzut al IMM-urilor pe cap de locuitor 
(16,7 IMM-uri la 1.000 locuitori), în comparaţie cu 
media naţională de aproximativ 26 IMM-uri la 1.000 
locuitori; 

 Cifra medie de afaceri pe unitate locală activă din 
Siret în anul 2008 este cu 56% mai mică faţă de 
valoarea naţională (735.104 RON, faţă de 1.680.000 
RON la nivel naţional); 

 Lipsa unui cadru economic diversificat 
(concentrarea a 59% din unităţile locale active  în 
comerţ şi construcţii, sectoare cu valoare adăugată 
redusă); 

 Ritmul mediu anual de creştere a productivităţii 
muncii în perioada 2004-2009 în unităţile locale 
active din Siret este de  -15,3%; 

 Trendul descendent al numărului mediu de angajaţi 
pe unitate locală activă în ultimii ani, ajungând de 
la 12,5 salariaţi în anul 2004 la 5,9 salariaţi în anul 
2009; 

 Creşterea numărului de şomeri din oraşul Siret 
înregistraţi la AJOFM Suceava (în luna decembrie 
2009 numărul şomerilor era mai mare cu 45,2% faţă 
de aceeaşi perioadă a anului precedent); 

 Declinul industriei ulterior anului 1990, mai multe 
fabrici închizându-şi ori restrângându-şi activitatea; 

 Parcul de utilaje şi maşini agricole în mare parte 
învechit; 

 Numărul scăzut de asociaţii agricole, fapt ce 
împiedică valorificarea superioară a terenurilor 
agricole şi determină un nivel ridicat de 
fragmentare a acestora; 

 Capacitatea scăzută a mediului de afaceri local de a 
susţine investiţii pentru dezvoltare; 

 Lipsa reţelelor tehnico-edilitare în zona destinată 
dezvoltării viitorului parc industrial; 

 Lipsa echipamentelor şi utilajelor din sectorul 
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agricol; 
 Lipsa unor unităţi de însilozare sau achiziţionare a 

produselor agricole; 
 Slaba promovare a Siretului a potenţială destinaţie 

pentru investitori; 
 Numărul redus al investitorilor străini. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Poziţionarea la graniţă a Siretului poate favoriza schimburile 

comerciale între întreprinderile din Siret şi societăţile 
comerciale din Europa Centrală şi de Est (Ucraina, Polonia); 

 Situarea la graniţa cu Ucraina care este o piaţă de consum 
foarte mare şi o sursă importantă de materii prime; 

 Situarea Siretului în proximitatea unor zone cu materii prime 
pentru diverse sectoare economice: industrie (lemn de 
răşinoase, lemn de foioase) agricultură (cartof, porumb, 
sfeclă de zahăr, cereale, floarea soarelui), construcţii (argile, 
nisipuri); 

 Introducerea unor culturi agricole care nu sunt tradiţionale 
zonei, dar pot fi aclimatizate sau chiar a unor culturi agricole 
avangardiste testate deja în România (salcie energetică, 
plantaţii de afini de cultură, etc.) 

 Existenţa unei universităţi în municipiul Suceava care poate 
oferi pregătire superioară populaţiei şi poate constitui sursă 
de specialişti; 

 Situarea Siretului în apropierea a două oraşe mari (Suceava şi 
Rădăuţi) care pot reprezenta pieţe de desfacere pentru 
unităţile economice locale, dar şi surse de specialişti; 

 Existenţa programelor de finanţare cu fonduri europene 
destinate dezvoltării economice; 

 Programele guvernamentale pentru dezvoltarea economică, 
lansate de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii; 

 Cooperarea mediului privat cu autorităţile publice locale, cu 
instituţiile de învăţământ superior şi centrele de cercetare şi 
dezvoltare; 

 Interesul unor companii străine de a se dezvolta în alte ţări, 
mai ales în proximitatea ţărilor fostei Uniuni Sovietice; 

 Oraşul Siret este membru a două reţele de oraşe înfrăţite 
(Douzelage şi Europa Miast ), aceste relaţii putând fi folosite 
pentru promovarea oraşului şi atragere de investiţii.   

 Promovarea oportunităţilor locale de afaceri în rândul 
potenţialilor investitori români şi străini. 

 Amplasarea Siretului în zona de nord-est a 
României, la distanţă mare de graniţa de vest care 
face legătura cu Uniunea Europeană; 

 Riscul delocării unităţilor economice din industria 
textilă din Siret în Ucraina sau Republica Moldova, 
din cauza costurilor mai scăzute cu forţa de muncă; 

 Orientarea investitorilor străini spre oraşele mari 
sau la marginea acestora; atractivitatea ridicată a 
Municipiului Suceava şi Municipiului Rădăuţi, 
datorită resursei umane; 

 Situarea Siretului în apropiere de Suceava şi 
Rădăuţi, oraşe cu o ofertă comercială mai 
diversificată şi mai convenabilă;  

 Reforma administrativă (reducerea numărului de 
salariaţi bugetari sau reducerea veniturilor acestora) 
poate duce la scăderea puterii de cumpărare a 
siretenilor (sectorul bugetar asigură un procent 
semnificativ din numărul de locuri  de muncă); 

 Prelungirea crizei economice mondiale sau apariţia 
unor alte blocaje economice globale; 

 Migrarea forţei de muncă în străinătate poate duce 
la  lipsa specialiştilor în Siret; 

 Nivelul ridicat de fiscalitate şi birocraţia excesivă 
poate duce la orientarea investitorilor străine spre 
ale ţări; 

 Lipsa lichidităţilor poate conduce la falimentarea 
unităţilor locale active de tip microîntreprinderi şi 
chiar a celor medii; 

 Blocarea creditării din cauza crizei economice şi a 
blocajelor financiare. 
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Obiective turistice 
 
Lacul de acumulare Siret 

 
Acumularea Rogojeşti e situată pe râul 
Siret la intrarea în ţară şi are o 
suprafaţă de 850 ha. Populaţia piscicolă 
a acumulării este formată din ştiucă, 
biban, clean, avat, şalău, roşioară şi 
peşti paşnici (foarte mult crap şi 
fitofag). Adâncimea maximă a lacului 
Rogojeşti este de 8 m, iar adâncimea 
medie de 1,5 m. 
 
Ca obiectiv turistic, interesează 
frumuseţea naturală a zonei care oferă 
locul ideal de petrecere a timpului liber 
pentru pescarii amatori şi pentru cei 
care vor să scape de stresul cotidian. 
De asemenea, în jurul lacului se pot 
realiza drumeţii sau se pot observa 
păsările sălbatice. 
 
Situri şi aşezări arheologice 
 
Conform Listei Monumentelor Istorice 
din judeţul Suceava, elaborată de 
Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice, în Siret există 8 aşezări şi situri 
arheologice. Acestea sunt amplasate pe 
trei dealuri aflate în teritoriul Siretului: 
Dealul Horodişte, Dealul Ruină şi 
Dealul Sasca. Aşezările arheologice din 
Dealul Horodişte datează din sec. XIV 
– XVII Epoca Medievală şi din Neolitic, 
cultura Cucuteni B. Aşezările 
arheologice din Dealul Ruină datează 
din Hallstatt, Epoca Bronzului şi 
Neolitic, cultura Cucuteni B, iar 
aşezările din Dealul Sasca datează din 
sec. XIV – XVII Epoca Medievală. 
 

Biserica Sfânta Treime 
 
Ansamblul Bisericii „Sfânta Treime” 
din Siret a fost inclus pe Lista 
monumentelor istorice din judeţul 
Suceava din anul 2004, fiind format din 
două obiective: Biserica „Sfânta 
Treime” şi Zvoniţa. Pomelnicul bisericii 
îl menţionează drept ctitor pe Dragoş 
Vodă, în timp ce tradiţia, consemnată 
de Ion Neculce, îi atribuie lui Sas Vodă 
edificarea acestui locaş de cult.  
 
Biserica este construită din piatră brută 
de carieră, la faţade folosindu-se însă, 
cu funcţie decorativă, cărămida simplă 
sau smălţuită. De dimensiuni mici, 
sfântul locaş se încadrează în marea 
grupă a edificiilor de plan triconic, în 
formă de cruce, cu abside circulare, 
fiind compartimentat în altar, naos şi 
pronaos.  
 
 
Biserica Sfântul Ioan Botezătorul 
 
Sfântul locaş este o ctitorie a 
domnitorului Ștefan Petriceicu şi este 
situat în centrul orașului Siret. 
 
Conform tradiţiei orale, sfântul locaş 
este o ctitorie a domniţei Margareta 
Mușat, mama voievodului Petru I 
Mușat, fiind ridicat între anii 1377 și 
1380. Margareta Mușat se convertise la 
catolicism și ar fi ctitorit biserica, 
pentru a-i servi drept loc de veci. 
 
Ca şi Biserica Sfânta Treime, lăcaşul 
„Sfântul Ioan Botezătorul” a fost 
declarat în anul 2004 monument 
istoric judeţean. 
 

Biserica Sfântul Onufrie 
 
Biserica a fost zidită în anul 1673 de 
către domnitorul Ștefan Petriceicu, 
purtând hramul Sf. Onufrie (sau Sf. 
Onofrei, după cum i se mai spune). 
Sfântul locaş are plan treflat și ziduri 
groase (1,40-2 m), sprijinite în exterior 
de 7 contraforturi cu înălţimea de 5 m. 
Biserica este „o replică a Putnei, la 
proporţii mai mici, dar de o notabilă 
frumuseţe”. În partea de răsărit a 
bisericii se află o fântână cu rezervorul 
de colectare din piatră, ctitorită de 
episcopul Ioanichie al Romanului în 
1765, iar în partea de vest se află o 
Sfântă Cruce frumos ornamentată din 
1866. 
 
Biserica Sfântul Onufrie şi Fântâna din 
curtea bisericii fac parte din 
monumentele istorice ale judeţului 
Suceava. 
 
Biserica romano – catolică 
 
Oraşul Siret a fost episcopie romano-
catolică în perioada 1371 – 1434. Biserica 
„Nașterea Sfintei Fecioare Maria” din 
Siret este o biserică romano-catolică 
ale cărei lucrări au început în anul 1816. 
10 ani mai târziu a avut loc sfinţirea, 
primind cu această ocazie și hramul 
„Nativitas Beatae Mariae Virginis”.  
 
Biserica romano-catolică este doar 
unul din elementele componente ale 
moştenirii habsburgice din oraşul Siret. 
Pe lângă aceasta trebuie remarcate 
Policlinica (fosta Primărie Austriacă), 
Spitalul de Psihiatrie (Prefectura 
Austriacă), Biserica Sfântul Ioan 
Botezătorul, Şcoala Generală (şcoală 
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construită de austrieci) şi Clădirea 
Anahof (fost hotel). 
 
Cimitirul evreiesc medieval 
 
Cimitirul evreiesc din Oraşul Siret are 
o valoare specială pentru comunitatea 
evreiască din România şi nu numai. 
Cimitirul deţine un număr mare de 
pietre de mormânt  care sunt decorate 
cu multe motive artistice tradiţionale 
ebraice. Cea mai veche piatră de 
mormânt este datată dinainte de anul 
1560, aceasta fiind o dovadă a faptului 
că cimitirul este cel mai vechi din 
Europa de Est. Alături de celelalte 
monumente siretene, cimitirul evreiesc 
a fost declarat monument istoric 
judeţean. 
 
Sinagoga evreiască (Templul Mare) 
 
Templul evreiesc din Siret este un lăcaș 
de cult evreiesc localizat în centrul 
orașului. El a fost construit în anul 
1840, fiind  unul dintre cele mai vechi 
lăcașe de cult evreiești din nordul 
Moldovei. În cadrul acestui templu a 
funcţionat o școală hasidică. În clădirea 
templului există două tablouri pe care 
sunt inscripţionate numele a 400 de 
evrei din Siret decedaţi în Transnistria. 
Templul Mare din Siret are aspectul 
unei clădiri obișnuite, cu ferestre ușor 
arcuite. Interiorul clădirii este decorat 
cu pricepere și sensibilitate artistică. 
  
 Muzeul de Istorie Siret 
 
Muzeul de Istorie este aşezat pe malul 
râului, de la care şi-a împrumutat 
numele. În anul 1985, se înfiinţează 
Muzeul de Istorie Siret, component al 

Secţiei de Istorie a Muzeului Judeţean 
Suceava.  
 
Manifestări culturale 
 
În vederea atragerii de turişti în oraşul 
Siret de-a lungul timpului autorităţile 
locale au realizat parteneriate cu 
localităţile Zastavna, Hliboca şi 
Kamenka din Regiunea Cernăuţi, 
concretizate, pe linie culturală, cu 
participarea unor formaţii artistice la 
evenimente ca Zilele Oraşului Siret sau 
Festivalul „Convieţuiri” şi Spectacolul 
Omagial Taras Şevcenko. Consulatul 
General al Ucrainei a fost, de 
asemenea, coorganizator la mai multe 
evenimente artistice, având un rol   
deosebit în aducerea la Siret a 
expoziţiei de ştergare şi cusături 
tradiţionale ucrainene a Muzeului de 
Artă Populară din Kiev, în cadrul 
Zilelor Oraşului Siret. Tot cu ocazia 
Zilelor Oraşului Siret, colaborările cu 
Forumul Democrat German, Uniunea 
Ruşilor Lipoveni şi   Uniunea 
Polonezilor „Dom Polski” au avut ca 
rezultat prezenţa pe scena sireteană a 
artiştilor amatori din judeţul Suceava, 
în Cadrul Festivalului „Convieţuiri”. În 
anul 2009, pentru prima dată după 
1990, Siretul a găzduit etnici greci – 
grupul „Nikki” din Piatra Neamţ – în   
cadrul evenimentului menţionat 
anterior, dar şi tineri liceeni maghiari, 
din Odorheiul Secuiesc. Aceştia din 
urmă au organizat în Siret, în Sala 
Casei de Cultură, o prezentare a 
meşteşugurilor tradiţionale din 
Secuime şi un program de dansuri şi 
cântece maghiare în cadrul 
programului Fundaţiei Pestalozzi. 
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Situaţia existentă 
 
Oferta turistică 
 
Infrastructura de primire turistică din 
Siret este foarte slab dezvoltată, 
potrivit Institutului Naţional de 
Statistică din cele 235 de unităţi de 
cazare din judeţul Suceava doar una 
aflându-se pe teritoriul Siretului.  
 
În anul 2009, capacitatea de cazare 
turistică existentă a oraşului Siret 
este reprezentată de cele 17 locuri ale 
unităţii de primire turistică menţionate 
anterior.  
 
Capacitatea de cazare în funcţiune a 
pensiunii turistice cumulează 4.268 
locuri-zile, ceea ce înseamnă că această 
unitate de primire turistică nu 
funcţionează la capacitate maximă pe 
tot parcursul anului. 
 
În ceea ce priveşte structurile de 
primire turistică cu funcţiuni de 
alimentaţie publică, conform 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, în Siret există o singură 
astfel de structură.  
 
La nivelul oraşului Siret, conform 
datelor oficiale, nu există nicio agenţie 
de turism acreditată, în timp ce la 
nivel judeţean există 82 de astfel de 
structuri. 
 
Informarea turistică este deservită 
de un centru de profil amplasat în 
vecinătatea Punctului Vamal Siret, 
aflat sub conducerea Universităţii 
„Ştefan cel Mare” Suceava.  

 

 
 
Cererea turistică  
 
În anul 2009, numărul turiştilor 
sosiţi în structura de primire turistică 
din oraşului Siret se ridică la 123 
persoane, în timp ce numărul  
înnoptărilor ajunge la 246. Aceasta 
înseamnă că fiecare turist cazat a avut 
o durată medie de şedere de 2 zile. La 
nivel judeţean durata medie de cazare 
a unui turist în structurile de primire 
turistică este de 2,28 zile. 
 
Numărul turiştilor sosiţi în structurile 
de primire turistică din Siret a scăzut 
cu 19,1% în anul 2009 faţă de anul 
anterior, iar cel al înnoptărilor cu 
18,8%. La nivel judeţean involuţia 
numărului de turişti sosiţi este de 
8,4%, iar cea a înnoptărilor de 9,6%. 
 
Indicele de utilizare netă a 
capacităţii de cazare se determină ca 
raport între numărul de înnoptări şi 
capacitatea de cazare în funcţiune. 
Indicele de utilizare netă a capacităţii 
de cazare în funcţiune, în anul 2009, a 
fost de 5,8% în oraşul Siret şi de 22,0% 
la nivel judeţean. 
 
Ponderea sectorului turistic din 
Siret la nivel judeţean este foarte 
scăzută. Siretului i se datorează doar 
0,23% din capacitatea de cazare 
existentă, 0,2% din capacitatea de 
cazare în funcţiune, 0,06% din 
numărul total de sosiri turistice şi 
0,05% din numărul total de înnoptări 
turistice.  
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Principalele probleme 
 
Conform Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional, oraşul Siret se 
caracterizează printr-o concentrare 
mare în teritoriu a resurselor naturale 
şi antropice. În cadrul localităţilor 
urbane din judeţul Suceava, oraşul 
Siret ocupă poziţia a şasea în funcţie de 
punctajul obţinut vis-{-vis de 
potenţialul de dezvoltare turistică (36 
puncte). În evaluarea acestor localităţi 
au fost luate în calcul două tipuri de 
indicatori: resursele turistice şi 
infrastructura.  
 
Deşi există resurse turistice ce pot 
atrage un număr ridicat de turişti, 
principalele deficienţe ale sectorului 
turistic din Siret sunt legate de punerea 
în valoare a acestora, de promovarea 
localităţii şi de infrastructura turistică 
insuficient dezvoltată. 

 
1. Slaba valorificare turistică a 

obiectivelor existente. Oraşul 
Siret dispune de mai multe 
obiective turistice, majoritatea fiind 
incluse, în prezent, în Lista 
Monumentelor Istorice. Cu toate 
acestea, atracţiile cultural-istorice 
existente nu sunt valorificate la 
adevăratul potenţial şi din punct de 
vedere turistic.  
 
Lipsa de amenajare a obiectivelor 
turistice poate fi considerată una 
dintre cauzele slabei dezvoltări a 

 
 
 
acestui sector la nivel local. 
Majoritatea obiectivelor nu sunt 
semnalizate turistic, nu au panouri 
de informare turistică, nu dispun 
de un număr minim de locuri de 
parcare.  

 

2. Lipsa promovării turistice. Pe 
lângă slaba valorificare turistică a 
obiectivelor existente se remarcă şi 
nivelul scăzut al promovării 
turistice a Siretului. Din cauza 
lipsei unei strategii coerente de 
promovare, nu s-a reuşit crearea 
unei imagini nuanţate atât la nivel 
intern cât şi la nivel extern privind 
avantajele Siretului ca destinaţie 
turistică. În prezent, asocierea 
Siretului cu o potenţială destinaţie 
turistică este rar întâlnită, astfel 
încât se impune crearea unei brand 
turistic al localităţii şi promovare 
acestuia în rândul tuturor 
stakeholderilor.  
 

3. Infrastructura turistică slab 
dezvoltată. Pentru dezvoltarea 
sectorului turistic trebuie depăşit 
un alt impediment semnificativ, 
respectiv slaba dezvoltare a 
infrastructurii specifice. Sporirea 
gradului de competitivitate a 
Siretului nu se poate realiza fără o 
creştere a numărului de unităţi de 
primire turistică cu facilităţi de 
cazare şi alimentaţie publică.  
 

 
 
 
De asemenea, trebuie avută în 
vedere şi dezvoltarea posibilităţilor 
de petrecere a timpului liber, prin 
crearea unor zone de agrement cu 
impact la nivel regional. Acestea 
vor deservi atât turiştii, cât şi 
populaţia din localitatea, ambele 
categorii fiind nemulţumite de 
infrastructura de agrement slab 
dezvoltată. 
 

4. Lipsa personalului calificat în 
sectorul turistic. Odată cu 
dezvoltarea unităţilor de primire 
turistică cu funcţiuni de cazare 
şi/sau alimentaţie publică, trebuie 
avută în vedere şi calificarea 
corespunzătoare a personalului. 
Calificarea/ perfecţionarea forţei de 
muncă din sectorul turistic trebuie 
să devină o practică perioadică 
pentru a asigura furnizarea unor 
servicii turistice la cele mai înalte 
standarde.  
 
Pregătirea profesională trebuie să 
vizeze atât personalul de execuţie 
(pregătirea personalului din 
hoteluri şi restaurante privind 
aptitudinile practice, aptitudinile 
de servire a mâncărurilor şi 
băuturilor, pentru pregătirea 
alimentelor şi pentru bucătărie, 
etc.), dar şi personalul de 
conducere.   

 
 
 



Auditul socio-economic al oraşului Siret 

 
 

37 

Analiza SWOT
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Poziţionarea la graniţa României cu Ucraina, aspect ce 

poate favoriza atragerea unui număr mai ridicat de 
turişti străini; 

 Accesul facil al turiştilor la nivel local prin intermediul 
drumului european E85, ori a Aeroportului 
Internaţional „Salcea” Suceava (45km), Aeroportului 
Internaţional Iaşi (190 km) şi Aeroportului Internaţional 
„George Enescu” Bacău (190 km);  

 Istoria oraşului Siret: prima capitală a Moldovei şi prima 
episcopie romano-catolică  din Moldova subordonată 
direct Romei;  

 Existenţa unor obiective turistice care au potenţial de 
atragere a turiştilor (Biserica Sf. Treime, Biserica Sf. 
Onufrie, Cimitirul Evreiesc Medieval, Templul Mare 
Evreiesc, Muzeul de Istorie, etc.); 

 Existenţa Lacului de Acumulare Rogojeşti (cel mai mare 
de pe raza judeţului), care oferă posibilitatea practicării 
pescuitului sportiv; 

 Organizarea anuală a Zilelor Oraşului, element de 
atracţie pentru turişti; 

 Existenţa unui stadion care poate fi folosit pentru 
organizarea de competiţii sportive şi activităţi culturale; 

 Existenţa Casei de Cultură „Mihai Teliman” în cadrul 
căreia se organizează manifestări culturale diverse 
(inclusiv manifestări transfrontaliere); 

 Organizarea de evenimente cu caracter interetnic care 
atrage participanţi şi spectatori din alte zone ale ţării şi 
din Ucraina; 

 Existenţa unui parteneriat între Primăria Siret şi Biserica 
Romano - Catolică „Naşterea Sfintei Fecioare Maria” ce 
visează construcţia a două monumente închinate 
comunităţii catolice şi unul care să prezinte o istorie a 
obiectivelor istorice ortodoxe moldovene.  

 
 

 Lipsa agenţiilor de turism care să promoveze pachete 
turistice locale; 

 Slaba dezvoltare a infrastructurii de cazare turistică; 
conform Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, în Siret există o singură unitate de cazare 
clasificată cu 2 stele; 

 Numărul redus de sosiri şi înnoptări turistice în unităţile 
de cazare din localitate; 

 Durata medie de şedere a turiştilor inferioară duratei 
medii de şedere de la nivel judeţean (2 zile faţă de 2,28 
zile); 

 Valoarea redusă a indicelui de utilizare netă a capacităţii 
de cazare în funcţiune în comparaţie cu situaţia de la 
nivelul judeţului Suceava (5,8% faţă de 22%); 

 Numărul redus de unităţi de alimentaţie publică la nivel 
local; 

 Lipsa personalului calificat în domeniul turismului şi 
alimentaţiei publice; 

 Lipsa infrastructurii pentru petrecerea timpului liber; 
 Slaba promovare a Siretului ca destinaţie turistică şi a 

evenimentelor culturale organizate în localitate; 
 Numărul redus de evenimente care pot constitui atracţii 

turistice; 
 Starea precară şi dotarea necorespunzătoare a Casei de 

Cultură „Mihai Teliman”; 
 Lipsa artiştilor populari care să păstreze metodele 

tradiţionale de producţie şi care să constituie un element 
de atracţie pentru turişti; 

 Numărul redus de formaţii artistice care să promoveze 
tradiţiile populare locale;  

 Competitivitatea redusă a oraşului Siret: există destinaţii 
turistice externe care practică preţuri similare însă oferă 
condiţii superioare calitativ; 

 Capacitatea financiară redusă a Primăriei Siret de a 
cofinanţa proiecte europene. 

 
 
 
 



Strategia pentru dezvoltare durabilă a oraşului Siret 

 
 
38 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Elaborarea unor planuri şi strategii de dezvoltare a 

turismului, la nivel local, judeţean sau regional care să 
fructifice potenţialul deţinut; 

 Posibilitatea accesării fondurilor europene în vederea 
dezvoltării infrastructurii turistice şi de agrement şi 
promovării oraşului ca destinaţie turistică; 

 Furnizarea unei oferte turistice complementare celei 
existente deja la nivel judeţean; 

 Dezvoltarea turismului transfrontalier datorită situării 
în apropierea oraşului Cernăuţi (35 km); 

 Calitatea de membru în două reţele de oraşe înfrăţite 
(Douzelage şi Europa Miast) poate duce la atragerea de 
turişti la nivel local;  

 Specializarea forţei de muncă din sectorul turistic 
(conducere şi execuţie) pentru oferirea unor servicii de 
calitate superioară; 

 Stabilirea de parteneriate şi derularea de proiecte cu 
staţiunile turistice învecinate; 

 Participarea la târguri de turism naţionale şi 
internaţionale; 

 Dezvoltarea turismului etnic: Siretul este vizitat adesea 
de comunităţi de evrei din Israel sau New York, dar şi de 
comunităţi de germani originari din Siret; 

 Existenţa programelor de promovare turistică a 
Bucovinei iniţiate de Consiliul Judeţean Suceava 
(Crăciun în Bucovina, Paşti în Bucovina), care pot 
promova şi oraşul Siret; 

 Existenţa traseelor montane şi traseelor de turism activ 
în apropierea Siretului, care pot reprezenta elemente de 
atracţie pentru turiştii cazaţi în localitate; 

 Creşterea cererii turistice pentru turismul pentru 
practicarea pescuitului sportiv; 

 Includerea Siretului în circuite turistice naţionale şi 
internaţionale. 

 

 Vecinătatea / concurenţa cu destinaţii turistice cu 
potenţial bine dezvoltat şi bine valorificat (ex: Rădăuţi – 
Suceviţa – Putna); 

 Dezvoltarea turistică a zonei Gura Humorului – 
Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei nu permite 
vizitarea Siretului nici măcar în tranzit; 

 Imaginea deficitară a României poate afecta alegerea 
acestei zone ca destinaţie turistică; 

 Orientarea turiştilor români către destinaţiile externe; 
 Scăderea numărului de turişti, pe fondul crizei economice 

mondiale; 
 Capacitatea insuficientă de absorbţie a fondurilor 

europene destinate dezvoltării turistice a autorităţilor 
publice şi a mediului de afaceri; 

 Promovarea de către agenţiile de turism a destinaţiilor 
turistice externe; 

 Lipsa investiţiilor pentru modernizare şi dezvoltare poate 
duce la declasificarea unităţilor de cazare. 
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Situaţia existentă 
 
Beneficiari de servicii sociale 
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Suceava 
furnizează servicii unui număr de 54 
copii din oraşul Siret, conform datelor 
din 31 octombrie 2010. Din aceştia, 27 
copii erau încadraţi în grad de 
handicap (50,0%), 17 copii erau 
protejaţi în cadrul serviciilor de tip 
familial (31,5%), 9 copii erau protejaţi 
în cadrul serviciilor de tip rezidenţial 
(16,7%) şi 1 copil era protejat în 
centrele de recuperare şi reabilitare 
pentru copii cu dizabilităţi (1,9%).  
 
La sfârşitul lunii octombrie 2010, 
numărul copiilor sireteni cu părinţi 
plecaţi la muncă în străinătate 
totaliza 137 persoane. Conform datelor 
oficiale, numărul familiilor în cadrul 
cărora unul sau ambii părinţi sunt 

plecaţi în străinătate este de 96 unităţi. 
În 27,1% din cazuri ambii părinţi sunt 
plecaţi la muncă în străinătate. 
Comparativ cu anul 2006, numărul 
familiilor cu părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate s-a mărit de 3,2 ori.  În 
acelaşi timp a crescut şi numărul 
cazurilor în care unicul părinte 
susţinător al familiei monoparentale 
este plecat în străinătate.  
 
În ceea ce priveşte adulţii protejaţi în 
cadrul serviciilor de tip rezidenţial 
oferite de DGASPC Suceava, numărul 
acestora se cifra la 49 persoane în anul 
2009. Oricum, ritmul mediu anual de 
creştere a numărului de adulţi protejaţi 
este de aproape 200% în perioada 
2006-2009.   
 
La 30 octombrie 2010 existau 307 
persoane cu dizabilităţi în oraşul 
Siret, din care 49 instituţionalizate 
(16,0%) şi 258 neinstituţionalizate 
(84%). În ultimii ani s-a înregistrat un 

trend ascendent al persoanelor cu 
handicap, în general, şi al persoanelor 
cu handicap neinstituţionalizate, în 
special, numărul acestora din urmă 
dublându-se în anul 2010 faţă de anul 
2004.  
 
Din numărul total de cazuri a 
persoanelor cu dizabilităţi– 8,8% sunt 
copii (27 copii) şi 91,2% sunt adulţi 
(280 adulţi). 
 
 7,5%  din persoanele cu dizabilităţi 
sunt încadrate la handicap mediu, 
59,98% la handicap accentuat şi 32,6% 
la handicap grav. 
 
În Siret există un număr de 31 familii 
(62 de persoane) beneficiare de venit 
minim garantat (VMG). Spre 
deosebire de alte tipuri de servicii şi 
prestaţii sociale, în cazul VMG trendul 
ultimilor ani a fost unul descendent, 
numărul beneficiarilor scăzând de 
peste 8 ori.  Raportând numărul de  
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persoane beneficiare de VMG la 
numărul persoanelor adulte siretene 
reiese un grad de dependenţă socială 
de 1,05%.  
 
1.019 familii din Siret beneficiază de 
ajutor pentru încălzirea locuinţei 
(energie termică, gaze naturale, lemne, 
cărbune, combustibili petrolieri), cu 
34,3% mai puţine decât în anul 
anterior.  
 
În ceea ce priveşte beneficiarii de 
alocaţii, în Siret există 2.322 persoane 

care beneficiază fie de alocaţii de stat 
(80,8%), fie de alocaţii complementare 
(14,5%), fie de alocaţii pentru 
susţinerea familiilor monoparentale 
(3,2%) sau alocaţii pentru nou născuţi 
(1,5%).  
 
Ponderea pensionarilor din populaţia 
totală a Siretului este de 21,7% (2.019 
persoane). Majoritatea (90,6%) sunt 
pensionari ai căror pensie medie de 
659 lei este plătită din bugetul 
asigurărilor de stat. Doar 9,4% sunt 
pensionari ai căror pensie este plătită 
din bugetul de stat.  
 

Infrastructura de furnizare a 
serviciilor sociale 

 
Serviciul Public de Asistenţă Socială 
este o instituţie publică de interes local 
fără personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Local al 
oraşului Siret. Obiectul serviciului îl 
constituie acordarea de servicii sociale 
cu caracter primar şi specializate, 
menite să asigure prevenirea, limitarea 
sau înlăturarea efectelor temporare sau 
permanente ale situaţiilor de risc din 
domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, 
precum şi a oricăror persoane aflate în 
nevoie. 
 

Copii şi adulţii din oraşul Siret care se 
află în situaţii de competenţa DGASPC 
au la dispoziţie următoare structuri 
de tip rezidenţial: 
 
- Centre pentru copii – Centrul de 

plasament de tip familial „Alma 
Mater” Siret (casă de tip familial cu 
o capacitate de 10 locuri) şi 
Complexul terapeutic pentru 
copilul cu nevoi speciale „Ama 
Deus Siret” (centrul de plasament 
pentru copii cu dizabilităţi cu o 
capacitate maximă de 30 locuri); 

- Centre pentru adulţi – locuinţele 
maxim protejate din cadrul 
Complexului de recuperare, 
reabilitare şi locuinţe protejate 
pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi fizice şi psihice “O Nouă 
Viaţă” Siret cu o capacitate maximă 
de 42 locuri:  Casa  “Kincasslagh”, 
Casa „Camlough”, Casa „Killybegs”, 
Casa „Manion”, Casa „Phoenix.  

 
În oraşul Siret există un fond de 48 
locuinţe sociale, cu un număr total de 
66 camere. În medie, o locuinţă are o 
suprafaţă de 41,6 mp şi aproximativ 1,4 
camere. 
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Principalele probleme 
 
Serviciile din sistemul de asistenţă 
socială furnizate siretenilor sunt 
evaluate de populaţie ca fiind foarte 
necesare. Peste 90% din populaţie 
apreciază că servicii precum îngrijirea 
bătrânilor la domiciliu, ajutarea 
şcolarilor cu rechizite, îngrijirea la 
domiciliu a copiilor cu dizabilităţi, 
furnizarea de ajutoare pentru încălzire, 
locuinţele sociale, azilul pentru bătrâni 
sau cantina socială sunt utile şi foarte 
utile la nivel local. Pornind tocmai de 
la gradul ridicat de necesitate a acestor 
servicii sociale în Siret, pot fi 
identificate o serie de disfuncţionalităţi 
care necesită rezolvare în perioada 
următoare. 
 

1. Creşterea numărului de copii cu 
părinţi plecaţi la muncă în 
străinătate . Ca urmare a 
instabilităţii economice resimţite 
de majoritatea locuitorilor oraşului 
Siret, numărul persoanelor care au 
plecat la muncă în străinătate a 
crescut semnificativ. Consecinţele 
acestei acţiuni asupra copiilor pot fi 
multiple, fiind cunoscute riscurile 
crescute de abandon şcolar, 
delincvenţă juvenilă sau scăderea 
performanţei şcolare.   
 

 
 
 

 
 

2. Sistarea activităţii cantinei 
sociale. Deşi utilitatea cantinei la 
nivelul Siretului nu poate fi 
contestată, din lipsa capacităţii de 
susţinere financiară activitatea a 
fost sistată.  
 

3. Lipsa unei creşe. Modificările 
legislative de la nivel naţional 
privind concediul de maternitate şi 
indemnizaţia aferentă este posibil 
să determine o creştere a 
numărului de mame din Siret care 

 
 
 

 
 
se întorc la muncă mai devreme de 
2 ani de la naşterea copilului. În 
lipsa unei creşe funcţionale, acestea 
vor întâmpina dificultăţi privind 
supravegherea copiilor.  
 

4. Numărul insuficient de locuinţe 
sociale.  Numărul actual al 
locuinţelor sociale din Siret a rămas 
constant începând cu  anul  2004, 
astfel încât se constată insuficienţa 
acestora în prezent.  
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Analiza SWOT
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Existenţa furnizorilor de servicii sociale acreditaţi; 
 Scăderea numărului de copii beneficiari ai serviciilor 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Suceava (DGASPC Suceava) la 31 octombrie 
2010 cu 3,6% faţă de sfârşitul anului precedent; 

 Diminuarea numărului de familii beneficiare de venit 
minim garantat (VMG) de peste 5 ori faţă de anul 2002; 

 Scăderea numărului de beneficiari de alocaţii în anul 
2010 cu 4,1% faţă de anul precedent; 

 Existenţa azilului de bătrâni şi a unui centru de 
îngrijire la domiciliu pentru bătrâni; 

 Existenţa locuinţelor sociale la nivel local; 
 Existenţa la nivel local a centrelor pentru copii şi adulţi 

din cadrul DGASPC Suceava (structuri de tip 
rezidenţial); 

 Existenţa Serviciului Public de Asistenţă Socială ce 
acordă servicii sociale cu caracter primar şi 
specializate; 

 Existenţa Centrului de Asistenţă Socială Ingvar 
Kamprad Siret ce oferă sprijin persoanelor  vârstnice 
dependente; 

 Implicarea fundaţiei „O nouă viaţă” în acţiunea de 
descentralizare a Spitalului de Psihiatrie din oraşul 
Siret; 

 Existenţa personalului specializat în domeniul 
asistenţei sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trendul ascendent al numărului de copii cu părinţi plecaţi 
la muncă în străinătate; 

 Creşterea numărului de beneficiari de servicii sociale; 
 Număr mic al organizaţiilor neguvernamentale locale 

active în domeniul civic şi de stimulare a implicării în 
rezolvarea problemelor comunităţii; 

 Concentrarea mediului neguvernamental în zona 
serviciilor sociale pentru copii cu dizabilităţi; 

 Sistarea activităţii cantinei de ajutor social din lipsa 
capacităţii de susţinere a cheltuielilor; 

 Lipsa fundaţiilor care să se ocupe de copii ce provin din 
familii sărace, familii monoparentale, etc.; 

 Lipsa fondurilor proprii pentru susţinerea activităţilor 
sociale şi a investiţiilor în domeniul social; 

 Numărul insuficient de locuinţe sociale, în comparaţie cu 
nevoile comunităţii; 

 Numărul insuficient de locuri la azilul de bătrâni. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Existenţa la nivel naţional a legii ce reglementează 

serviciile sociale; 
 Existenţa cadrului legislativ ce creează facilităţi pentru 

mediul economic ce angajează persoane din grupurile 
vulnerabile în vederea integrării acestora în societate; 

 Dezvoltarea voluntariatului şi a spiritului civic la nivel 
naţional; 

 Posibilitatea accesării fondurilor structurale; 
 Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între APL şi 

sectorul non-guvernamental; 
 Posibilitatea preluării modelelor de bună practică din 

ţările Uniunii Europene cu privire la metodologia de 
abordare a problematicii specifice; 

 Realizarea de parteneriate cu unităţile economice în 
vederea susţinerii grupurilor defavorizate; 

 Înfiinţarea unui centru de noapte pentru categoriile 
defavorizate; 

 Înfiinţarea unui Centru After School pentru copiii ai 
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

 Înfiinţarea unui Incubator de Întreprinderi Sociale, 
unde grupurile vulnerabile pot desfăşura activităţi 
generatoare de venituri; 

 Reabilitarea locuinţelor sociale şi dezvoltarea  de noi 
astfel de  locuinţe; 

 Înfiinţarea unui club al pensionarilor unde persoanele 
vârstnice să poată desfăşura activităţi de socializare; 

 Înfiinţarea, amenajarea şi dotarea unei creşe. 
 
 

 Creşterea ratei şomajului pe fondul crizei economice 
poate avea ca efect majorarea ponderii persoanelor ce 
necesită asistenţă socială; 

 Lipsa ofertelor de muncă pentru grupurile vulnerabile; 
 Procesul greoi de obţinere a fondurilor europene; 
 Populaţia asistată social preferă să fie susţinută social în 

defavoarea implicării active din punct de vedere 
economic; 

 Plecarea din sistemul asistenţei sociale a personalului 
specializat. 
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Situaţia existentă 
 
Infrastructura sanitară 
 
Cele mai importante unităţi medico-
sanitare de la nivel local sunt Spitalul 
Orăşenesc Siret şi Spitalul de 
Psihiatrie Cronici. Rolul acestora este 
cu atât mai important cu cât aceste 
unităţi deservesc atât populaţia 
oraşului, cât şi cea a comunelor din 
vecinătate (Bălcăuţi, Calafindeşti, 
Grămești, Mușeniţa, Zamostea, 
Mihăileni, etc.).  
 
Pe lângă aceste două unităţi 
spitaliceşti, locuitorii oraşului Siret mai 
beneficiază şi de serviciile medicale 
oferite de 4 cabinete medicale de 
familie, 16 cabinete medicale de 
specialitate, 6 cabinete stomatologice 
şi 6 laboratoare dentare, 4 farmacii şi 2 
laboratoare medicale.  
 
Raportat la numărul de locuitori din 
Siret, situaţia unităţilor sanitare se 
prezintă mai bine decât la nivel 
judeţean, regional şi naţional. Astfel, în 
anul 2009 erau înregistrate 2,1 
laboratoare medicale la 10.000 
locuitori, 4,3 farmacii şi puncte 
farmaceutice la 10.000 locuitori, 6,4 
laboratoare de tehnică dentară la 
10.000 locuitori şi 6,4 cabinete 
stomatologice la 10.000 locuitori.  
Singurul indicator al cărui valoare este 
inferioară la nivel local comparativ cu 
valoarea regională sau naţională este 
numărul cabinetelor medicale de 
familie la 10.000 locuitori (4,3 în oraşul 
Siret şi de 5,3 la nivel naţional). 

 

Personalul medico-sanitar 
 
În anul 2009, la nivelul oraşului Siret 
personalul medico-sanitar şi 
farmaceutic însumează 143 salariaţi. 
Din aceştia, 120 salariaţi acţionează în 
domeniul public (83,9%) şi 23 salariaţi 
în domeniul privat (16,1%).  
 
Aproape 70% din personalul medico-
sanitar este personal mediu sanitar (99 
persoane), în timp ce medicii 
însumează 23,1% (33 persoane), 
farmaciştii 4,9% (7 persoane), medicii 
stomatologi 2,8% (4 persoane).  
 
Raportând personalul medico-sanitar 
la 10.000 de locuitori observăm că 
pentru majoritatea categoriilor de 
personal, raportul în Siret este uşor 
superior mediei naţionale. Aceasta nu 
înseamnă, neapărat, că personalul 
medical este suficient în Siret. Analiza 
empirică a arătat că, în special în 
unităţile spitaliceşti, putem vorbi de o 
suprasolicitare a personalului. 
Principala explicaţie este faptul că cele 
două spitale din Siret joacă un rol 
important la nivel zonal, atrăgând un 
număr ridicat de persoane inclusiv din 
localităţile învecinate. 
 
În Siret, conform datelor statistice ale 
Direcţiei Judeţene de Statistică 
Suceava, în anul 2009 existau 35,4 
medici la 10.000 locuitori, 7,5 medici de 
familie la 10.000 locuitori, 4,3 
stomatologici la 10.000 locuitori, 7,5 
farmacişti la 10.000 locuitori şi 106,3 
personal mediu sanitar la 10.000 
locuitori. 
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77,7%

53,1%

52,4%

36,6%

11,2%

22,3%

46,9%

47,6%

63,4%

88,8%

Dotarea spitalelor / cabinetelor

Numărul de medici

Calitatea serviciilor medicale

Numărul cabinetelor medicale

Numărul de farmacii

Gradul de mulţumire / nemulţumire al cetăţenilor  vis-a-vis de 
aspectele privind sistemul de sănătate din oraşul Siret 

Nemulţumit(ă) şi f. nemulţumit(ă) Mulţumit(ă) şi f. mulţumit(ă)

Sursa: Primăria Siret,  Studiu primar realizat în rândul cetăţenilor din oraşul Siret

Principalele probleme 
 
1. Suprasolicitarea cadrelor 

medico-sanitare. Deşi în Siret 
numărul medicilor raportat la 
10.000 de locuitori este superior 
valorii naţionale (35,4 medici la 
10.000 locuitori în Siret, faţă de 23,5 
medici la 10.000 locuitori la nivel 
naţional), consultările publice 
desfăşurate în cadrul elaborării 
prezentei strategii au arătat că 
medicii reuşesc să facă faţă cu greu 
solicitărilor din partea populaţiei. 
Suprasolicitarea cadrelor medico-
sanitare poate duce la scăderea 
calităţii serviciilor medicale. 
Conform studiului primar realizat 
în rândul cetăţenilor din oraşul 
Siret, 52,4% din sireteni sunt 
nemulţumiţi şi foarte nemulţumiţi 
de calitatea serviciilor medicale.  
 

2. Infrastructura degradată a 
unităţilor spitaliceşti. În ultimii 
ani au fost demarate o serie de 
lucrări de reabilitare, modernizare 
şi dotare a Spitalului Orăşenesc 
Siret şi a Spitalului de Psihiatrie 
Cronici. Au rămas, însă, sectoare 
neacoperite de aceste proiecte. Spre 
exemplu, deşi ambulatoriu 
Spitalului Orăşenesc a fost inclus 
într-un proiect de reabilitare, 
ambulatoriul Spitalului de 
Psihiatrie Cronici încă îşi 
desfăşoară activitatea în condiţii 
necorespunzătoare. 

 
 
 

3. Dotarea necorespunzătoare a 
spitalelor/cabinetelor. Existenţa 
dotărilor uzate fizic şi moral din 
cadrul unităţilor spitaliceşti şi a 
cabinetelor locale este una dintre 
problemele cele mai importante de 
la nivelul Siretului. Aproape 80% 
din cetăţeni sunt nemulţumiţi şi 
foarte nemulţumiţi de dotarea 
spitalelor/cabinetelor (Studiu 
primar realizat în rândul 
cetăţenilor oraşului Siret).  
 

 
 
 

4. Lipsa unui laborator medical în 
cadrul unităţilor spitaliceşti. 
Deşi în Siret există, conform 
datelor statistice, 2 laboratoare 
medicale, niciunul dintre acestea 
nu este amplasat în unităţile 
spitaliceşti. În aceste condiţii, 
pentru realizarea de analize 
medicale, cele două spitale din 
Siret apelează la unităţi medicale 
din localităţi învecinate, ceea ce 
determină apariţia unor costuri 
ridicate şi, implicit, a unui grad 
scăzut de eficienţă.  
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Analiza SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Valori superioare ale indicatorului unităţi sanitare la 

10.000 locuitori la nivel citadin comparativ cu nivelul 
judeţean, regional sau naţional (farmacii şi puncte 
farmaceutice, laboratoare de tehnică dentară, cabinete 
stomatologice, etc.); 

 Existenţa structurilor sanitare specializate atât private, 
cât şi de stat; 

 Reabilitarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului 
Orăşenesc prin fonduri europene; 

 Construirea unor clădiri noi pentru Spitalul de 
Psihiatrie prin intermediul fondurilor europene; 

 Calitatea ridicată a actului medical datorită experienţei 
cadrelor medicale şi auxiliare şi a  aparaturii de 
specialitate; 

 Existenţa unui număr de patru fundaţii cu activitate în 
domeniul sănătăţii mintale; 

 Existenţa „Echipei mobile” ce prestează servicii la 
domiciliu pentru copii în domeniul sănătăţii mintale; 

 Existenţa cabinetelor medicale şcolare. 

 Numărul redus de cabinete medicale de familie la 10.000 
locuitori, în comparaţie cu nivelul naţional; 

 Infrastructura degradată în care se desfăşoară activitatea 
unităţile medico-sanitare; 

 Existenţa unei suprasolicitări a cadrelor medicale prin 
prisma cererii de servicii medicale atât din partea 
locuitorilor oraşului Siret, cât şi din partea locuitorilor din 
localităţile limitrofe; 

 Lipsa fondurilor proprii pentru susţinerea activităţii 
spitalelor şi pentru investiţii în sănătate; 

 Lipsa unor facilităţi pentru atragerea de specialişti în Siret; 
 Dotarea necorespunzătoare a unităţilor sanitare, inclusiv a 

cabinetelor şcolare. 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea 

structurilor sanitare şi dotarea corespunzătoare; 
 Existenţa posibilităţii reabilitării ambulatoriului din 

cadrul Spitalului de Psihiatrie Cronici din fonduri 
europene; 

 Îmbunătăţirea comunicării/colaborării dintre spitalele 
mici şi cele mari la nivel judeţean; 

 Dezvoltarea serviciilor medicale  la domiciliu în 
domeniul sănătăţii mintale pentru persoanele 
externate, pentru accelerarea integrării în societate; 

 Dezvoltarea unei colaborării între Spitalul de Psihiatrie 
şi instituţiile de asistenţă socială; 

 Înfiinţarea de ateliere vocaţionale, centre de zi, centre 
comunitare, unde persoanele cu nevoi speciale să 
desfăşoare activităţi care să le faciliteze reintegrarea; 

 Dotarea şi modernizarea spălătoriei din cadrul 
Spitalului Orăşenesc. 

 Amploarea fenomenului migratoriu în rândul personalului 
medico-sanitar spre statele Uniunii Europene (în special 
Franţa şi Germania); 

 Politica de salarizare în domeniul sănătăţii slab motivantă 
pentru specialişti; 

 Lipsa resurselor financiare la bugetul local vor duce la 
pierderea fondurilor europene posibil a fi absorbite; 

 Lipsa condiţiilor de muncă adecvate în domeniul sanitar 
pot conduce la migrarea specialiştilor spre alte centre 
urbane; 

 Există un segment din populaţie care se confruntă cu 
probleme în domeniul sănătăţii mintale care refuză ajutor 
şi consiliere, din cauza fricii de a recunoaşte probleme, 
din frica de izolare socială, din lipsa susţinerii din partea 
membrilor familiei; 

 Posibilităţile limitate a Primăriei Siret de susţinere 
financiară a investiţiilor; 

 Existenţa unor condiţii mai bune de muncă pentru cadrele 
medicale în localităţile Rădăuţi şi Suceava. 
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Evoluţia populaţiei şcolare şi cadrelor didactice din Siret, în 
perioada 2000-2009

Populaţia şcolară Cadrele didactice
Sursa: INS

Situaţia existentă 
 
Educaţie 
 
Conform Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului în 
Siret există mai multe unităţi 
preşcolare (Grădiniţa cu program 
normal „Luminiţa”, Grădiniţa cu 
program normal Mănăstioara, 
Grădiniţa cu program normal 
Pădureni), o şcoală generală (Şcoala cu 
clasele I-VIII „Petru Muşat”) şi un 
colegiu tehnic  (Colegiul Tehnic „Laţcu 
Vodă”).  
 
Populaţia şcolară cuprinsă în cadrul 
acestor unităţi de învăţământ, în anul 
şcolar 2009-2010 se cifra la 2.660 elevi. 
Din aceştia, 11,7% sunt copii înscrişi în 
grădiniţe, 33,6% sunt elevi înscrişi în 
învăţământul primar şi gimnazial, 
41,5% sunt elevi înscrişi în 
învăţământul liceal, 11% sunt elevi 
înscrişi în învăţământul profesional şi 
de ucenici şi 2,3% sunt elevi înscrişi în 
învăţământul de maiştri.  
 
În perioada 2000-2009 rata medie 
anuală de creştere a populaţiei şcolare 
este de -1,53%.  
 
Numărul cadrelor didactice din Siret 
este de 159 persoane, cu 5,4% mai 
puţine decât anul precedent. De altfel, 
în perioada 2000-2009, ritmul mediu 
anual de creştere a fost de -2,31%.  
 
Din totalul cadrelor didactice existente 
în instituţiile de învăţământ din Siret, 
11,9% activează în învăţământul 
preşcolar, 32,1% în învăţământul 

primar şi gimnazial şi 56% în 
învăţământul liceal. 
 
Numărul de elevi pe cadru didactic 
este de 16,7 persoane, variaţiile între 
nivelurile educaţionale fiind 
nesemnificative.  
 
În ceea ce priveşte nivelul dotărilor 
instituţiilor educaţionale din Siret, 
în anul 2009 existau 49 de săli de clasă 
şi cabinete şcolare, 6 laboratoare 
şcolare, 1 atelier şcolar, 1 sală de 
gimnastică, 2 terenuri de sport şi 73 de 

PC-uri. Raportat la numărul de elevi 
înregistraţi rezultă că situaţia 
infrastructurii şcolare din Siret este 
mai proastă decât la nivel naţional. 
Astfel, la o sală de clasă revin 54 de 
elevi (+59,6% faţă de nivelul naţional), 
la un laborator şcolar revin 443 elevi 
(+173,4% faţă de nivelul naţional), la un 
atelier şcolar revin 2.660 elevi (+303,6% 
faţă de nivelul naţional), la un teren de 
sport revin 1.330 elevi (+47,7% faţă de 
nivelul naţional) şi la un PC revin 36 
elevi (+196,9% faţă de nivelul naţional).  
 

 
 

Populaţia şcolară raportată la infrastructura educaţională 

  
Săli de 
clasă  

Laboratoare 
şcolare 

Ateliere 
şcolare 

Săli de 
gimnastică 

Terenuri 
de sport 

PC-uri 

România 34 162 659 34 900 12 

Regiunea Nord-Est 32 181 631 32 950 14 

Judeţul Suceava 33 206 777 33 917 15 

Oraşul Siret 54 443 2.660 2.660 1.330 36 

Sursa: INS, DJS Suceava 
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Indicele de atragere  (populaţia 
înregistrată la biblioteci) în Siret şi 

la nivel naţional, în anul 2009

9,5%

Oraşul Siret România

21,5%

Sursa: INS

Indicele de rotaţie  (ponderea 
volumelor consultate din volumele 

existente) în Siret şi la nivel 

naţional, în anul 2009

50,1%

Oraşul Siret România

35,4%

Sursa: INS

Cultură 
 
Una dintre cele mai importante 
instituţii siretene răspunzătoare de 
activitatea cultură de la nivel local este 
Casa de Cultură „Mihai Teliman”. 
Activitatea acesteia cuprinde acţiuni şi 
activităţi cultural-artistice având ca 
scop comemorarea unor evenimente 

istorice de importanţă naţională şi 
locală, organizarea de manifestări 
artistice care să susţină talentele locale, 
promovându-le prin spectacole şi 
întâlniri publice, activităţi de 
promovare a potenţialului 
multicultural şi multietnic al localităţii, 
implicarea prin colaborarea cu alte 
instituţiile locale  în dezvoltarea 
actului de cultură siretean.  
 
În anul 2009, la nivel local, Centru 
Cultural „Mihai Teliman” a organizat 
nu mai puţin de 25 de activităţi 
culturale având ca scop sărbătorirea 
unor evenimente (istorice, culturale, 
religioase) de importanţă naţională şi 
locală.  
 
Centrul Cultural a încheiat 
parteneriate cu reprezentanţii 
instituţiilor educaţionale, sanitare, 
responsabile cu asigurarea ordinii şi 
siguranţei publice, dar şi cu 
reprezentanţii diferitelor asociaţii şi 
ONG-uri (Uniunea Ucrainenilor din 
România, Uniunea Polonezilor din 
România, Forumul Democrat German, 
Asociaţia Veteranilor de război şi a 
Văduvelor de Război din Siret etc.), 
reprezentanţii Administraţiei Raionale 
Zastavna, Ucraina şi Consulatul 
General al Ucrainei la Suceava. De 
asemenea, au fost realizate 
parteneriate cu reprezentanţii cultelor 
neo-protestante din Siret şi a 
comunităţilor etnice din judeţul 
Suceava. 
 
În organizarea evenimentelor cultural-
artistice din Siret un rol important l-a 
avut şi Biblioteca „T.V. Stefanelli”.  

Această instituţie a fost co-organizator 
al unor manifestări tradiţionale 
precum: Ziua naşterii poetului Mihai 
Eminescu, Ziua Unirii Principatelor, 
Ziua Internaţională a Femeii, Ziua 
Europei, Ziua internaţională a 
copilului, Ziua Naţională a României, 
etc. Un eveniment special a fost 
comemorarea patronului spiritual al 
Bibliotecii siretene „T.V. Ştefanelli” cu 
ocazia împlinirii a 160 de ani de la 
naşterea sa (18 august 1849).  
 
În anul 2009, numărul total de cititori 
înregistraţi la Biblioteca Orăşenească 
este de 890 persoane, ceea ce înseamnă 
că indicele de atragere este de 9,5%. 
Astfel, ponderea populaţiei înregistrată 
la biblioteci în Siret este mai mică 
decât media de la nivel naţional 
(21,3%).   
 
Fondul total de carte al bibliotecii 
cuprinde 29.738 volume, din care 
cititorii au împrumutat la domiciliu 
sau au consultat la sediul bibliotecii, în 
anul 2009, un număr de 14.902 volume 
(50,1% din fondul de carte). Indicele 
de rotaţie este superior valorii de la 
nivel naţional (35,4%).  
 
Indicele de dotare al Bibliotecii 
Orăşeneşti este de 3,2 volume/cititor, 
cu mult sub indicele de dotare al 
bibliotecilor de la nivel naţional (8,2 
volume/locuitor).  
 
Indicele de lectură – numărul 
documentelor consultate de un cititor 
într-un an – este de 16 la nivelul 
Siretului şi de 14 la nivel naţional.  
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35,8%

31,6%

21,8%

17,7%

17,1%

16,8%

15,9%

Dotarea şcolilor / liceelor

Dotarea grădiniţelor

Condiţiile fizice din cadrul 
şcolilor

Calitatea actului didactic

Condiţiile fizice din cadrul 
grădiniţelor

Suficienţa grădiniţelor

Suficienţa şcolilor (fără 
licee)

Ponderea populaţiei nemulţumite de 
aspecte referitoare la sistemul de 

învăţământ din Siret

Sursa: Primăria Siret,  Studiu primar realizat în rândul 
cetăţenilor din oraşul Siret

60,3%

55,3%

38,7%

Concerte

Evenimente cultural 
artistice

Biblioteci

Ponderea populaţiei nemulţumite 
de aspecte referitoare la cultură din 

Siret

Sursa: Primăria Siret,  Studiu primar realizat în rândul 
cetăţenilor din oraşul Siret

Principalele probleme 
 
Sistemul educaţional din Siret se 
confruntă cu o serie de probleme 
majore, cu toate că gradul de satisfacţie 
al populaţiei vis-{-vis de calitatea 
sistemului de învăţământ este de 
aproape 90%. În acelaşi timp au fost 
identificate o serie de probleme legate 
de infrastructura şi activitatea culturală 
din Siret. Astfel, principalele probleme 
referitoare la cele două domenii 
curente de analiză sunt:  
 

1. Insuficienţa dotărilor din 
unităţile educaţionale. 
Comparativ cu situaţia de la nivel 
naţional, în Siret infrastructura 
educaţională (PC-uri, săli de 
gimnastică, terenuri de sport, etc.) 
este deficitară. De altfel, conform 
studiului primar realizat în rândul 
cetăţenilor din oraşul Siret, dotarea 
şcolilor/liceelor  şi dotarea 
grădiniţelor reprezintă aspectele 
care provoacă cel mai ridicat grad 
de insatisfacţie. Pentru 
îmbunătăţirea situaţiei este nevoie 
în primul rând de suplimentarea 
PC-urilor din unităţile 
educaţionale, de creşterea 
numărului de laboratoare şcolare, 
ateliere şcolare, terenuri de sport. 
În acelaşi timp trebuie analizată şi 
problematica materialelor didactice 
şi a măsurii în care acestea se află 
în stare corespunzătoare. 
 

2. Gradul ridicat de degradare a 
infrastructurii educaţionale. 
Analiza empirică a relevat că 
majoritatea instituţiilor de 

învăţământ de la nivel local au 
nevoie de lucrări de reabilitare, 
modernizare şi chiar extindere a 
corpurilor în cadrul cărora îşi 
desfăşoară activitatea. 
Modernizarea infrastructurii 
educaţionale poate duce şi la 
creşterea eficienţei acestora prin 
reducerea costurilor destinate 
întreţinerii (spre exemplu 
reducerea costurilor pentru 
încălzire prin reabilitarea termică a 
clădirilor). 21,8 % din populaţie este 
nemulţumită de condiţiile fizice 
din cadrul şcolilor, iar 17,1% este 
nemulţumită de condiţiile fizice 
din cadrul grădiniţelor. 
 

3. Infrastructura degradată în care 
îşi desfăşoară activitatea 
instituţiile culturale. Nici una 
dintre cele două instituţii culturale 
din Siret – Casa de Cultură „Mihai 
Teliman” şi Biblioteca Orăşenească 
„T.V. Stefanelli” – nu prezintă o 
situaţie bună din punct de vedere 
al infrastructurii în care îşi 
desfăşoară activitatea. Reabilitarea 
şi modernizarea dotărilor acestora 
poate duce la dezvoltarea 
activităţilor culturale din Siret. 
Totodată trebuie avut în vedere şi 
suplimentarea fondului de carte 
din cadrul Bibliotecii Orăşeneşti, 
numărul de volume existente 
raportat la numărul de cititori 
înscrişi fiind cu mult sub media 
naţională.   
 

4. Oferta scăzută de evenimente 
cultural-artistice.  60,3% din 
sireteni sunt nemulţumiţi şi foarte 
nemulţumiţi de concertele 

organizate la nivel local, iar 55,3% 
sunt nemulţumiţi de evenimentele 
cultural artistice ce au loc în Siret. 
Oferta de evenimente este 
apreciată ca fiind destul de scăzută, 
deşi eforturile instituţiilor publice 
în acest sens s-au concretizat în 
anul 2009 printr-un număr de peste 
25 activităţi culturale.  
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Analiza SWOT
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Învăţământ 
 Activităţile extra-curriculare desfăşurate de unităţile 

educaţionale indiferent de nivelul de instruire; 
 Existenţa unităţilor de învăţământ dispersate în teritoriu, 

de la grădiniţe la licee; 
 Existenţa cadrelor didactice calificate şi implicate în 

procesul educaţional siretean; 
 Obţinerea unor performanţe importante la concursurile 

naţionale organizate în cadrul Şcolilor de Arte şi Meserii; 
 
Cultură 
 Existenţa Centrului Cultural „Mihai Teliman”, format din 

Casa de Cultură şi Biblioteca Orăşenească;  
 Parteneriatele încheiate de Centrul Cultural cu 

reprezentanţii instituţiilor publice, cu reprezentanţii 
diferitelor asociaţii şi ONG-uri, cu reprezentanţii 
Administraţiei Raionale Zastavna, Ucraina şi Consulatului 
General al Ucrainei la Suceava, dar şi cu reprezentanţii 
cultelor neo-protestante din Siret şi a comunităţilor etnice 
din judeţul Suceava; 

 Existenţa unor acţiuni cultural tradiţionale, cu impact 
regional: Zilele Oraşului Siret, Festivalul de Folk 
„Forkever”; 

 Existenţa unor asociaţii culturale, precum asociaţia 
„Kolomeika”; 

 Implicarea Bibliotecii „T. V. Stefanelli” în organizarea unor 
manifestări tradiţionale precum: Ziua naşterii poetului 
Mihai Eminescu, Ziua Unirii Principatelor, Ziua 
Internaţională a Femeii, etc.; 

 Implicarea unităţilor educaţionale în activităţile culturale; 
 Organizarea în cadrul bibliotecii de expoziţii (cu cărţi) 

permanente; 
 Realizarea de proiecte europene privind schimbul de tineri 

şi schimbul de cetăţeni cu oraşele înfrăţite; 
 
 
 
 

Învăţământ 
 Tendinţa de scădere a populaţiei şcolare şi a cadrelor 

didactice; 
 Dificultăţi legate de infrastructura educaţională: 

număr scăzut de săli de clasă, laboratoare şcolare, 
terenuri de sport, săli de gimnastică şi ateliere şcolare; 

 Numărul insuficient de calculatoare: la un calculator 
revin 36 de elevi, în timp ce la nivel naţional revin 
doar 12 elevi; 

 Existenţa fenomenului de absenteism în rândul 
elevilor, în special în sistemul gimnazial; 

 Dotarea laboratoarelor şcolare din cadrul unităţii de 
învăţământ general „Petru Muşat” este minimală; 

 Inexistenţa unui spaţiu multifuncţional în cadrul 
Grădiniţei cu Program Normal Luminiţa şi a unui 
spaţiu de joacă; 

 Lipsa sistemelor de supraveghere şi securitate din 
unităţile de învăţământ; 

 Lipsa infrastructurii informatice din cadrul grădiniţei 
Siret; 

 Starea avansată de degradare a infrastructurii 
educaţionale; 

 Lipsa dotărilor corespunzătoare în domeniul sportiv 
din cadrul unităţilor educaţionale; 

 Situaţia necorespunzătoare a spaţiilor de pregătire şi 
servire a meselor principale din cadrul structurilor de 
învăţământ; 

 Situaţia necorespunzătoare a internatelor ce aparţin 
de structurile educaţionale locale; 

 
Cultură 
 Starea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Casa 

de Cultură „Mihai Teliman” şi Biblioteca Orăşenească; 
 Dotarea necorespunzătoare a Centrului Cultural 

„Mihai Teliman”; 
 Indicele de lectură la nivel local (numărul 

documentelor consultate de un cititor – aproximativ 
16) este inferior celui naţional (aproximativ 23); 

 Numărul redus de asociaţii şi organizaţii culturale; 
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 Lipsa fondurilor proprii pentru susţinerea organizării 
de evenimente culturale ori pentru reabilitarea 
infrastructurii; 

 Oferta scăzută la nivel local în ceea ce priveşte 
evenimentele cultural artistice. 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
Învăţământ 
 Existenţa fondurilor europene direcţionate spre 

perfecţionarea actului didactic 
 Existenţa fondurilor europene disponibile pentru 

reabilitarea clădirilor instituţiilor de învăţământ şi dotarea 
corespunzătoare a acestora; 

 Programele şcolare internaţionale care permit şcolilor 
locale să stabilească parteneriate cu instituţii de 
învăţământ din străinătate; 

 Programele guvernamentale destinate îmbunătăţirii 
sistemului educaţional: asigurarea logisticii prin dotarea 
şcolilor cu calculatoare / sisteme educaţionale de calcul; 
acordarea de ajutor financiar în vederea stimulării 
achiziţionării de calculatoare, etc. 

 
Cultură 
 Posibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile 

pentru activităţi culturale, inclusiv pentru proiecte 
transfrontaliere; 

 Adaptarea fondului de carte la noua tehnologie 
(achiziţionarea de documente pe suport electronic); 

 Informatizarea bibliotecilor şi a serviciilor oferite de 
acestea; 

 Posibilitatea de a valorifica o serie de sărbători locale ca şi 
evenimente culturale. 
 

Învăţământ 
 Lipsa condiţiilor atractive pentru cadrele didactice 

tinere (salarizare, condiţiile din şcoli, locuinţe sociale 
etc.); 

 Politica de salarizare existentă în domeniul 
educaţional care poate avea influenţe negative asupra 
calităţii actului educaţional; 

 Creşterea ratei abandonului şcolar, ca urmare a 
instabilităţii financiare şi materiale a mediului familial; 

 Instabilitatea legislativă a sistemului educaţional; 
 Posibilităţile limitate a Primăriei Siret de susţinere 

financiară a investiţiilor. 
 
Cultură 
 Dezinteres general pentru cultură;  
 Lipsa fondurilor locale necesare contractării de 

fonduri europene în domeniul cultural; 
 Migrarea persoanelor talentate spre alte zone în afara 

arealului geografic siretean; 
 Posibilităţile limitate ale Primăriei Siret de susţinere 

financiară a investiţiilor. 
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Situaţia existentă 
 
Emisii atmosferice 
 
Monitorizarea calităţii aerului din 
oraşul Siret se realizează cu ajutorul 
staţiei SV3 de tip trafic, aceasta fiind 
amplasată pe Str. Alexandru cel Bun.  
 
Conform Raportului privind calitatea 
factorilor de mediu în Regiunea 1 
Nord-Est  în luna septembrie 2010, în 
oraşul Siret, indicii generali zilnici de 
calitate a aerului relevă un nivel mediu 
(de nota 4). Concentraţiile mărite ale 
pulberilor în suspensie reprezintă 
factorul care determină scăderea 
nivelului general de calitate a aerului la 
nivel local.  
 
Poluanţi monitorizaţi la staţia SV3 
sunt: dioxid de sulf (SO2), monoxid de 
carbon (CO), benzen (C6H6), pulberi 
în suspensie (PM10) - gravimetric şi 
automat; parametrii meteo: direcţia şi 
viteza vântului, presiune, temperatura, 
radiaţia solară, umiditate relativă, 
precipitaţii. 
 
Majoritatea poluanţilor monitorizaţi s-
au menţinut în luna septembrie sub 
limitele impuse de Ordinul M.A.P.M. 
nr. 592/2002. Spre exemplu, 
concentraţia maximă zilnică 
înregistrată la dioxid de sulf a fost de 
8,4 μg/mc, în timp ce limita maximă 
este de 125 μg/mc.  
 
Valoarea limită pentru concentraţia 
maximă zilnică a mediilor de 8 ore de 
monoxid de carbon este de 10 mg/mc, 
iar la nivel local a fost de 0,907 mg/mc 

în luna august şi de 1,268 mg/mc în 
luna septembrie. 
 
Din cauza traficului aglomerat, în luna 
septembrie 2010, concentraţia medie 
lunară de benzen a fost de 4,71 μg/mc, 
cu 0,37 μg/mc mai mare decât cea din 
luna precedentă. Benzenul este 
reglementat de o valoare limită anuală 
de 5 μg/mc. 
 
În luna septembrie, concentraţia medie 
lunară a pulberilor în suspensie PM10 
la staţia de trafic SV3 a fost de 22,67 
μg/mc, iar concentraţia zilnică maximă 
lunară a fost de 48,88 μg/mc. În 
intervalul ianuarie - septembrie în 
oraşul Siret s-au înregistrat 7 depăşiri 
ale valorilor limită zilnice.  
 

Calitatea apei 
 
Reţeaua hidrografică sireteană este 
formată din râul Siret, pâraiele 
Negostina şi Cacaina, dar şi din cursuri 
secundare precum Pârâul Livezi şi 
pârâul Târgului.  
 
Un rol important ca resursă de apă 
potabilă îl are Lacul de acumulare 
Rogojeşti, al cărui volum este de 37,3 
milioane mc. Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Suceava a raportat agentul 
economic SC ACET SA Agenţia Siret ca 
reprezentând o sursă de poluare pentru 
Lacul Rogojeşti. Obiectul principal de 
activitate al societăţii SC ACET SA îl 
constituie gestiunea serviciilor publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare 
precum şi exploatarea sistemelor 
publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare în municipiile: Suceava, 
Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, 

Vatra Dornei şi oraşele Gura 
Humorului, Siret şi Solca. 
 
În ceea ce priveşte calitatea apelor 
subterane, monitorizarea realizată la 
forajul de alimentare cu apă din zona 
S.C. ACET S.A. a arătat existenţa unor 
depăşiri la indicele de permanganat.  
 
Gradul scăzut de epurare a apelor 
uzate reprezintă una dintre 
principalele probleme legate de 
calitatea apei. Deversarea apelor uzate 
insuficient epurate sau neepurate este 
una din principalele cauze ale poluării 
şi degradării apelor de suprafaţă.  
 

Calitatea solului 
 
În Siret predomină solurile 
cernoziomoide, cenuşii, solurile brune 
argiloiluviale şi solurile hidromorfe 
gleice, cu tendinţă de înmlăştinare, 
care necesită lucrări de desecare. În 
lunca Siretului se întâlnesc solurile 
aluvionare şi coluviale (formate pe 
substrat de aluviuni, nisip şi pietriş, 
nisipoase) sau  pseudogleizate, apte 
pentru cultura cerealelor, plantelor 
tehnice şi legumelor. 
 
Din punctul de vedere al clasei de 
bonitate, solurile din zona unităţii 
administrativ teritoriale Siret sunt 
încadrate în clasa III de calitate în 
cazul terenurilor arabile, fâneţelor şi 
livezilor şi în clasa I şi II de bonitate în 
cazul păşunilor. 
 
Solurile hidromorfe cu exces de 
umiditate şi unele soluri parţial 
erodate au o fertilitate sub medie 
pentru culturile agricole.  
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În subsolurile siretene nu s-au 
identificat bogăţii minerale, cu 
excepţia pietrei de construcţie (gresii 
silicioase),  aceasta aflându-se la mică 
adâncime de suprafaţa solului şi 
utilizându-se în construcţii pe plan 
local. 

 
Deşeuri 
 
Conform datelor preliminare oferite de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Suceava, cantitatea de deşeuri generate 
la nivelul oraşului Siret pe parcursul 
anului 2009 este de 2.320 tone, de 
aproape 8 ori mai puţin decât în anul 
precedent. Cauza acestei scăderi 
considerabile este închiderea unei 

întreprinderi industriale care genera 
circa 70% din cantitatea totală de 
deşeuri. 
 
Din cele 2.320 tone de deşeuri generate 
de sireteni în anul 2009, doar 1.920 
tone reprezintă deşeuri colectate 
(82,8%). Astfel, ponderea deşeurilor 
colectate din totalul deşeurilor 
generate este în scădere faţă de anul 
anterior (99,3% în anul 2008).  
 
 
Cantitatea de deşeuri generată de un 
siretean a fost de 249,0 kg/an (în anul 
2009). La nivelul judeţului cantitatea 
de deşeuri generată pe cap de locuitor 
este cu 8,4% mai mare, iar la nivel 
regional cu 32,5% mai mare. 
 

Cantitatea de deşeuri colectată pe cap 
de locuitor în Siret este de 204 kg/an, 
cu 7,7% mai puţin decât la nivelul 
Regiunii Nord-Est şi cu 36,5% mai 
puţin decât la nivel naţional.  
 
Distribuţia deşeurilor menajere din 
Siret, în anul 2008, este următoarea: 
deşeuri biodegradabile (65,4%), plastic 
(11,6%), hârtie / carton (9,3%%), sticlă 
(7,5%), metal (3,7%), textile (1,2%) şi 
alte categorii de deşeuri (1,3%). 
 
În anul 2009 au fost colectate 298 kg 
de deşeuri din echipamente electrice şi 
electronice, în timp ce în anul anterior 
fusese înregistrată o cantitate record 
(5.414 kg). 
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Principalele probleme 
 
1. Depozitarea necontrolată a 

deşeurilor. În opinia populaţiei 
aceasta este una dintre cele mai 
mari probleme ale Siretului, în 
prezent, din punct de vedere al 
calităţii mediului. Pe o scară de la 1 
la 10, poluarea cauzată de 
depozitarea necontrolată a 
deşeurilor are un scor mediu de 5,7. 
Această problemă este mai des 
întâlnită în cartierele limitrofe, 
precum Mănăstioara şi Pădureni, 
populaţia din aceste zone 
rămânând încă puţin receptivă 
inclusiv la colectarea selectivă a 
deşeurilor.  
 

2. Poluarea apelor curgătoare. Deşi 
râul Siret reprezintă una dintre 
principalele resurse ale Siretului, 
albia acestuia este adesea poluată 
de deşeurile populaţiei. Această 
situaţie este întâlnită şi în cazul 
altor ape curgătoare – Cacaina şi 
Negostina – dar şi în cazul Lacului 
de Acumulare Rogojeşti. 
 

3. Poluarea aerului. Dezvoltarea 
industrială şi traficul intens 
reprezintă principalele surse de 
poluare ale aerului din Siret. Pe o 
scară de la 1 (afectează în mică 
măsură) la 10 (afectează în mare 
măsură), poluarea aerului este 
evaluată de sireteni cu un scor 
mediu de 4,9 (Sursa: Primăria Siret, 
studiu primar realizat în rândul 
cetăţenilor din oraşul Siret).  
 

În prezent, însă, nivelul de poluare 
a aerului se află sub control, 
numărul cazurilor de depăşire a 
limitelor maxime admise pentru 
poluanţii monitorizaţi la staţia SV3 
fiind destul de redus. Pe viitor, 
dezvoltarea industrială trebuie să 
se realizeze în mod sustenabil, prin 
minimizarea gradului de poluare a 
factorilor de mediu.  
 

4. Epurarea insuficientă a apelor 
uzate. Aceasta reprezintă una 
dintre principalele cauze de 
poluare ale râului Siret. Potrivit 
biroului de Gestiune a Resurselor 
de Apă din cadrul Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Suceava, în 
anul 2009, în bazinul Siret a  fost 
evacuat un volum de 28,594 
milioane mc de ape uzate, din care 
28,099 milioane mc sunt ape uzate 
insuficient epurate (98,27%) 
 
 
 

5. Existenţa zonelor predispuse 
dezastrelor naturale. În oraşul 
Siret există zone expuse riscului de 
alunecări de teren, dar şi de 
inundaţii. Se estimează că o 
suprafaţă de aproximativ 120 ha 
(care este în continuă creştere din 
cauza lipsei măsurilor de prevenire) 
prezintă un grad avansat de 
degradare din punct de vedere al 
calităţii solurilor. În aceste zone 
pot avea loc oricând surpări de 
teren sau deversări ale pâraielor. 
Tocmai din acest motiv se impune 
realizarea unor lucrări de 
îmbunătăţire funciară a versanţilor. 
De asemenea, trebuie avută în 
vedere şi realizarea de lucrări de 
prevenire sau eliminare a excesului 
de apă din sol (desecări, drenaje, 
etc.).  
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Analiza SWOT
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Calitatea  bună a aerului  prin prisma concentraţiilor de 

emisii înregistrate sub limita admisă de normele în 
vigoare; 

 Diminuarea cantităţii de deşeuri generate la nivel local; 
 Nivelul cantităţii de deşeuri generată pe cap de locuitor 

inferior mediei judeţene; 
 Existenţa unui serviciu de salubritate modernizat prin 

fonduri europene şi cu o arie largă de deservire; 
 Lipsa factorilor de poluare de tip industrial; 
 Informarea populaţiei privind importanţa colectării 

selective a deşeurilor în cadrul unor sesiuni organizate; 
 Realizarea unor acţiuni pentru protecţia mediului, 

precum:  curăţarea manuală a şanţurilor, săparea unor 
şanţuri pentru preluarea apelor pluviale pe imaşuri şi 
păşuni, degajarea terenurilor de spini, muşuroaie, 
vegetaţie uscată ori curăţarea cursurilor de apă pârâul 
Livezi, pârâul Cacaina şi pârâul Târgului; 

 Participarea unităţilor de învăţământ împreună cu 
personalul Primăriei Siret la acţiuni comune în scopul 
conştientizării şi promovării politicilor de mediu; 

 Parteneriatul dintre instituţiile şcolare siretene şi Centrul 
Cultural „Mihai Teliman” pentru sprijinirea proiectelor de 
ecologizare la nivel local; 

 Existenţa unei reţele de canalizare reabilitată prin fonduri 
europene; 

 Existenţa unei staţii de epurare în oraşul Siret; 
 Închiderea rampei de depozitare a deşeurilor care 

reprezenta un factor de poluare; 
 Executarea regulată de lucrări de ecologizare a albiei 

pâraielor şi de consolidare a malurilor; 
 Existenţa la nivel local a unui potenţial ridicat în 

domeniul producerii şi utilizării energiei regenerabile; 
 Existenţa unor dotări minimale de intervenţie în situaţii 

de urgenţă achiziţionate prin fonduri europene. 

 Existenţa  factorilor poluanţi în apele subterane de pe 
raza oraşului Siret; 

 Epurarea insuficientă a apelor uzate deversate în râul 
Siret (ca urmare a gradului redus de modernizare al 
Staţiei de Epurare); 

 Existenţa arealelor neacoperite de reţeaua de canalizare 
locală; 

 Existenţa drumurilor nemodernizate care nu sunt 
prevăzute cu şanţuri de colectare a apelor pluviale; 

 Slaba receptivitate a populaţiei şi a agenţilor economici 
faţă de acţiunile de colectare selectivă a deşeurilor; 

 Depozitarea deşeurilor, în special din zonele de  case, în 
dreptul pâraielor şi nu în locurile special amenajate; 

 Existenţa unor soluri hidromorfe cu exces de umiditate şi 
a unor soluri parţial erodate (din cauza păşunatului 
excesiv şi a defrişării vegetaţiei) care favorizează 
alunecările de teren; 

 Vulnerabilitatea puţurilor de alimentare a populaţiei cu 
apă potabilă situate pe malul râului Siret în cazul 
producerii deversărilor necontrolate de apă; 

 Existenţa zonelor predispuse factorilor de risc: alunecări 
de teren şi inundabilitate (cu precădere în cazul ploilor 
torenţiale); 

 Lipsa hărţilor la nivel local cu privire la situaţia solurilor 
(documentele existente sunt de acum 10-15 ani şi nu mai 
sunt în concordanţă cu situaţia actuală); 

 Lipsa la nivel local a hărţilor de risc; 
 Lipsa sistemelor de alarmare a populaţiei şi autorităţilor 

în cazul situaţiilor de risc; 
 Lipsa specialiştilor în gestionarea situaţiilor de urgenţă; 
 Neutilizarea la nivel local a resurselor de energie 

regenerabilă disponibile; 
 Gama restrânsă de resurse minerale în subsolurile în care 

este amplasat oraşul Siret. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Existenţa fondurilor europene direcţionate către proiecte 

în domeniul salubrităţii, canalizării, apelor uzate şi 
protecţiei mediului, în general; 

 Existenţa unor finanţări guvernamentale pentru proiecte 
de mediu (lucrări de regularizare a scurgerilor pe 
versanţi, îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri şi albii, 
lucrări de dirijare a apei, corectări de torenţi, asanări, 
combaterea eroziunii solului, decolmatări, captare 
izvoare, împăduriri, intervenţii în situaţii de risc, etc.); 

 Existenţa unor programe de finanţare în domeniul 
energiei regenerabile; 

 Existenţa unui interes declarat de investitori pentru 
dezvoltarea de parcuri de energie verde utilizând culoarul 
râului Siret în dreptul oraşului Siret; 

 Existenţa la nivel judeţean al unui Master Plan privind 
Gestionarea Deşeurilor care va conduce la îmbunătăţirea 
calităţii activităţii de depozitare a deşeurilor; 

 Existenţa programelor şcolare la nivel local ce vizează 
protecţia mediului şi educaţia ecologică;  

 Existenţa programelor de finanţare susţinute de Fondul 
pentru Mediu, precum: programul Rabla, programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea 
terenurilor agricole degradate, programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, etc.; 

 Schimbările climatice care favorizează creşterea 
frecvenţei ploilor torenţiale care generează inundaţiile şi 
alunecările de teren; 

 Insuficienţa fondurilor europene şi naţionale  comparativ 
cu nevoile existente în profil teritorial (existenţa 
solicitanţilor care nu beneficiază de finanţări); 

 Apariţia în zonă a unor capacităţi de producţie cu un 
grad ridicat de poluare asupra atmosferei; 

 Intensificarea traficului pe drumul european E85 poate 
avea ca rezultat poluarea atmosferei prin emisiile de gaze, 
dar şi poluarea fonică, prin zgomotul produs de 
autovehicule şi autocamioane; 

 Lipsa fondurilor proprii ale administraţiei publice locale 
şi a mediului de afaceri pentru susţinerea investiţiilor 
necesare pentru alinierea la standardele europene de 
mediu, atât în domeniul public, cât şi privat; 
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Analiza PESTEL 
 
PESTEL este acronimul englezesc de la 
Political, Economic, Social, Technical, 
Environment şi Legislative.   
 
Analiza PESTEL este o metodă de 
evaluare a expunerii Siretului la 
influenţa factorilor contextuali. Acest 
tip de analiză are în vedere  influenţele 
externe  generate de factorii politici şi 
legislativi, de mediul socio-economic, 
de modificările tehnologice şi de mediu 
de la nivel regional, naţional şi chiar 
internaţional asupra dezvoltării 
oraşului Siret. 

 
Factorul politic 
 
Există mai mulţi factori politici care 
pot influenţa dezvoltarea oraşului 
Siret. Unul dintre cei mai importanţi 
este reprezentat de formaţiunile 
politice aflate la guvernare si de 
programul de guvernare a acestora. 
Priorităţile stabilite de aceştia pot  
direcţiona dezvoltarea Siretului spre 
un sector sau altul sau pot favoriza 
dezvoltarea altor localităţi în 
detrimentul Siretului. Actualul 
program de guvernare prevede 25 de 
obiective, care, odată îndeplinite vor 
avea multiple efecte asupra Siretului. 
Între acestea, amintim: revizuirea 
Constituţiei în vederea modernizării 
statului, a perfecţionării mecanismului 
de funcţionare a puterilor în stat şi 
punerea în aplicare a rezultatelor 
Referendumului naţional din 22 
noiembrie 2009; revizuirea sistemului 
de pensii pentru asigurarea 
sustenabilităţii financiare a acestuia; 

sprijinirea prin măsuri concrete a 
agriculturii în vederea dezvoltării 
industriei alimentare, modernizarea 
satului şi reabilitarea sistemului 
naţional de irigaţii; continuarea 
reformei în domeniul educaţiei potrivit 
Pactului Naţional pentru Educaţie; 
reforma în domeniul sănătăţii, 
continuarea procesului de reformă în 
domeniul justiţiei, dezvoltarea în ritm 
rapid a infrastructurii; relansarea 
turismului şi a sportului ca domenii de 
importanţă naţională; asigurarea 
condiţiilor necesare în domeniul 
cercetării ştiinţifice şi tehnice în 
vederea afirmării activităţii de creaţie şi 
inovare, dezvoltării unor tehnologii 
autohtone avansate, creşterii 
competitivităţii produselor româneşti, 
etc.  
 
Un alt factor politic este apariţia unei 
crize politice naţionale, concretizate 
prin organizarea de alegeri 
anticipate. Este binecunoscut faptul 
că actuala coaliţie de guvernare a fost 
îndelung contestată de partidele din 
opoziţie, acestea depunând în perioada 
mai 2009 – martie 2011 un număr de 5 
moţiuni de cenzură. Căderea 
Guvernului ar putea reprezenta un 
pericol pentru stabilitatea naţională, 
schimbarea guvernului atrăgând de 
cele mai multe ori schimbări în funcţii 
cheie, modificarea politicii de 
guvernare, întârzierea activităţilor 
desfăşurate în condiţii obişnuite sau 
periclitarea implementării unor politici 
asumate de guvernul trecut. 
 
Reforma administraţiei publice este 
un alt factor important care are un 
impact direct asupra dezvoltării 

Siretului. Programul de guvernare 
2009-2012 vizează şi restructurarea 
aparatului administraţiei publice pe 
principii de eficienţă şi performanţă şi 
descentralizarea, inclusiv financiară, a 
administraţiei publice prin delimitarea 
clară a competenţelor pe principii 
europene în scopul creşterii puterii de 
decizie, cu respectarea principiului 
subsidiarităţii şi introducerea 
standardelor de cost.  
 
O influenţă importantă este resimţită 
şi în urma reformei salarizării 
bugetare. Conform art. 41 alin. (1) din 
legea-cadru nr.330/2009, începând cu 1 
ianuarie 2011 şi până la 31 decembrie 
2012 sistemul public de salarizare şi 
ierarhizare va fi reformat şi simplificat 
printr-un proiect de lege, care să 
prevadă inclusiv: reducerea numărului 
de funcţii din sectorul bugetar, 
trecerea treptată la salarii nominale, 
îmbunătăţirea ierarhiilor în cadrul 
domeniilor bugetare şi a sistemului de 
grade, gradaţii şi trepte salariale. 
 
Descentralizarea administraţiei 
publice are şi ea implicaţii în mai 
multe sectoare precum: cultură, 
educaţie, sănătate sau agricultură. 
Descentralizarea presupune, potrivit 
cadrului legal în vigoare, transferul de 
competenţă administrativă şi 
financiară de la nivelul administraţiei 
publice centrale la nivelul 
administraţiei publice locale sau către 
sectorul privat. Argumentul principal 
al descentralizării administraţiei 
publice este faptul că administraţia 
publică locală este cea mai în măsură 
să răspundă cerinţelor specifice fiecărei 
comunităţi locale beneficiare. 
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Şi relaţiile bilaterale – parteneriate 
strategice şi relaţii speciale – pot avea 
un impact asupra dezvoltării oraşului 
Siret. În prezent, România are relaţii 
bilaterale cu peste 110 ţări de pe toate 
continentele.  
 
Pentru Siret, aderarea la spaţiul 
Schengen reprezintă un factor politic 
extrem de important. Obiectivele 
României pentru aderare sunt: 
întărirea controlului la frontierele 
externe, a supravegherii zonei de 
frontieră externă şi luptei 
împotriva criminalităţii trans-
frontaliere;  îmbunătăţirea controlului 
prin creşterea capacităţii de furnizare 
şi accesare a informaţiilor; dezvoltarea 
capacităţii de cooperare internaţională 
în combaterea criminalităţii 
transfrontaliere. 

 

Factorul economic 
 
Criza economică mondială 
reprezintă unul dintre cei mai 
importanţi factori economici care pot 
interveni în dezvoltarea Siretului. 
Resimţită în România începând cu 
trimestrul III al anului 2008, criza a 
produs o serie de efecte nefaste la 
nivelul economiei locale: creşterea  
ratei inflaţiei, creşterea numărului de 
şomeri, scăderea numărului 
întreprinderilor active, diminuarea 
investiţiilor, etc. Prelungirea crizei în 
perioada următoare va duce la 
amânarea relansării economice a 
Siretului.  

 
Un alt factor cu puternice implicaţii în 
dezvoltarea economiei locale este 
scumpirea carburanţilor pe fondul 

crizei politice şi militare din ţările mari 
producătoare de petrol. Creşterea 
preţurilor la carburanţi generează o 
creştere generală a preţurilor la o 
categorie vastă de produse. În această 
situaţie numeroase companii pot 
întâmpina dificultăţi ca urmare a 
reducerii ratei profitabilităţii ori a 
reducerii vânzărilor, per ansamblu.  
 
Guvernul României  prin politica 
macroeconomică adoptată joacă un 
rol foarte important în dezvoltarea 
Siretului. Intervenţia guvernului poate 
influenţa atât mediul public, cât şi 
mediul privat. Politica monetară a 
României reprezintă un factor major 
de influenţă prin acţiunile pe care 
autorităţile le realizează pentru a 
interveni pe piaţă: stabilirea cantităţii 
de masă monetară aflată în circulaţie, 
stabilirea unui prag maxim a inflaţiei, 
stabilirea nivelului ratei dobânzii, etc. 
Pe de altă parte, politica fiscală are 
implicaţii directe asupra dezvoltării 
companiilor din Siret. Una din 
măsurile recente care au afectat în 
mare măsură întreprinderile de 
pretutindeni este creşterea TVA-ului 
de la 19% la 24%. Astfel, nivelul 
fiscalităţii impus de administraţia 
centrală este determinantă pentru 
oraşul Siret.  
 
Nu trebuie omise din lista factorilor 
economici nici alte reglementări care 
constrâng mediul de afaceri, precum 
salariul minim brut pe economie. În 
prezent, conform H.G. 1193/2010 
nivelul acestuia este de 670 RON, ceea 
ce înseamnă că orice angajator este 
obligat să plătească un salariat cu cel 

puţin 670 RON pentru un program 
complet de lucru de 170 ore pe lună. 

 
Pentru administraţia publică locală 
modificarea principalilor indicatori 
macroeconomici pe parcursul anului 
bugetar poate determina rectificări ale 
bugetului iniţial aprobat pentru anul în 
curs. 
 
Pentru dezvoltarea Siretului este 
important de luat în considerare şi 
sistemul bancar, în special politica de 
creditare adoptată. Accesul la creditare 
a reprezentat una dintre principalele 
bariere ale antreprenorilor din 
România în ultimii ani. 
 
Un alt factor de ordin economic este 
intrarea în vigoare a noului cod al 
muncii. Principalele modificări aduse 
de proiect vizează: revizuirea 
reglementărilor privind aplicarea 
clauzei de neconcurenţă, revizuirea 
perioadelor de probă instituite pentru 
verificarea aptitudinilor salariatului, la 
încheierea contractului individual de 
muncă, modificarea prevederilor care 
reglementează contractul individual de 
muncă pe perioadă determinată, 
modificarea prevederilor referitoare la 
timpul de lucru, în conformitate cu 
prevederile Directivei nr. 2003/88/CE 
privind anumite aspecte ale organizării 
contractului individual de muncă, etc.  
 

Factorul socio-cultural 
 
Unul dintre cei mai importanţi factori 
socio-culturali este politica 
demografică adoptată de România, 
deşi sintagma de „politică demografică” 
este impropriu utilizată în prezent 
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existând doar măsuri izolate de 
susţinere a natalităţii. Odată cu 
reducerea bugetară cauzată de criza 
economică o serie de măsuri de 
susţinere au fost eliminate. Spre 
exemplu, s-a renunţat la 
subvenţionarea tinerelor familii 
(eliminarea ajutorului financiar de 200 
Euro la constituirea familiei, acordat 
conform Legii 396/2006) ori la 
subvenţionarea tinerelor mame la 
naşterea copiilor (eliminarea ajutorului 
de 230 RON acordat la naştere). 
 
Sistemul de protecţie socială 
reprezintă un alt factor extern care 
poate influenţa dezvoltarea Siretului. 
În prezent, gama de servicii şi prestaţii 
sociale este foarte vastă, existând 
numeroase persoane inclusiv în Siret 
care beneficiază de acestea. 
Reglementările pornite de la nivel 
central pot avea influenţe la nivel local. 
Un exemplu în acest sens este scăderea 
numărului beneficiarilor de ajutoare 
pentru încălzirea locuinţei ca urmare a 
înăspririi condiţiilor de acordare.  
 
Pentru un oraş în cadrul căruia 
migraţia populaţiei a determinat o 
scăderea destul de semnificativă a 
fondului demografic în ultimii ani, 
fenomenul migraţiei reprezintă un 
factor extern semnificativ. Variabilele 
care pot influenţa migraţia siretenilor 
în străinătate sunt: calitatea vieţii, 
locurile de muncă (diversitate, 
remuneraţie, condiţii de muncă), 
relaţiile bilaterale ale României. 
Situaţia este cu atât mai gravă cu cât o 
mare parte din emigranţi reprezentau 
forţă de muncă bine calificată, aspect 

important pentru atragerea 
investitorilor străini.  
 
Legea educaţiei este un alt factor 
extern care poate influenţa Siretul prin 
modificările aduse faţă de vechile 
reglementări. Una dintre cele mai 
importante noutăţi constă în 
modificarea structurii sistemului de 
învăţământ preuniversitar: clasa 
pregătitoare de la grădiniţă se mută la 
învăţământul primar, iar clasa a IX-a se 
mută la gimnaziu (din 2013). 

 
De asemenea, reforma sistemului 
sanitar poate aduce o serie de 
modificări şi în unităţile medico-
sanitare din Siret.  

 

Factorul tehnologic 
 
Există mai mulţi factori tehnologici 
care pot influenţa dezvoltarea 
sustenabilă a Siretului: finanţarea 
cercetării, nivelul de dotare 
tehnologică, rata de înnoire a 
produselor tehnologice, tehnologia 
informaţiei şi comunicării, accesul la 
reţelele electronice de comunicare 
rapide, etc.  
 
Reglementările europene sau naţionale 
cu privire la nivelul minim de 
dezvoltare tehnologică din 
întreprinderi reprezintă unul dintre 
factorii externi importanţi în 
dezvoltarea economică a Siretului. 
Impunerea unor standarde tehnologice 
greu de susţinut din punct de vedere 
financiar de către întreprinderi poate 
duce la închiderea majorităţii dintre 

acestea, însă poate duce şi la o creştere 
a calităţii serviciilor şi produselor 
furnizate şi la o reducere  a impactului 
asupra mediului înconjurător.  
 
Susţinerea domeniului cercetării & 
dezvoltării şi a transferului tehnologic 
pot, de asemenea, influenţa 
dezvoltarea Siretului. Este importantă 
nu doar descoperirea unor soluţii 
inovative la problemele curente ci şi  
punerea acestora în practică. Tocmai 
din acest motiv, ponderea finanţării 
domeniului de R&D din bugetul de stat 
este foarte importantă.  
 
Un alt factor extern este tehnologia 
societăţii informaţionale.  La nivel 
naţional, în anul 2009 ponderea 
gospodăriilor care au acces la un 
computer acasă se cifrează la 42,2%,  în 
timp ce ponderea gospodăriilor care au 
acces la internet este de 35,1%. în ceea 
ce priveşte persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 16 şi 74 de ani, care au 
utilizat vreodată computerul, ponderea 
acestora este de circa 35%.  Creşterea 
accesibilităţii populaţiei la internet 
poate duce la o dezvoltare a vânzărilor 
on-line inclusiv pentru firmele din 
Siret.  

 
Dezvoltarea tehnologiilor 
informaţionale şi posibilitatea 
achiziţionării acestora este un factor 
important cu influenţă directă asupra 
administraţiei publice locale, aplicarea 
celor mai bune tehnologii (hardware şi 
software) putând reduce costurile de 
funcţionare şi stimulând creşterea 
calităţii serviciilor publice furnizate. 
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Factorul mediu 
 
Hazardele naturale reprezintă unul 
dintre factorii de mediu cel mai greu 
de controlat. În cadrul factorilor de 
mediu ce pot influenţa dezvoltarea 
viitoare a Siretului, trebuie luate în 
considerare seismele, fenomenele 
meteorologice extreme, dar şi alte 
tipuri de catastrofe naturale precum 
inundaţiile sau alunecările de teren. 
 
Normele europene privind protecţia 
mediului sunt un alt factor extern. Spre 
exemplu, de la 1 septembrie 2010 a fost 
interzisă comercializarea becurilor 
incandescente de 75 waţi, după ce în 
urmă cu un an s-a dispus aceeaşi 
măsură în ceea ce priveşte becurile de 
100 waţi. Astfel, magazinele din 
întreaga Uniune Europeana nu vor mai 

avea voie sa le vândă, populaţia fiind 
nevoită să cumpere becuri ecologice, 
fluorescente.  
 
Şi politicile publice de la nivel 
naţional pot afecta dezvoltarea 
oraşului Siret. Unul dintre cele mai 
importante programe implementate în 
ultimele luni este Programul de 
stimulare a înnoirii Parcului Auto 
Naţional (Rabla) care vizează şi 
diminuarea poluării cauzate de 
autoturisme prin înnoirea Parcului 
auto naţional. Conform Guvernului 
României, până în prezent au fost 
casate 189.193 autoturisme prin acest 
program, reprezentând circa 5% din 
totalul autoturismelor  rutiere 
înmatriculate în circulaţie în anul 
2009. În acelaşi timp, au fost 
achiziţionate 61.532 de autoturisme 
noi. Astfel de politici publice au impact 
şi asupra dezvoltării oraşului Siret, nu 

doar din punct de vedere ecologic ci şi 
social şi economic. 
 

Factorul legislativ 
 
Un prim factor  este legislaţia 
europeană în vigoare, cele mai 
importante documente care trebuie 
avute în vedere în acest sens fiind: 
Constituţia Europeană, Tratatul de 
Aderare a României la Uniunea 
Europeană şi Tratatele Uniunii 
Europene (Tratatul de la Lisabona, 
Tratatul de la Nisa, Tratatul de la 
Amsterdam, etc.).  
 
Un alt factor juridic este legislaţia 
naţională, cu modificările şi 
completările ce pot apărea.  Conform 
Constituţiei României, parlamentul 
adoptă legi constituţionale, legi 
organice şi legi ordinare. 
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Tendinţe de dezvoltare spaţială a oraşului Siret 

Scenarii de dezvoltare
 
Scenariile de dezvoltare reprezintă 
proiecţii viitoare ale oraşului Siret, 
alternativele de dezvoltare ale acestuia. 
Formularea lor se bazează pe resursele 
şi oportunităţile existente, pe trendul 
înregistrat de indicatorii de interes în 
ultimii ani, dar şi pe tendinţele 
macroeconomice generale. Ulterior 
formulării scenariilor prin coroborarea 
tuturor variabilelor anterior enunţate, 
se analizează posibilitatea de apariţie a 
fiecărui scenariu. Scenariul al cărui 
grad de apariţie este cel mai ridicat stă, 
mai apoi, la baza formulării viziunii de 
dezvoltare a oraşului Siret. 
 
Conform Conceptului Naţional de 
Dezvoltare Spaţială România 2025, 
evoluţiei  urbanizării Siretului îi este 
caracteristic sistemul vectorial. Aceasta 
înseamnă că Siretul se va dezvolta, în 
principal, în lungul principalelor artere 
rutiere.  În prezent, oraşul este 
dezvoltat în special pe axa vest-est (în 
lungul DJ291A), aşteptându-se 
extinderea spaţială pe această axă şi pe 
viitor. Totodată în lungul DE85, Siretul 
s-a dezvoltat în special în zona de 
nord, existând puţine şanse ca în 
următorii 10 ani să se realizeze o 
extindere în jurul acestei artere rutiere 
şi în partea de sud a oraşului.  
 
Dezvoltarea spaţială a Siretului trebuie 
să ia în considerare o serie de principii 
de dezvoltare spaţială enunţate în 
Principii directoare pentru dezvoltarea 
teritorială durabilă a continentului 
european ( formulate în cadrul 
Conferinţei Europene a Miniştrilor  

 

 
 
 
Responsabili cu Amenajarea 
Teritoriului): 

- promovarea coeziunii teritoriale 
printr-o dezvoltare socio-
economică echilibrată şi prin 
ameliorarea competitivităţii;  

- susţinerea dezvoltării generate de 
funcţiunile urbane şi de 
îmbunătăţirea relaţiilor rural-
urban;  

- asigurarea unor condiţii de 
accesibilitate mai echilibrate;  

- dezvoltarea accesului la 
informaţie şi cunoaştere; 

 

 
 
 
 

- reducerea prejudiciilor provocate 
mediului;  

- valorificarea şi protecţia 
resurselor şi patrimoniului 
natural;  

- valorificarea patrimoniului 
cultural ca factor de dezvoltare;  

- dezvoltarea resurselor energetice 
cu conservarea siguranţei;  

- promovarea turismului calitativ şi 
durabil;  

- limitarea preventivă a efectelor 
catastrofelor naturale. 
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În ceea ce priveşte dezvoltarea 
multisectorială a Siretului sunt 
formulate trei scenarii care însumează 
prognoza indicatorilor de interes: 
scenariul pesimist, scenariul realist, 
scenariul optimist.  

Scenariul pesimist 
 
Siretul va înregistra un regres puternic 
din punct de vedere demografic, fiind 
aşteptat o scădere a populaţiei de până 
la 10 procente faţă de momentul actual.  
 
Lipsa demersurilor autorităţilor 
publice locale din Siret în vederea 
stimulării dezvoltării economice, 
creşterii diversităţii economiei locale şi 
a competitivităţii întreprinderilor 
active va avea ca efect creşterea 
tendinţei migraţioniste a populaţiei, 
reducerea densităţii IMM-urilor şi a 
rezultatelor financiare a  
întreprinderilor active.  
 
Dezvoltarea economică nesustenabilă 
va avea un impact mare asupra 
mediului înconjurător, lipsa 
modernizării dotărilor industriale şi a 
adaptării agriculturii la tehnicele 
avansate ducând la creşterea 
consumului energetic, poluarea solului 
şi pânzei freatice şi creşterea emisiilor 
de gaze cu efect de seră. 
 
Starea infrastructurii rutiere va rămâne 
deficitară, ponderea străzilor 
orăşeneşti modernizate rămânând 
constantă în perioada următoare. 
Aceeaşi situaţie este întâlnită şi în 
cazul infrastructurii tehnico-edilitare. 
 

Ritmul transformărilor sociale şi a 
integrării grupurilor defavorizate va 
rămâne lent, datorită păstrării 
structurii cererii de forţă de muncă 
actuale şi a lipsei de diversitate a 
economiei locale. 
 
În ceea ce priveşte sistemul 
educaţional, acesta se va confrunta în 
continuare cu problema insuficienţei 
cadrelor didactice. Totodată, este 
aşteptată scăderea populaţiei şcolare 
cu o rată medie anuală de -1%.  
 
Sistemul medical din Siret se va 
confrunta cu insuficienţa cadrelor 
medicale, estimându-se o scădere de 
minim 15% a medicilor din spitale. 
 
Probabilitatea ca acest scenariu să 
devină efectiv este scăzută. 
 

Scenariul realist 
 
Populaţia va înregistra un trend uşor 
descendent, estimându-se o scădere a 
populaţiei de maxim 5 procente faţă de 
momentul prezent. 
 
Conform acestui scenariu, autorităţile 
publice locale se implică activ în 
susţinerea mediului de afaceri, 
principala preocupare fiind 
diversificarea economiei locale prin 
atragerea unui număr cât mai mare de 
investitori români şi străini. Sectoarele 
privilegiate de politica economică 
locală vor fi, în special, industria şi 
agricultura. Tocmai din acest motiv, 
migraţia forţei de muncă se va 
diminua.  
 

Sunt iniţiate proiecte de modernizare 
şi reabilitare a infrastructurii rutiere şi 
a reţelei tehnico-edilitare, în speţă în 
zonele cu cele mai mari probleme. 
Accentul se va pune pe reabilitarea 
reţelelor existente, şi mai puţin pe 
extinderea acestora. 
 
Se va acorda o atenţie deosebită 
îmbunătăţirii factorilor de mediu, 
implementând măsuri şi acţiuni 
concrete pentru îmbunătăţirea 
managementului şi evitarea supra-
exploatării resurselor naturale 
regenerabile, dar şi pentru prevenirea 
dezastrelor naturale (împăduriri şi 
corectare torenţi). 
 
Până în anul 2021 se vor aduce 
îmbunătăţiri în ceea ce priveşte 
dezvoltarea socială a oraşului Siret. 
Numărul beneficiarilor de ajutor social 
(venit minim garantat, ajutor pentru 
încălzire, etc.) va rămâne relativ 
constant, rata de fluctuaţie anuală a 
acestora fiind de  5%.   
 
Se vor aduce îmbunătăţiri şi 
infrastructurii educaţionale, prin 
acţiuni de reabilitare şi modernizare a 
instituţiilor educaţionale din Siret. Cu 
toate acestea, conform scenariului 
realist populaţia şcolară se va diminua 
în medie cu -0,5% anual până în anul 
2021. 
 
Migrarea forţei de muncă în străinătate 
va cunoaşte o temperare, rata medie 
anuală de creştere a numărului 
medicilor fiind cuprinsă între 0% şi -
0,3%. 
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Probabilitatea ca acest scenariu să 
devină efectiv este destul de ridicată. 
 

Scenariul optimist 

 
Populaţia Siretului va avea un trend 
uşor descendent, marja estimată 
pentru rata medie anuală de creştere a 
populaţiei fiind cuprinsă între 0% şi -
0,3%. 
 
Din punct de vedere economic vor fi 
realizate progrese semnificative în 
toate sectoarele economiei locale, 
densitatea întreprinderilor din Siret  
atingând media naţională. Siretul va 
deveni un pol economic regional, 
infrastructura de susţinere a afacerilor 
permiţând valorificarea resurselor din 
zonă.  
 

Extinderea  infrastructurii rutiere şi 
tehnico-edilitare reprezintă una dintre 
priorităţile centrale la nivel local. În 
acest fel, se va contribui la 
îmbunătăţirea relaţiilor urban-rural şi 
la creşterea performanţei spaţiului 
rural din vecinătatea Siretului. 
 
Politica de mediu va atrage fonduri 
importante. Din punct de vedere 
economic se remarcă practica 
agriculturii ecologice, în timp ce în 
sectorul industrial toate întreprinderile 
promovează activ – prin acţiuni, 
utilaje, dotări tehnice – dezvoltarea 
economică durabilă.  
 
Rata medie anuală a creştere a 
populaţiei şcolare va fi de -0,1% în 

intervalul 2011-2021, astfel încât nu sunt 
aşteptate scăderi masive a numărului 
de elevi din învăţământul siretean.  
 
Se prognozează o sporire a numărului 
de medici din unităţile medicale, rata 
medie anuală estimată fiind de +2,5%. 
În ceea ce priveşte personalul sanitar 
mediu, trendul descendent al acestora 
va înceta în intervalul 2011-2021.  
 
Probabilitatea ca acest scenariu să 
devină efectiv este scăzută.  
 

Raportat la resursele curente ale 
Siretului, scenariul cu cea mai 
ridicată probabilitate de apariţie 
este scenariul realist. 
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Siretul va fi un centru 

economic dinamic, cu 

infrastructură rutieră 

şi tehnico-edilitară 

dezvoltată şi structuri 

moderne pentru 

susţinerea afacerilor. 

Locuitorii Siretului vor 

dispune de locuri de 

muncă bine plătite, 

servicii publice de 

calitate şi de un cadru 

natural nepoluat. 

‘ 

’ 

Viziunea de dezvoltare 
 
Viziunea de dezvoltare reprezintă 
nivelul care se doreşte a fi atins de 
oraşul Siret în anul 2021, prin 
implementarea planului de măsuri 
cuprins în prezentul document 
strategic. Conform viziunii formulate, 
Siretul va fi un centru economic 
dinamic. Practic, economia se doreşte 
a fi motorul general al tuturor 
sectoarele din Siret, de nivelul de 
dezvoltare economică depinzând 
calitatea serviciilor publice furnizate, a 
infrastructurii rutiere, a reţelelor 
tehnico-edilitare, etc.  Siretul îşi va 
valorifica superior resursele existente şi 
avantajele concurenţiale în raport cu 
principalii competitori pentru a deveni 
un pol economic important la nivel 
judeţean şi chiar regional. Oraşul Siret 
îşi va menţine orientarea industrial-
agrară, însă va acorda o importanţă 
ridicată sustenabilităţii activităţilor 
economice. Conservarea 
biodiversităţii şi a patrimoniului 
natural şi promovarea consumului şi 
producţiei sustenabil reprezintă 
elemente centrale în dezvoltarea 
durabilă a localităţii.   
 
Dezvoltarea infrastructurii de 
susţinerea afacerilor va fi unul dintre 
instrumentele principale pentru 
creşterea numărului de investitori din 
Siret. Aceasta va fi coroborată cu 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
rutiere şi tehnico-edilitare, care va 
duce, totodată, la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii cetăţenilor. 
 

Creşterea numărului de investitori este 
esenţială pentru diversificarea 
posibilităţilor de angajare din Siret şi 
pentru crearea de locuri de muncă bine 
remunerate. Astfel, se va produce un 
pas important în stoparea fenomenului 
migraţiei forţei de muncă calificate în 
străinătate.  
 
Zonarea funcţională a Siretului va 
cunoaşte o serie de îmbunătăţiri, 
acordându-se o importanţă 
semnificativă revitalizării funcţionale şi 
estetice a zonelor cu aspect rural. 
Dezvoltarea urbanistică a Siretului 
va ţine cont de principiile dezvoltării 
durabile, de gestionarea inteligentă şi 
protejarea naturii şi a patrimoniului 
cultural.  
 
Oraşul Siret îşi propune o serie de 
obiective majore şi vis-{-vis de 
serviciile publice până în anul 2021, 
dorindu-se îmbunătăţirea substanţială 
a tuturor domeniilor de referinţă: 
iluminat public, învăţământ, sănătate, 
asistenţă socială, cultură, salubrizare, 
siguranţă şi ordine publică, etc.  
 
Siretenii vor beneficia de un cadru 
adecvat de educaţie şi formare, 
accentul punându-se pe furnizarea 
competenţelor necesare pentru 
dezvoltarea durabilă a localităţii. De 
asemenea, este vizată reabilitarea şi 
modernizarea sistemului medico-
sanitar, cu atât mai mult cu cât aria de 
influenţă a acestuia cuprinde peste 
30.000 de locuitori (populaţia Siretului 
şi a comunelor învecinate).  

 

 
 



Strategia de dezvoltare 

 

 
 

89 



Strategia pentru dezvoltare durabilă a oraşului Siret 

 

3.2. 

 

 
 

Obiective. Priorităţi



Strategia de dezvoltare 

 
 

91 
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Creşterea calităţii vieţii populaţiei prin valorificarea superioară a resurselor 
existente în vederea dezvoltării şi diversificării economiei locale. 

 

Obiective de dezvoltare ale oraşului Siret 
 

 
Obiectivul general 
 
Motivaţia principală a elaborării şi 
implementării Strategiei de dezvoltare 
durabilă a oraşului Siret este 
îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, 
vizându-se atingerea tuturor 
dimensiunilor acestui concept. Pentru 
acoperirea nevoilor de existenţă ale 
siretenilor trebuie aduse îmbunătăţiri 
semnificative atât din punct de vedere 
economic, cât şi din punct de vedere 
social, cultural sau instituţional.  

Punctul de plecare al îmbunătăţii 
calităţii vieţii populaţiei din oraşul Siret 
este valorificarea superioară a 
resurselor existente, auditul socio-
economic al localităţii evidenţiind o 
serie de puncte tari precum: 
poziţionarea la graniţa României cu 
Ucraina, forţa de muncă calificată, 
tradiţia industrială, accesul la materii 
prime pentru dezvoltarea mai multor 
sectoare economice, etc. Valorificarea 

acestor elemente trebuie să fie, în 
primul rând, una de ordin economic, de 
nivelul de dezvoltare economică a 
Siretului depinzând nivelul 
remuneraţiei medii, calitatea locurilor 
de muncă, calitatea infrastructurii 
rutiere şi tehnico-edilitare, calitatea 
serviciilor publice, etc.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiective strategice 

 

1. Creşterea competitivităţii mediului de afaceri 

2. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră 

3. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi protejarea biodiversităţii mediului înconjurător 

4. Creşterea calităţii serviciilor publice 

5. Valorificarea potenţialului turistic prin dezvoltarea infrastructurii specifice 

6. Îmbunătăţirea aspectului şi funcţionalităţii oraşului 

7.  Dezvoltarea infrastructurii rutiere şi tehnico-edilitare  

8. Îmbunătăţirea cooperării dintre societatea civilă şi administraţia publică locală 
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Contribuţia obiectivelor sectoriale la  atingerea obiectivelor strategice
 
Sector Obiectiv sectorial O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 

Dezvoltare 
urbană 

Îmbunătăţirea aspectului urban al oraşului Siret 
         

Îmbunătăţirea planificării strategice de dezvoltare 
urbană a Siretului 

        

Dezvoltarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber 
 

        

Infrastructură Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
         

Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare 
         

Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea circulaţiei pe 
drumurile publice 

        

Servicii publice Eficientizarea serviciilor publice locale 
 

        

Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei 
 

        

Dezvoltare 
economică 

Dezvoltarea întreprinderilor locale active şi stimularea 
înfiinţării de noi întreprinderi         

Creşterea atractivităţii economice a Siretului pentru 
investitorii străini         

Revigorarea ofertei de locuri de muncă 
         

Consolidarea relaţiilor de cooperare între mediul de 
afaceri şi administraţia publică locală 

        

Turism Îmbunătăţirea promovării turistice a Siretului 
 

        

Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului 
liber 

        

Atragerea turiştilor prin organizarea de evenimente 
culturale şi de agrement         

Îmbunătăţirea specializării resurselor umane din 
sectorul turistic         

Dezvoltare 
socială 

Dezvoltarea infrastructurii de furnizare a serviciilor 
sociale 

        

Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor provenite din 
categorii defavorizate 

        

Promovarea implicării societăţii civile în problemele 
comunităţii 
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Sector Obiectiv sectorial O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 

Sănătate Dezvoltarea infrastructurii medicale 
 

        

Prevenirea apariţiei bolilor frecvente prin educarea şi 
informarea populaţiei 

        

Educaţie şi 
cultură 

Dezvoltarea infrastructurii şcolare 
 

        

Creşterea atractivităţii activităţilor culturale de la nivel 
local 

        

Mediu Creşterea capacităţii de intervenţie în situaţii de risc 
 

        

Creşterea eficienţei staţiei de epurare a apelor uzate 
 

        

Introducerea consumului de energie regenerabilă şi 
diminuarea consumului de energie neregenerabilă 

        

Reducerea impactului deşeurilor asupra factorilor de 
mediu 
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Priorităţi de dezvoltare 
 

 
 
 
Prioritate 1: Dezvoltarea economică 
 
Sub-priorităţi: 

1.1. Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor 
1.2. Creşterea numărului de investitori străini 
1.3. Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor existente 
1.4. Corelarea ofertei cu cererea de forţă de muncă 
 

 
Justificare: 
Dezvoltarea oraşului Siret este legată în mod direct de 
prosperitatea economică a acestuia, motiv pentru care 
stimularea creşterii economice reprezintă prioritatea 
numărul 1 în prezent. Următorii 10 ani se vor axa pe mai 
multe direcţii între care un loc important îl ocupă 
dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor, ca 
modalitate de valorificare a poziţionării Siretului la graniţă 
dar şi a altor resurse locale.  Totodată crearea de structuri de 
sprijin precum incubatoarele de afaceri sau parcurile 
industriale reprezintă amprenta economiei inovative, 
prospere şi competitive la nivel naţional şi internaţional. 
Această etapă poate reprezenta premisa creşterii 
atractivităţii Siretului ca locaţie pentru investiţii, dar şi a 
dezvoltării sustenabile a întreprinderilor existente.  

 
 

1 
Prioritate: 

Dezvoltarea economică 

2 
Prioritate: 

Dezvoltarea infrastructurii 

3 
Prioritate: 

Dezvoltare socială 

4 
Prioritate: 

Dezvoltarea sectorului turistic 

5 
Prioritate: 

Protecţia mediului 
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Prioritate 2: Dezvoltarea infrastructurii 
 
Sub-priorităţi: 

1.1. Reactualizarea şi respectarea regulamentelor de 
urbanism 
1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport rutiere 
1.3.Reabilitarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare 
1.4.Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 

 

 
Justificare: 
Dezvoltarea infrastructurii reprezintă una dintre provocările 
cheie ale Siretului în următorii 10 ani, această prioritate 
presupunând eforturi financiare considerabile din partea 
administraţiei publice locale. Pe de altă parte, infrastructura 
rutieră modernizată şi reţelele tehnico-edilitare reabilitate vor 
aduce valoare adăugată la nivel local, putând fi considerate 
puncte tari atât în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al 
populaţiei, cât şi în vederea creşterii nivelului de atractivitate 
economică.   
 
Dezvoltarea infrastructurii locale va duce şi la rezolvarea unor 
probleme de mediu importante din Siret precum poluarea 
cauzată de gradul scăzut de conectare la reţeaua de canalizare.  

 
 

Prioritate 3: Dezvoltare socială 
 
Sub-priorităţi: 

1.1.Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor educaţionale 
1.2. Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor medicale 
1.3. Creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor sociale şi 
socio-medicale 
 

 
Justificare: 
Dezvoltarea socială reprezintă una dintre priorităţile care 
privesc drepturi fundamentale ale populaţiei din Siret: dreptul 
la educaţie, la sănătate şi la servicii sociale. Rolul acestei 
priorităţi este foarte important întrucât vizează crearea unei 
societăţi democratice, non-discriminatorii, care oferă şanse 
egale de dezvoltare tuturor cetăţenilor.   

 
 

Prioritate 4: Dezvoltarea sectorului turistic 
 
Sub-priorităţi: 

1.1. Investiţii în servicii de informare şi promovare turistică 
1.2. Dezvoltarea infrastructurii turistice 
1.3. Creşterea atractivităţii turistice a Siretului 
1.4. Creşterea calificării resurselor umane din sectorul 

turistic 
 

 
Justificare: 
Situat în zona Bucovinei, oraşul Siret prezintă toate 
caracteristicile necesare pentru a deveni o destinaţie turistică 
importantă la nivel judeţean. Dezvoltând produse turistice 
complementare celor deja existente în judeţul Suceava, Siretul 
îşi poate creşte substanţial numărul de sosiri şi înnoptări 
turistice, diversificând totodată posibilităţile de angajare ale 
forţei de muncă.  
 
Pentru dezvoltarea sectorului turistic sunt necesare, însă, 
investiţii complexe la nivel local, în prezent existând o singură 
unitate de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică. 
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Trebuie avute în vedere şi alte acţiuni precum: promovarea 
Siretului, amenajarea obiectivelor turistice sau calificarea 
resurselor umane.  

 
 
Prioritate 5: Protecţia mediului 
 
Sub-priorităţi: 

1.1. Creşterea capacităţii de intervenţii în situaţii de urgenţă 
1.2. Îmbunătăţirea managementului apelor uzate 
1.3. Protejarea biodiversităţii ecosistemelor 
1.4. Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor 
 

 
Justificare: 
Protecţia mediului este una dintre priorităţile esenţiale ale 
oraşului Siret în vederea asigurării dezvoltării durabile. Sunt 
necesare mai multe măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 
factorilor de mediu: realizarea de acţiuni de împădurire şi 
corectare torenţi, creşterea gradului de conectare a populaţiei 
la reţelele tehnico-edilitare, reabilitarea Staţiei de Epurare a 
apelor uzate, îmbunătăţirea sistemului de management al 
deşeurilor, etc.  
 
Acţiunile de protecţie a mediului sunt definite în strânsă 
legătură cu politica de dezvoltare economică, aceasta din 
urmă trebuind să se realizeze fără a periclita accesul 
generaţiilor viitoare la resursele existente.  
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Secţiunea 1. Dezvoltare urbană 
 
Obiective sectoriale  
 
 
Obiectiv sectorial 1.1. Îmbunătăţirea aspectului urban al oraşului Siret 
 

Ţintă:  Reabilitarea clădirilor cu valoare istorică 
Indicator: Număr clădiri istorice reabilitate 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Îmbunătăţirea salubrizării în parcuri, spaţii verzi şi spaţii publice 
Indicator: Număr coşuri de gunoi 
Nivel 2009: - Nivel 2021: - 

 
Obiectiv sectorial 1.2. Îmbunătăţirea planificării strategice de dezvoltare urbană a Siretului 
 

Ţintă: Reactualizarea Planului Urbanistic General 
Indicator: Număr documente de coerenţă urbanistică reactualizate 
Nivel 2011: 0 Nivel 2021: 1 

Ţintă: Elaborarea unui Plan de Marketing Urban 
Indicator: Număr documente strategice de planificare urbană 
Nivel 2011: 0 Nivel 2021: 1 

 
Obiectiv sectorial 1.3. Dezvoltarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber 
 

Ţintă: Înfiinţarea de reţele wireless pentru accesul gratuit la Internet  
Indicator: Număr reţele wireless pentru acces gratuit 
Nivel 2011: 0 reţele Nivel 2021: 1 reţea 

Ţintă: Extinderea şi modernizarea spaţiilor verzi 
Indicator: Mp spaţiu verde / cap de locuitor 
Nivel 2009: 21,1 mp/locuitor Nivel 2021: 26 mp/locuitor 

Ţintă: Dotarea cu mobilier urban a spaţiilor verzi 
Indicator: Număr bănci 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Extinderea şi modernizarea spaţiilor de joacă pentru copii 
Indicator: Număr spaţii de joacă pentru copii 
Nivel 2011: 1 spaţiu Nivel 2021: 8 spaţii  

Ţintă: Îmbunătăţirea amenajărilor din cadrul parcurilor de joacă pentru copii 
Indicator: Număr echipamente de joacă pentru copii 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 
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Plan de măsuri 
 
 
Măsura 1.1. Amenajarea teritoriului şi coerenţă urbanistică 
 
Măsura 1.2. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor publice 
 
Măsura 1.3. Extinderea, amenajarea şi dotarea spaţiilor verzi şi spaţiilor de joacă pentru copii 
  
 

 
 
Concordanţa dintre măsurile propuse şi obiectivele sectoriale 
 
 Măsura 1.1. Măsura 1.2. Măsura 1.3. 

 

O.S. 1.1.  
Îmbunătăţirea aspectului urban al oraşului Siret    

O.S. 1.2.  
Îmbunătăţirea planificării strategice de dezvoltare urbană a Siretului    

O.S. 1.3.  
Dezvoltarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber 

   

 
 
 
 

M1.1.   Amenajarea teritoriului şi coerenţă urbanistică 
Durată 
2011-2012 

Acţiuni 
- Reactualizarea Planului Urbanistic General 
- Elaborarea unui Plan de Marketing Urban Valoare estimată 

0,04 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local 
- Mediul de afaceri 

Ţinte cheie 
- Crearea unui cadrul urbanistic funcţional al oraşului Siret 
- Proiectarea şi planificarea dezvoltării urbane a oraşului Siret 
- Dispunerea la nivel local de un Plan Urbanistic General reactualizat 
- Valorificarea potenţialului local urban 
- Dezvoltarea armonioasă a oraşului conform regulilor generale de urbanism 

adoptate şi promovate la nivel european 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 
- Programul Operaţional 

Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 
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M1.2.   Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor publice 
Durată 
2012-2021 

Acţiuni 
- Reabilitarea clădirilor cu valoare istorică  
- Amenajarea spaţiilor publice cu pubele de gunoi 
- Înfiinţare reţea wireless pentru acces gratuit în spaţiile publice  

 

Valoare estimată 
5,15 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local 
- Instituţiile publice locale  
- Mediul de afaceri 

Ţinte cheie 
- Îmbunătăţirea aspectului şi funcţionalităţii clădirilor cu valoare istorică  
- Minim 5 clădiri cu valoare istorică reabilitate 
- Creşterea cu minim 20% a numărului de pubele de gunoi din spaţiile publice 
- Minim 1 reţea wireless pentru acces gratuit 

 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Comun România – Ucraina - 
Moldova 2007-2013 

 
 

M1.3.   Extinderea, amenajarea şi dotarea spaţiilor verzi şi spaţiilor de joacă pentru copii 
Durată 
2012-2016 

Acţiuni 
- Crearea de noi spaţii verzi amenajate 
- Modernizarea şi dotarea cu mobilier urban a spaţiilor verzi  
- Crearea de spaţii de joacă pentru copii 
- Dotarea spaţiilor de joacă pentru copii cu echipamente specifice 

Valoare estimată 
6,55 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Suceava 
- Mediul de afaceri 

Ţinte cheie 
- Îmbunătăţirea aspectului general al Siretului 
- Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber 
- Asigurarea unei suprafeţe de 26 mp spaţiu verde pe cap de locuitor  
- Creşterea suprafeţei spaţiilor de joacă pentru copii cu minim 30% 
- Minim 8 spaţii de joacă pentru copii modern amenajate (câte un spaţiu de joacă 

pentru copii pe fiecare cartier) 
- Creşterea numărului de echipamente de joacă pentru copii la nivel local cu 

minim 50% 
 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Comun România – Ucraina - 
Moldova 2007-2013 

- Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 
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Secţiunea 2. Infrastructura 
 
 
Obiective sectoriale  

 
 
Obiectiv strategic 2.1:  Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 

 
Ţintă: Majorarea lungimii străzilor orăşeneşti modernizate 
Indicator: Gradul de modernizare al străzilor orăşeneşti 
Nivel 2009: 39% Nivel 2021: 62% 

Ţintă: Modernizarea şi extinderea spaţiilor de parcare 
Indicator: Suprafaţa spaţiilor de parcare amenajate 
Nivel 2010: 9.000 mp (750 parcări) Nivel 2021: 15.000 mp (1.250 parcări) 

Ţintă: Amenajarea de piste pentru biciclişti 
Indicator: Km pistă pentru biciclişti 
Nivel 2011: 0 km Nivel 2021: 5 km 

 
 
Obiectiv strategic 2.2:  Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare 

 
Ţintă: Reabilitarea a minim 50% din lungimea totală a reţelei de apă potabilă  
Indicator: Lungime reţea de apă potabilă reabilitată 
Nivel 2011: 0 km Nivel 2021: 14 km 

Ţintă: Creşterea gradului de epurare a apelor uzate  
Indicator: Grad de epurare al apelor uzate 
Nivel 2010: 65% Nivel 2021: 100% 

Ţintă: Creşterea gradului de racordare a populaţiei oraşului Siret la serviciul public de canalizare 
Indicator: Gradul de racordare la reţeaua de canalizare 
Nivel 2010: 50% Nivel 2021: 70% 

 
 
Obiectiv strategic 2.3. Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea circulaţiei pe drumurile publice  
 

Ţintă: Reducerea cu 15% a accidentelor rutiere la nivel local 
Indicator: Număr accidente rutiere 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 
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Plan de măsuri 
 
Măsura 2.1. Modernizarea reţelei stradale 
 
Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare 
 
Măsura 2.3. Modernizarea infrastructurii de semnalizare rutieră 
 
 
 

Concordanţa dintre măsurile propuse şi obiectivele sectoriale 
 
 
 Măsura 2.1. Măsura 2.2. Măsura 2.3. 

 

O.S. 2.1.  
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere    

O.S. 2.2.  
Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare 

   

O.S. 2.3.  
Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea circulaţiei pe drumurile publice    

 
 
 

M2.1.   Modernizarea reţelei stradale 
Durată 
2011-2021 

Acţiuni 
- Reabilitarea străzilor orăşeneşti de la nivel local 
- Reabilitarea trotuarelor şi aleilor 
- Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare pluvială 
- Modernizarea şi extinderea spaţiilor de parcare 
- Amenajarea de piste pentru biciclişti 

Valoare estimată 
8,7 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Consiliul Judeţean Suceava 
- Mediul de afaceri 

Ţinte cheie 
- Îmbunătăţirea condiţiilor rutiere locale 
- Atingerea unui procent de cel puţin 62% al străzilor orăşeneşti modernizate 
- Reabilitarea a cel puţin 50% dintre trotuarele oraşului Siret (faţă de situaţia 

actuală – 30,5%) 
- Reabilitarea a cel puţin 50% din reţeaua de canalizare pluvială existentă 
- Extinderea cu cel puţin 30% a reţelei de canalizare pluvială existentă 
- Amenajarea unei suprafeţe de cel puţin 6.000 mp destinată parcărilor (500 locuri 

de parcare) 
- Amenajarea a cel puţin 5 km de pistă pentru biciclişti 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Comun România – Ucraina - 
Moldova 2007-2013 
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M2.2.   Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare 
Durată 
2011-2015 

Acţiuni 
- Modernizarea şi extinderea reţelei de furnizare a apei potabile 
- Modernizarea şi extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate 
- Continuarea proiectului de reabilitare a Staţiei de Epurare Siret 

Valoare estimată 
6,5 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Suceava 
- Consiliul Judeţean Suceava 
- SC ACET SA Suceava, 

Agenţia Siret 

Ţinte cheie 
- Reabilitarea a minim 50% din lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei  
- Reabilitarea unui număr de minim 6 hidranţi supraterani şi a unui număr de 2 

hidraţi subterani 
- Retehnologizarea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de înmagazinare şi 

pompare a apei potabile 
- Racordarea a cel puţin 70% din populaţia oraşului Siret la serviciul public de 

canalizare 
- 1 staţie de epurare retehnologizată 
- Creşterea gradului de epurare a apelor uzate  
- Dublarea capacităţii treptei de epurare biologică 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Sectorial Mediu 
- Programul Operaţional 

Comun România – Ucraina - 
Moldova 2007-2013 

- Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 

 
 

M2.3.   Modernizarea infrastructurii de semnalizare rutieră 
Durată 
2012-2013 

Acţiuni 
- Modernizarea şi extinderea sistemelor de protecţie şi siguranţă rutieră 
- Îmbunătăţirea sistemelor de avertizare şi informare cu privire la pericole 
- Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere 

 

Valoare estimată 
0,2 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Poliţia Rutieră Ţinte cheie 

- Crearea condiţiilor de orientare la nivel local pentru pietoni şi conducătorii auto 
- Refacerea tuturor marcajelor trecerilor de pietoni 
- Marcarea intersecţiile şi direcţiile de mers la nivel local 
- Montarea de indicatoare rutiere în toate intersecţiile mari din oraş 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
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Secţiunea 3. Servicii publice 
 
 
Obiective sectoriale  

 
Obiectiv strategic 3.1:  Eficientizarea serviciilor publice locale 

 
Ţintă: Modernizarea pieţei agroalimentare Siret 
Indicator: Număr pieţe agroalimentare modernizate 
Nivel 2011: 0 pieţe Nivel 2021: 1 piaţă 

Ţintă: Creşterea gradului de acoperire al străzilor cu reţeaua de iluminat public 
Indicator: Gradul de acoperire al străzilor cu reţeaua de iluminat public 
Nivel 2010: 94% Nivel 2021: 97% 

Ţintă: Asigurarea consumului energetic destinat iluminatului stradal  prin surse alternative de  energie  
Indicator: Ponderea energiei alternative în totalul consumului energetic destinat iluminatului stradal 
Nivel 2011: 0% Nivel 2021: 25% 

 
Obiectiv strategic 3.2:  Creşterea gradului de siguranţă al populaţiei 

 
Ţintă: Asigurarea supravegherii video a locurilor publice cu risc mare de producere a infracţiunilor 
Indicator: Zone publice supravegheate video 
Nivel 2011: 0 zone Nivel 2021: 2 zone 

Ţintă: Reducerea ratei infracţionalităţii cu minim 10% 
Indicator: Rata infracţionalităţii 
Nivel 2009: 12,2‰ Nivel 2021: 11‰ 

 
 
 
Plan de măsuri 
 
Măsura 3.1. Modernizarea şi extinderea iluminatului stradal 
 
Măsura 3.2. Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă şi ordine publică 
 
Măsura 3.3. Modernizarea pieţei agroalimentare 
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Concordanţa dintre măsurile propuse şi obiectivele sectoriale 
 
 
 Măsura 3.1. Măsura 3.2. Măsura 3.3. 

 

O.S. 3.1.  
Eficientizarea serviciilor publice locale    

O.S. 3.2.  
Creşterea gradului de siguranţă al populaţiei    

 
 

M3.1.   Modernizarea şi extinderea iluminatului stradal 
Durată 
2013-2021 

Acţiuni 
- Extinderea reţelei de iluminare stradală 
- Achiziţionarea de sisteme de iluminare stradală prin surse alternative de energie 
- Înlocuirea stâlpilor şi lămpilor învechite 

Valoare estimată 
 1,25 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Mediul de afaceri Ţinte cheie 

- Asigurarea consumului energetic stradal prin surse alternative de  energie în 
proporţie de minim 25% 

- Reducerea cheltuielilor din bugetul local pentru asigurarea iluminatului stradal  
- Creşterea gradului de acoperire a iluminatului stradal până la minim 97%  

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Intelligent 

Energy Europe. Prioritatea / 
Subprogramul ALTENER - 
surse alternative de energie 

- Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 

- Programul Operaţional 
Comun România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

 



Strategia de dezvoltare 

 

 
107 

 
M3.2.   Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă şi ordine publică 
Durată 
2014-2015 

Acţiuni 
- Dotarea cu sisteme de monitorizare video a spaţiilor publice 
- Organizarea de campanii de informare cu privire la siguranţa cetăţeanului Valoare estimată 

0,1  mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Poliţia Oraşului Siret 
- Mediul de afaceri 

Ţinte cheie 
- Minim 2 spaţii publice dotate cu sisteme de monitorizare video 
- Reducerea cu minim 10% a ratei infracţionalităţii 
- Creşterea gradului de informare a populaţiei privind siguranţa publică 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 

 

 
 
 

M3.3.   Modernizarea pieţei agroalimentare 
Durată 
2012-2015 

Acţiuni 
- Construire hală agroalimentară 
- Amenajare şi dotare corespunzătoare a halei agroalimentare 
- Amenajarea unui spaţiu de parcare în vecinătatea halei 

Valoare estimată 
0,6  mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Mediul de afaceri Ţinte cheie 

- 1 hală agroalimentară modulară cu spaţii de depozitare 
- Oferirea de condiţii optime de comerţ  comercianţilor în cadrul unei pieţe 

agroalimentare moderne 
- Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a halei de produse lactate, respectiv a 

halei cu carne şi produse din carne 
- Spaţiu de parking subteran cu minim 30 de locuri 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Comun România – Ucraina - 
Moldova 2007-2013 
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Secţiunea 4. Dezvoltare economică 
 
Obiective strategice 

 
 

Obiectiv strategic 4.1: Dezvoltarea întreprinderilor locale active şi stimularea înfiinţării de noi întreprinderi 
 

Ţintă: Creşterea densităţii IMM-urilor  

Indicator: Densitatea IMM-urilor (număr IMM-uri la 1.000 de locuitori) 

Nivel 2009: 16,7‰ Nivel 2021: 25‰ 

Ţintă: Creşterea numărului de întreprinderi locale cu minim 40% 

Indicator: Număr de întreprinderi locale 

Nivel 2009: 157 unităţi Nivel 2021: 220 unităţi 

Ţintă: Creşterea cifrei de afaceri a întreprinderilor locale active cu minim 67% 

Indicator: Cifra totală de afaceri 

Nivel 2009: 80.078.817 RON Nivel 2021: 133.896.600 RON 

 
Obiectiv strategic 4.2: Creşterea atractivităţii economice a Siretului pentru investitorii străini 

 
Ţintă: Creşterea cu minim 50% a numărului întreprinderi locale cu participare străină la capital 

Indicator: Număr de întreprinderi locale cu participare străină 

Nivel 2009: 16 întreprinderi (conform MF) Nivel 2021: 25 întreprinderi 

Ţintă: Creşterea cu minim 30% a investiţiilor brute în economia locală 

Indicator: Investiţii brute 

Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

 
Obiectiv strategic 4.3: Revigorarea ofertei de locuri de muncă 

 
Ţintă: Creşterea numărului de salariaţi din unităţile economice active 

Indicator: Număr salariaţi 

Nivel 2009: 922 salariaţi (conform ONRC) Nivel 2021: 2.000 salariaţi 

 
Obiectiv strategic 4.4: Consolidarea relaţiilor de cooperare între mediul de afaceri şi administraţia publică locală 

 
Ţintă: Organizarea unui număr de minim 2 consultări publice anuale a mediului de afaceri 

Indicator: Număr de consultări publice anuale a mediului de afaceri 

Nivel 2009: 0 consultări anuale Nivel 2021: 2 consultări anuale 
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Plan de măsuri 
 
 
Măsura 4.1. Dezvoltarea infrastructurii de susţinere a afacerilor 
 
Măsura 4.2. Atragerea investiţiilor/investitorilor externi 
 
Măsura 4.3. Dezvoltarea sectorului agricol 
 
Măsura 4.4. Dezvoltarea forţei de muncă în concordanţă cu politicile economice 
  
Măsura 4.5. Îmbunătăţirea colaborării dintre mediul de afaceri şi autorităţile publice locale 
 

 
 
 
Concordanţa dintre măsurile propuse şi obiectivele sectoriale 
 

 Măsura 
4.1. 

Măsura 
4.2. 

Măsura 
4.3. 

Măsura 
4.4. 

Măsura 
4.5. 

O.S. 4.1. 
Dezvoltarea întreprinderilor locale active şi stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi 

     

O.S. 4.2. 
Creşterea atractivităţii economice a Siretului pentru investitorii străini 
 

     

O.S. 4.3. 
Revigorarea ofertei de locuri de muncă 
 

     

O.S.4.4. 
Consolidarea relaţiilor de cooperare între mediul de afaceri şi 
administraţia publică locală 
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M4.1.   Dezvoltarea infrastructurii de susţinere a afacerilor 
Durată 
2011-2015 

Acţiuni 
- Înfiinţarea unui Parc Industrial 
- Înfiinţarea unei structuri de sprijinire a IMM-urilor/centru de afaceri 
- Înfiinţarea unui Centru/Parc logistic 

Valoare estimată 
10 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Consiliul Judeţean Suceava 
- Mediul de afaceri 

Ţinte cheie 
- 1 Parc Industrial înfiinţat 
- 1 Centru de afaceri înfiinţat, amenajat şi dotat 
- 2 Clădiri de birouri (una de minim 1.000 mp în cadrul Centrului de afaceri şi una 

de minim 750 mp în cadrul Parcului Logistic) 
- Minim 5 firme incubate anual în cadrul Centrului de afaceri 
- Minim 230 locuri de parcare în cadrul structurilor de susţinere a afacerilor 
- 1 spaţiu de depozitare de minim 5.000 mp 
- Suprafaţa totală a terenului aferent centrului logistic de minim 7.500 mp 
- Creşterea numărului de întreprinderi locale cu minim 40% 
- Creşterea densităţii IMM cu cel puţin 50%   

Posibile surse de finanţare 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 

- Programul Operaţional 
Comun România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

 
M4.2.   Atragerea investiţiilor/investitorilor externi 
Durată 
2011-2021 

Acţiuni 
- Oferirea de facilităţi pentru investiţii noi, în condiţiile legislative în vigoare 
- Realizarea unui ghid al investitorului 
- Promovarea oportunităţilor de investiţii 

Valoare estimată 
0,6 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Consiliul Judeţean Suceava 
- Camera de Comerţ şi 

Industrie Suceava 
 

Ţinte cheie 
- 1 ghid al investitorului elaborat 
- Creşterea cu 50% a numărului de firme cu capital străin din Siret 
- Creşterea cu 30% a investiţiilor brute în economia locală 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programului Operaţional 

Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative 

- Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 
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M4.3.   Dezvoltarea sectorului agricol 
Durată 
2012-2021 

Acţiuni 
- Înfiinţarea unui centru zonal de colectare şi depozitare a produselor agricole 
- Atragerea unei unităţi de procesare a produselor agricole 
- Sprijinirea participării producătorilor agricoli locali la târguri şi expoziţii 

naţionale şi internaţionale 

Valoare estimată 
2,3 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Consiliul Judeţean Suceava 
- Mediul de afaceri 
- Camera de Comerţ şi 

Industrie Suceava 
- Camera Agricolă Judeţeană 

Suceava 

Ţinte cheie 
- 1 centru zonal de colectare şi depozitare cu o suprafaţă totală de minim 2.000 mp 
- 1 Spaţiu de depozitare de minim 1.000 mp în cadrul Centrului de colectare 
- 1 unitate de procesare la nivel local 
- Crearea de noi locuri de muncă 
- Sprijinirea anuală a  unui număr de minim 5 producători locali în participarea la 

târguri şi expoziţii  
- Creşterea cifrei de afaceri a producătorilor agricoli locali cu minim 30% 

 

Posibile surse de finanţare 
- Buget local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 

 
 

M4.4.   Dezvoltarea forţei de muncă în concordanţă cu politicile economice 
Durată 
2012-2016 

Acţiuni 
- Evaluarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii 
- Adaptarea programei învăţământului vocaţional la necesităţile pieţei 
- Organizarea de programe de recalificare profesională 

Valoare estimată 
0,35 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Consiliul Judeţean Suceava 
- AJOFM, punct de lucru Siret 
- Mediul de afaceri 
- Unităţile educaţionale 

Ţinte cheie 
- 1 studiu de evaluare a cererii şi ofertei de pe piaţa muncii de la nivel zonal 
- Scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor absolvenţi 
- Creşterea inserţiei profesionale a proaspeţilor absolvenţi în domeniile în care s-au 

specializat 
- Minim 1 program de recalificare profesională organizat 
- Recalificarea profesională a unui număr de minim 150 persoane 
- Pregătirea în domeniul tehnologiilor inovative de producţie a unui număr de 

minim 100 persoane 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 
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M4.5.   Îmbunătăţirea colaborării dintre mediul de afaceri şi autorităţile publice locale 
Durată 
2011-2021 

Acţiuni 
- Organizarea de consultări publice periodice între autorităţile locale şi mediul de 

afaceri 
- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat 

Valoare estimată 
0,001 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Mediul de afaceri Ţinte cheie 

- Minim 2 consultări publice anuale 
- Creşterea numărului de parteneriate de tip public-privat cu minim 5% 
- Implementarea anuală a cel puţin 1 parteneriat public-privat 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
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Secţiunea 5. Turism 
 
Obiective strategice 
 
 
Obiectiv strategic 5.1: Îmbunătăţirea promovării turistice a Siretului 

 
Ţintă: Minim 4 campanii de promovare turistică a Siretului 

Indicator: Număr de campanii de promovare turistică 

Nivel 2011: 0 campanii de promovare Nivel 2021: 4 campanii de promovare 

Ţintă: Minim 4 participări la târguri turistice 

Indicator: Număr de participări la târguri turistice 

Nivel 2011: 0 participări Nivel 2021: 4 participări 

Ţintă: Elaborare pagină web de promovare turistică a Siretului 

Indicator: Număr pagini web de promovare turistică 

Nivel 2011: 0 pagini web Nivel 2021: 1 pagină web 

Ţintă: Elaborare ghid turistic al oraşului Siret 

Indicator: Număr de ghiduri turistice  

Nivel 2011: 0 ghiduri Nivel 2021: 1 ghid 

 
Obiectiv strategic 5.2: Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber 

 
Ţintă: Minim 1 zonă de agrement amenajată în zona Lacului de Acumulare Rogojeşti 

Indicator: Zonă de agrement în zona Lacului Rogojeşti 

Nivel 2011: 0 zone de agrement Nivel 2021: 1 zonă de agrement 

Ţintă: 1 Parc de aventură amenajat 

Indicator: Număr parcuri de aventură amenajate 

Nivel 2011: 0 parcuri de aventură Nivel 2021: 1 parc de aventură 

Ţintă: 1 Grădină Publică înfiinţată şi amenajată 

Indicator: Număr Grădini Publice 

Nivel 2011: 0 grădini Nivel 2021: 1 grădină 

Ţintă: Creşterea cu minim 20% a numărului de evenimente anuale cu impact turistic organizate 

Indicator: Număr de evenimente cu impact turistic organizate 

Nivel 2011: - Nivel 2021: - 
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Obiectiv strategic 5.3: Atragerea turiştilor prin organizarea de evenimente culturale şi de agrement 

 
Ţintă: Dublarea numărului de sosiri turistice anuale în Siret 

Indicator: Număr de sosiri turistice 

Nivel 2009: 123 sosiri Nivel 2021: 600 sosiri 

Ţintă: Creşterea duratei medii de şedere cu minim 10% 

Indicator: Durata medie de şedere 

Nivel 2009: 2 zile Nivel 2021: 2,2 zile 

Ţintă: Creşterea indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare 

Indicator: Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare 

Nivel 2009: 5,8% Nivel 2021: 20% 

 
 

Obiectiv strategic 5.4: Îmbunătăţirea specializării resurselor umane din sectorul turistic 
 

Ţintă: Minim 5 manageri din sectorul turistic specializaţi 

Indicator: Număr manageri specializaţi 

Nivel 2011: 0 manageri Nivel 2021: 5 manageri 

Ţintă: Minim 30% din personalul de execuţie din sectorul turistic specializat 

Indicator: Personalul de execuţie din sectorul turistic specializat 

Nivel 2011: 0% Nivel 2021: 30% 

 
 
 
Plan de măsuri 
 
 
Măsura 5.1. Îmbunătăţirea serviciilor de informare şi promovare turistică 
 
Măsura 5.2. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 
 
Măsura 5.3. Dezvoltarea turismului de evenimente 
 
Măsura 5.4. Reabilitarea şi modernizarea obiectivelor turistice 
 
Măsura 5.5. Dezvoltarea resurselor umane din sectorul turistic 
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Concordanţa dintre măsurile propuse şi obiectivele sectoriale 

 
 Măsura 

5.1. 
Măsura 

5.2. 
Măsura 

5.3. 
Măsura 

5.4. 
Măsura 

5.5 

O.S.5.1. 
Îmbunătăţirea promovării turistice a Siretului 
 

     

O.S.5.2. 
Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului 
liber 

     

O.S.5.3. 
Atragerea turiştilor prin organizarea de evenimente 
culturale şi de agrement 

     

O.S.5.4. 
Îmbunătăţirea specializării resurselor umane din 
sectorul turistic 

     

 
 

M5.1.   Îmbunătăţirea serviciilor de informare şi promovare turistică 
Durată 
2011-2021 

Acţiuni 
- Desfăşurarea de campanii de promovare turistică 
- Participarea la târguri turistice 
- Dezvoltarea infrastructurii de semnalizare turistică 
- Crearea unui centru de informare şi promovare turistică 
- Includerea Siretului în circuite turistice naţionale şi internaţionale 

Valoare estimată 
1,5 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Mediul de afaceri 
- Societatea civilă 
- Instituţiile de cultură 

Ţinte cheie 
- Creşterea notorietăţii oraşului Siret în plan intern şi extern 
- Creşterea numărului de sosiri turistice din oraşul Siret 
- Atingerea unui indice de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune de 

minim 20% 
- Creşterea duratei medii de şedere cu minim 10% 
- Participarea la minim 4 târguri turistice 
- Creşterea gradului de vizitare a obiectivelor turistice din Siret 
- Creşterea gradului de informare a turiştilor cu privire la obiectivele existente în 

Siret 
- 1 Centru de Informare şi Promovare Turistică înfiinţat 
- 1 ghid de promovare turistică 
- 1 pagină web de promovare turistică 
- Minim 5 panouri de informare turistică 
- Minim 2 hărţi de orientare turistică 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 

- Programul Operaţional 
Comun România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 
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M5.2.   Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 
Durată 
2012-2021 

Acţiuni 
- Amenajarea unei zonei de agrement  în vecinătatea Lacului de acumulare 

Rogojeşti 
- Înfiinţarea şi amenajarea Grădinii Publice Siret 
- Înfiinţarea unui parc de aventură 
- Modernizarea stadionului Siret 

Valoare estimată 
6,5 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Mediul de afaceri 
- Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Suceava  

Ţinte cheie 
- 2 zone de agrement amenajate 
- 1 parc de aventură amenajat 
- Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber 
- Creşterea numărului de sosiri turistice din oraşul Siret 
- Atingerea unui indice de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune de 

minim 20% 
- Creşterea numărului de evenimente cu impact turistic organizate la nivel local cu 

minim 20% 
- Creşterea capacităţii stadionului oraşului Siret 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 

- Programul Operaţional 
Comun România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

 
 

M5.3.   Dezvoltarea turismului de evenimente 
Durată 
2011-2021 

Acţiuni 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de Cultură Siret 
- Organizarea de evenimente cu impact turistic (târguri, concursuri, simpozioane, 

festivaluri, etc.) 
Valoare estimată 
0,75 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Casa de Cultură „Mihai 

Teliman” 
- Instituţiile culturale 
- Mediul de afaceri 

Ţinte cheie 
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a evenimentelor culturale 
- Creşterea cu minim 20% a numărului de evenimente anuale organizate în Siret 
- Creşterea cu minim 20% a numărului de participanţi la evenimentele organizate 

în cadrul Casei de Cultură 
- Creşterea numărului de sosiri turistice din oraşul Siret 

Posibile surse de finanţare 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Ministerul Culturii 
- Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 
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M5.4.   Reabilitarea şi modernizarea obiectivelor turistice 
Durată 
2012-2018 

Acţiuni 
- Amenajarea de locuri de parcare în vecinătatea obiectivelor turistice 
- Valorificarea turistică a Cimitirului evreiesc medieval 
- Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase 
- Reabilitarea clădirilor cu valoare istorică 

Valoare estimată 
6,15 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Federaţia Comunităţilor 

Evreieşti din România 
- Mediul de afaceri 

Ţinte cheie 
- Facilitarea accesului turiştilor la obiectivele turistice 
- Amenajarea/modernizarea unui număr de minim 40 locuri de parcare 
- Creşterea numărului de sosiri turistice din oraşul Siret 
- Creşterea duratei medii de şedere cu minim 10% 
- Atingerea unui indice de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune de 

minim 20% 
- Îmbunătăţirea aspectului şi funcţionalităţii obiectivelor turistice 
- Minim 5 clădiri cu valoare istorică reabilitate 

 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Fonduri private 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Comun România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

 
 

M5.5.   Dezvoltarea resurselor umane din sectorul turistic 
Durată 
2017-2021 

Acţiuni 
- Organizarea de sesiuni de pregătire pentru managerii din turism 
- Organizarea de sesiuni de specializare pentru personalul unităţilor turistice 

 
Valoare estimată 
0,03 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Mediul de afaceri 
- AJOFM Suceava, punct de 

lucru Siret 

Ţinte cheie 
- Calificarea şi perfecţionarea unui procent de minim 30% din forţa de muncă 

angajată în sectorul turistic 
- Îmbunătăţirea specializării resurselor umane implicate în activităţile de turism 
- Creşterea calităţii serviciilor turistice 

Posibile surse de finanţare 
- Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 

- Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 
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Secţiunea 6. Dezvoltare socială 
 
Obiective strategice 

 
Obiectiv strategic 6.1: Dezvoltarea infrastructurii de furnizare a serviciilor sociale 

 
Ţintă: Înfiinţarea unui centru de noapte pentru persoane fără adăpost 

Indicator: Număr centre de noapte pentru persoane fără adăpost 

Nivel 2011: 0 centre Nivel 2021: 1 centru 

Ţintă: Creşterea numărului de locuinţe sociale de la nivel local 

Indicator: Număr locuinţe sociale 

Nivel 2010: 48 apartamente Nivel 2021: 98 apartamente 

Ţintă: Înfiinţarea unui club pentru persoane vârstnice 

Indicator: Număr de cluburi pentru persoane vârstnice 

Nivel 2011: 0 cluburi Nivel 2021: 1 club 

 
 

Obiectiv strategic 6.2: Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor provenite din categorii defavorizate 
 

Ţintă: Creşterea cu minim 30% a numărului persoane cu dizabilităţi integrate / reintegrate în societate 

Indicator: Număr de persoane cu dizabilităţi integrate / reintegrate în societate 

Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi cu minim cu 35% 

Indicator: Grad de acoperire cu servicii sociale pentru persoane cu dizabilităţi 

Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Scăderea ratei şomajului în rândul persoanelor defavorizate cu minim 30% 

Indicator: Rata şomajului în rândul persoanelor defavorizate 

Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Instruirea unui număr de minim 20 de persoane în cadrul atelierelor protejate 

Indicator: Număr persoane defavorizate instruite în cadrul atelierelor protejate 

Nivel 2011: 0 persoane Nivel 2021: 20 persoane 

Ţintă: Înfiinţarea de întreprinderi sociale 

Indicator: Număr de întreprinderi sociale 

Nivel 2011:  0 întreprinderi Nivel 2021: 2 întreprinderi 
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Obiectiv strategic 6.3:  Promovarea implicării societăţii civile în problemele comunităţii 
 

Ţintă: Creşterea numărului de ONG-uri active cu minim 20% 

Indicator: Număr ONG-uri active 

Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Dublarea numărului de voluntari din cadrul ONG-urilor 

Indicator: Număr de voluntari 

Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

 
 
 
 

Plan de măsuri 
 
 
Măsura 6.1. Extinderea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de furnizare a serviciilor sociale 
 
Măsura 6.2. Dezvoltarea economiei sociale 
 
Măsura 6.3. Consolidarea societăţii civile 
 
 
 
 

Concordanţa dintre măsurile propuse şi obiectivele sectoriale 
 
 
 Măsura 6.1. Măsura 6.2. Măsura 6.3. 

O.S.6.1. 
Dezvoltarea infrastructurii de furnizare a serviciilor sociale 
 

   

O.S.6.2. 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor provenite din categorii 
defavorizate 

   

O.S.6.3. 
Promovarea implicării societăţii civile în problemele comunităţii 
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M6.1.   Extinderea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de furnizare a serviciilor sociale 
Durată 
2012-2021 

Acţiuni 
- Construirea şi dotarea unei creşe/Dezvoltarea centrului multifuncţional din 

cadrul Grădiniţei cu program normal „Luminiţa” 
- Construirea şi amenajarea unui centru de noapte pentru persoane fără adăpost 
- Înfiinţarea unui centru pentru persoanele cu dizabilităţi 
- Dezvoltarea activităţilor de tip After-School 
- Construirea de locuinţe sociale 
- Înfiinţarea unui club pentru persoanele vârstnice 

Valoare estimată 
3,4 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- ONG-urile 
- DGASPC Suceava 
- Agenţia Naţională pentru 

Locuinţe 
- Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Suceava 
- Instituţiile educaţionale 

Ţinte cheie 
- Minim 20 de locuri pentru copii în cadrul creşei 
- Reducerea numărului de persoane fără adăpost de la nivel local 
- Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane fără adăpost 

cu minim  20%  
- Creşterea cu 10% a integrării persoanelor fără adăpost în societate 
- Creşterea cu 30% a integrării persoanelor cu dizabilităţi 
- Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru persoane cu dizabilităţi 

cu minim  cu 35% 
- Minim 1 de centru de tip „After school” funcţional 
- Reducerea cu 30% a ratei abandonului şcolar 
- Construirea unui număr de minim 50 de locuinţe sociale 
- Creşterea fondului de locuinţe cu minim 1,5% 

 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Fonduri guvernamentale 
- Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 

 
 

M6.2.   Dezvoltarea economiei sociale 
Durată 
2013-2016 

Acţiuni 
- Sprijinirea înfiinţării de întreprinderi sociale 
- Înfiinţarea de ateliere protejate pentru persoane cu dizabilităţi Valoare estimată 

0,7 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Camera de Comerţ şi 

Industrie Suceava 
- DGASPC Suceava 

Ţinte cheie 
- Scăderea ratei şomajului în rândul persoanelor defavorizate 
- Înfiinţarea unui număr de minim 2 întreprinderi sociale 
- Crearea de noi locuri de muncă destinate persoanelor defavorizate 
- Creşterea gradului de integrare / reintegrare profesională a persoanelor 

defavorizate 
- Înfiinţarea a cel puţin 1 atelier protejat 
- Creşterea gradului de independenţă a persoanelor cu dizabilităţi 
- Creşterea ratei de recuperare a persoanelor cu dizabilităţi 
- Creşterea cu 30% a integrării persoanelor cu dizabilităţi 

Posibile surse de finanţare 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 
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M6.3.   Consolidarea societăţii civile 
Durată 
2011-2021 

Acţiuni 
- Sprijinirea înfiinţării de ONG-uri 
- Organizarea de campanii de promovare a voluntariatului Valoare estimată 

0,22 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Instituţiile educaţionale 
- ONG-urile 

Ţinte cheie 
- Creşterea cu 20% a numărului de ONG-uri active din Siret 
- Dublarea numărului de voluntari din ONG-urile locale 
- Îmbunătăţirea capacităţii de furnizare a serviciilor sociale 
- Creşterea numărului de parteneriate dintre administraţia publică locală şi ONG-

uri cu minim 5% 
- Organizarea unui număr de minim 2 campanii de promovare a voluntariatului 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
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Secţiunea 7. Sănătate 
 
 
Obiective strategice 
 
Obiectiv strategic 7.1: Dezvoltarea infrastructurii medicale 

 
Ţintă: Înfiinţarea unui centru de sănătate mintală 

Indicator: Număr centre de sănătate mintală 

Nivel 2011 0 centre Nivel 2021: 1 centru 

Ţintă: 2 unităţi spitaliceşti reabilitate, modernizate şi dotate corespunzător 

Indicator: Număr de unităţi spitaliceşti  

Nivel 2011: 0 unităţi Nivel 2021: 2 unităţi 

Ţintă: Înfiinţarea unui laborator medical 

Indicator: Număr de laboratoare medicale 

Nivel 2011: 0 laboratoare Nivel 2021: 1 laborator 

 
Obiectiv strategic 7.2:  Prevenirea apariţiei bolilor frecvente prin educarea şi informarea populaţiei  
 

Ţintă: Organizarea de campanii de informare a populaţiei cu privire la problematici legate de sănătate 
Indicator: Număr campanii de informare 
Nivel 2011: 0 campanii Nivel 2021: 1 campanie 

Ţintă: Reducerea cu 5% a incidenţei bolilor frecvente 
Indicator: Incidenţa bolilor frecvente 
Nivel 2010: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Creşterea duratei medii a vieţii  
Indicator: Durata medie a vieţii 
Nivel 2010: - Nivel 2021: - 

 
 
Plan de măsuri 
 
Măsura 7.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate 
 
Măsura 7.2. Organizarea de campanii de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la starea de sănătate şi 
importanţa efectuării controalelor medicale periodice 
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Concordanţa dintre măsurile propuse şi obiectivele sectoriale 
 
 Măsura 7.1. Măsura 7.2. 

O.S.7.1. 
Dezvoltarea infrastructurii medicale   
O.S.7.2. 
Prevenirea apariţiei bolilor frecvente prin educarea şi informarea populaţiei   

 
M7.1.   Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate 
Durată 
2011-2015 

Acţiuni 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea instituţiilor medico-sanitare 
- Înfiinţarea unui laborator medical în cadrul unităţilor sanitare din Siret 
- Înfiinţarea unui centru de sănătate mintală 

Valoare estimată 
3,6 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Direcţia de Sănătate Publică 

Suceava 
- Spitalul de Psihiatrie Cronici 

Siret 
- Societate civilă  

Ţinte cheie 
- 2 unităţi spitaliceşti reabilitate, modernizate şi dotate 
- 1 ambulatoriu reabilitat, modernizat şi dotat 
- 1 laborator medical înfiinţat 
- 1 centru de sănătate mintală înfiinţat 
- Eficientizarea procesului de furnizare a serviciilor medicale 
- Îmbunătăţirea serviciilor puse la dispoziţia persoanelor cu probleme de sănătate 

mentală şi familiilor din care provin acestea 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 

 
M7.2.   Organizarea de campanii de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la starea de sănătate şi 
importanţa efectuării controalelor medicale periodice 
Durată 
2015-2018 

Acţiuni 
- Campanii de conştientizare şi informare cu privire la importanţa efectuării 

controalelor medicale periodice 
- Campanii de conştientizare şi informare cu privire la stilul de viaţă sănătos 

Valoare estimată 
0,01 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Instituţiile sanitare locale 
- Administraţiile Publice 

Locale din proximitatea 
oraşului Siret 

- Societatea civilă 

Ţinte cheie 
- Minim o campanie de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la starea 

de sănătate şi importanţa efectuării controalelor medicale periodice 
- Creşterea cu minim 5% a  numărului de persoane care efectuează periodic 

controale medicale  
- Încurajarea populaţiei de a-şi investiga starea de sănătate cu scop preventiv 
- Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
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Secţiunea 8. Educaţie şi cultură 
 
Obiective strategice 
 
Obiectiv strategic 8.2: Dezvoltarea infrastructurii şcolare 

 
Ţintă: Creşterea numărului de săli de sport 
Indicator: Număr săli de sport 
Nivel 2009: 1 sală Nivel 2021: 3 săli 

Ţintă: Creşterea numărului de PC-uri din instituţiile educaţionale 
Indicator: Număr de PC-uri 
Nivel 2009: 73 PC-uri Nivel 2021: 300 PC-uri 

Ţintă: Achiziţionarea de sisteme de supraveghere şi securitate în unităţile şcolare 
Indicator: Număr de sisteme de supraveghere şi securitate 
Nivel 2011: 0 sisteme Nivel 2021: 3 sisteme 

Ţintă: Construirea unei baze sportive şcolare 
Indicator: Număr de baze sportive 
Nivel 2011: 0 baze sportive Nivel 2021: 1 bază sportivă 

Ţintă: Reducerea cu minim 30% a numărului de elevi/teren de sport 
Indicator: Număr de elevi/ teren de sport 
Nivel 2009: 1.330 elevi Nivel 2021: 887 elevi 

Ţintă: Creşterea gradului de ocupare a internatelor din cadrul unităţilor educaţionale cu minim 15% 
Indicator: Gradul de ocupare al internatelor şcolare 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

 
 
Obiectiv strategic 8.1: Creşterea atractivităţii activităţilor culturale de la nivel local 

  
Ţintă: Creşterea cu minim 25% a numărului de evenimente anuale organizate în Siret 
Indicator: Număr de evenimente anuale organizate 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Creşterea cu minim 50% a numărului de participanţi la evenimentele culturale  
Indicator: Număr de participanţi la evenimentele culturale 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Creşterea numărului de trupe, ansambluri, cenacluri, formaţii etc. cu minim 20% 
Indicator: Număr de trupe, ansambluri, cenacluri, formaţii 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Creşterea numărului de membri ai trupelor, ansamblurilor, cenaclurilor, formaţiilor, etc. cu minim 20% 
Indicator: Număr de membri ai trupelor, ansamblurilor, cenaclurilor, formaţiilor, etc.  
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 
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Plan de măsuri 
 
 
Măsura 8.1. Extinderea, modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale 
 
Măsura 8.2. Modernizarea şi îmbunătăţirea dotărilor instituţiilor culturale 
 
Măsura 8.3. Sprijinirea activităţilor culturale 

 
 
Concordanţa dintre măsurile propuse şi obiectivele sectoriale 
 
 Măsura 8.1. Măsura 8.2. Măsura 8.3. 

O.S.8.1. 
Dezvoltarea infrastructurii şcolare    
O.S.8.2. 
Creşterea atractivităţii activităţilor culturale de la nivel local    

 
M8.1.   Extinderea, modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale 
Durată 
2011-2017 

Acţiuni 
- Extinderea şi reabilitarea instituţiilor educaţionale 
- Îmbunătăţirea dotării instituţiilor educaţionale 
- Dotarea instituţiilor de învăţământ cu sisteme de supraveghere şi securitate 
- Construirea şi dotarea unei baze sportive 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea internatelor din cadrul unităţilor 

educaţionale 
- Sprijinirea înfiinţării de cluburi sportive şcolare 

Valoare estimată 
6,7 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Instituţiile educaţionale 
- Direcţia pentru Sport a 

Judeţului Suceava 
- Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului și 
Sportului 

Ţinte cheie 
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a actului educaţional 
- Reabilitarea unui număr de minim 3 unităţi educaţionale  
- Reducerea consumului de energie destinată încălzirii unităţilor şcolare 
- Construirea, amenajarea şi dotarea unui număr de minim 3 săli de sport 
- Creşterea numărului de PC-uri (medie de 8 elevi/PC) 
- Minim 3 unităţi educaţionale dotate cu sisteme de supraveghere video şi 

securitate 
- Creşterea siguranţei în unităţile educaţionale 
- Minim 1 bază sportivă construită şi dotată corespunzător  
- Reducerea cu minim 30% a numărului de elevi/teren de sport 
- Minim 1 internat reabilitat şi modernizat 
- Creşterea gradului de ocupare a internatelor din cadrul unităţilor educaţionale 

cu minim 15% 
- Înfiinţarea unui club sportiv  

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
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M8.2.   Modernizarea şi îmbunătăţirea dotărilor instituţiilor culturale 
Durată 
2011-2021 

Acţiuni 
- Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de Cultură Siret 
- Reabilitare şi îmbunătăţirea dotărilor Bibliotecii Orăşeneşti „T.V. Stefanelli” Valoare estimată 

0,75 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Casa de Cultură Siret „Mihai 

Teliman” 
- Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional 
- Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor şi 
Bibliotecilor Publice din 
România (ANBPR) 

Ţinte cheie 
- Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a evenimentelor culturale 
- Creşterea cu minim 25% a numărului de evenimente anuale organizate în Siret 
- Creşterea cu minim 50% a numărului de participanţi la evenimentele organizate 

în cadrul Casei de Cultură 
- Diversificarea activităţilor culturale la nivel local 
- Creşterea fondului de carte cu minim 5% 
- Adaptarea anuală a ofertei din punct de vedere al fondului de carte, materiale şi 

calculatoare în concordanţă cu cerinţele utilizatorilor 
 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programului naţional 

Biblionet 
- Ministerul Culturii 
-  Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

 
M8.3.   Sprijinirea activităţilor culturale 
Durată 
2011-2021 

Acţiuni 
- Organizarea şi promovarea evenimentelor culturale locale 
- Susţinerea înfiinţării de trupe, ansambluri, cenacluri, formaţii, etc. Valoare estimată 

1,51 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Direcţia pentru Cultură, 

Culte şi Patrimoniu Cultural 
Naţional Suceava 

- Casa de Cultură „Mihai 
Teliman” 

- Societatea civilă 

Ţinte cheie 
- Organizarea anuală a cel puţin un eveniment cultural de interes naţional şi/sau 

internaţional 
- Creşterea notorietăţii la nivel naţional şi internaţional a oraşului Siret 
- Creşterea cu minim 25% a numărului de evenimente anuale organizate în Siret 
- Creşterea cu minim 50% a numărului de participanţi la evenimentele 
- Creşterea notorietăţii culturale locale 
- Creşterea numărului de trupe, ansambluri, cenacluri, formaţii etc. cu minim 20% 
- Creşterea numărului de membri ai trupelor, ansamblurilor, cenaclurilor, 

formaţiilor, etc. cu minim 20% 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
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Secţiunea 9. Mediu 
 
Obiective strategice 
 
Obiectiv strategic 9.1: Creşterea capacităţii de intervenţie în situaţii de risc 

 
Ţintă: Asigurarea de construcţii de apărare în zonele expuse riscurilor naturale 
Indicator: Număr de intervenţii de consolidare a factorilor de mediu 
Nivel 2011: - Nivel 2021: minim 1 intervenţie  

Ţintă: Diminuarea suprafeţei terenurilor degradate 
Indicator: Suprafaţa terenuri degradate 
Nivel 2011: 120 ha Nivel 2021: 40 ha 

Ţintă: Achiziţionarea de utilaje şi echipamente de intervenţie în situaţii de urgenţă 
Indicator: Număr utilaje şi echipamente necesare situaţiilor de intervenţie în caz de urgenţă 
Nivel 2008: - Nivel 2021: minim 6 utilaje şi echipamente de intervenţie nou 

achiziţionate 

 
 

Obiectiv strategic 9.2: Creşterea eficienţei staţiei de epurare a apelor uzate 
 

Ţintă: Creşterea gradului de epurare a apelor uzate  
Indicator: Grad de epurare al apelor uzate 
Nivel 2010: 65% Nivel 2021: 100% 

Ţintă: Dublarea capacităţii treptei de epurare biologică 
Indicator: Capacitate de epurare (treaptă biologică) 
Nivel 2011: 50 l/s Nivel 2021: 100 l/s 

 
 

Obiectiv strategic 9.3: Introducerea consumului de energie regenerabilă şi diminuarea consumului de energie 
neregenerabilă 

 

Ţintă: Asigurarea consumului energetic stradal şi al instituţiilor publice prin surse alternative de energie 
Indicator: Consum de energie destinat iluminatului stradal asigurat din surse alternative 
Nivel 2011: 0% Nivel 2021: 25% 

Ţintă: Reducerea consumului de energie destinat încălzirii instituţiilor publice cu minim 25% 
Indicator: Consum de energie destinat încălzirii instituţiilor publice 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Reducerea consumului de energie destinată încălzirii blocurilor de locuinţe cu minim 25% 
Indicator: Consum de energie destinată încălzirii blocurilor de locuinţe 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 
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Obiectiv strategic 9.4: Reducerea impactului deşeurilor asupra factorilor de mediu 
 

Ţintă: Creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor cu minim 25% faţă de nivelul actual 
Indicator: Gradul de colectare selectivă a deşeurilor 
Nivel 2011: - Nivel 2021: - 

Ţintă: Reducerea cantităţii de deşeuri menajere generate /cap de locuitor cu minim 10% faţă de nivelul actual 
Indicator: Cantitatea de deşeuri menajere generate pe cap de locuitor 
Nivel 2009: 249,0 kg/locuitor Nivel 2021: 224,1 kg/locuitor 

Ţintă: Creşterea cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectată selectiv pe locuitor  
Indicator: Cantitatea de DEEE-uri/locuitor 
Nivel 2008: 0,57 kg/locuitor Nivel 2021: 4 kg/locuitor 

 
 
Plan de măsuri 
 
Măsura 9.1. Îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie pentru situaţiile de urgenţă 
 
Măsura 9.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu 
 
Măsura 9.3. Creşterea eficienţei energetice 
 
Măsura 9.4. Modernizarea sistemului de epurare a apelor uzate 
 
Măsura 9.5. Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor 
 

 
 
Concordanţa dintre măsurile propuse şi obiectivele sectoriale 

 
 Măsura  

9.1 
Măsura  

9.2 
Măsura  

9.3 
Măsura  

9.4 
Măsura  

9.5 

O.S.9.1. 
Creşterea capacităţii de intervenţie în situaţii de risc        
O.S.9.2. 
Creşterea eficienţei staţiei de epurare a apelor uzate       
O.S.9.3. 
Introducerea consumului de energie regenerabilă şi 
diminuarea consumului de energie neregenerabilă 

      

O.S.9.4. 
Reducerea impactului deşeurilor asupra factorilor de mediu       
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M9.1.   Îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie pentru situaţiile de urgenţă 
Durată 
2012-2015 

Acţiuni 
- Realizarea de construcţii de apărare în zonele expuse riscului de alunecări de 

teren şi inundaţii 
- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi utilaje specifice pentru intervenţiile în 

situaţii de urgenţă 

Valoare estimată 
3 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- ISU „Bucovina” al Judeţului 

Suceava 
- Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Suceava 
- Sistemul de Gospodărire al 

Apelor Suceava 

Ţinte cheie 
- Reducerea suprafeţei de teren cu risc de producere de alunecări de teren 
- Reducerea riscului de producere a inundaţiilor 
- Majorarea suprafeţei terenurilor amenajate cu lucrări de desecare cu minim 5% 
- Reducerea pagubelor financiare şi materiale produse în urma calamităţilor 

naturale 
- Scăderea timpului de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă 
- Scăderea impactului negativ posibil a fi produs în situaţii de risc asupra mediului 
- Asigurarea înştiinţării şi alarmării despre pericolul alunecărilor de teren şi 

inundaţiilor 
 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Comun România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

- Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 

 
M9.2.   Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu 
Durată 
2011-2021 

Acţiuni 
- Organizarea de campanii de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la 

importanţa factorilor de mediu 
- Ecologizarea şi amenajarea albiei pâraielor 
- Realizarea de acţiuni de împădurire 

Valoare estimată 
2 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Siret 
- Societatea civilă 
- Ministerul Mediului şi 

Pădurilor 
- Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Suceava 
- Direcţia Silvică a Judeţului 

Suceava 

Ţinte cheie 
- Conştientizarea populaţiei vis-{-vis de necesitatea colectării în punctele special 

amenajate a deşeurilor generate  
- Creşterea responsabilităţii populaţiei vis-{-vis de factorii naturali şi importanţa 

protejării acestora 
- Ecologizarea şi amenajarea albiei pâraielor de la nivel local 
- Reducerea suprafeţei terenurilor afectate de procesele de degradare a terenurilor, 

precum alunecări de teren sau inundaţii 
- Creşterea suprafeţei împădurite din oraşul Siret cu cel puţin 50 ha 
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Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Comun România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

- Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 

- Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, Administraţia 
Fondul pentru Mediu 

-  Îmbunătăţirea calităţii aerului 
- Îmbunătăţirea aspectului peisagistic al oraşului Siret 

 
 

M9.3.   Creşterea eficienţei energetice 
Durată 
2013-2021 

Acţiuni 
- Asigurarea parţială a energiei din instituţiilor publice prin surse alternative de 

energie 
- Sprijinirea reabilitării termice a blocurilor de locuinţe  
- Sprijinirea reabilitării termice a instituţiilor publice 

Valoare estimată 
4,25 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul local Siret 
- Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 
- Asociaţiile de proprietari 
- Instituţiile publice locale 
- Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Suceava 
- Mediul de afaceri 

Ţinte cheie 
- Asigurarea consumului energetic al instituţiilor publice prin surse alternative de  

energie în proporţie de minim 25% 
- Reducerea cheltuielilor din bugetul local cu asigurarea consumului energetic din  

instituţiile publice 
- Reducerea gazelor cu efect de seră la nivelul oraşului Siret 
- Reducerea consumului de energie destinată încălzirii blocurilor de locuinţe cu 

minim 25% 
- Reducerea consumului de energie destinat încălzirii instituţiilor publice cu 

minim 25% 

Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Comun România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

- Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 

- Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
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M9.4.   Modernizarea sistemului de epurare a apelor uzate 
Durată 
2012-2015 

Acţiuni 
- Continuarea proiectului de reabilitare şi modernizare a Staţiei de Epurare Siret 

Valoare estimată 
2,5 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 

(partener) 
- Consiliul Judeţean Suceava 
- SC ACET SA Suceava 

Ţinte cheie 
- Creşterea gradului de epurare a apelor uzate  
- Dublarea capacităţii treptei de epurare biologică  

 Posibile surse de finanţare 
- Bugetul local 
- Programul Operaţional 

Mediu 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Comun România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

- Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 

 
M9.5.   Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor 
Durată 
2011-2021 

Acţiuni 
- Extinderea sistemului de colectare selectivă  şi transport al deşeurilor 
- Organizarea de campanii de informare şi conştientizare a populaţiei vis-{-vis de 

importanţa colectării selective a deşeurilor 
- Conştientizarea agenţilor economici cu privire la importanţa şi procedurile de 

colectare selectivă a deşeurilor 
- Promovarea colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice 

Valoare estimată 
0,84 mil. euro 

Responsabili 
- Consiliul Local Siret 
- Consiliul Judeţean Suceava 
- Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Suceava 
- Instituţiile publice locale 

Ţinte cheie 
- Creşterea ariei de acoperire a serviciilor de transport a deşeurilor  
- Creşterea cantităţii de deşeuri colectare selectiv la nivel local 
- Creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor cu minim 25% faţă de 

nivelul actual 
- Reducerea cantităţii de deşeuri menajere generate / cap de locuitor cu minim 

10% comparativ cu nivelul actual 
- Creşterea cu 30% a gradului de colectare selectivă a deşeurilor ce provin de la 

agenţii economici 
- Creşterea cu 25% a gradului de reciclare a deşeurilor solide reciclabile colectate 
- Creşterea cantităţii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectată 

selectiv la nivelul oraşului Siret 

Posibile surse de finanţare 
- Programul Operaţional 

Mediu 2007-2013 
- Programul Operaţional 

Comun România-Ucraina-
Moldova 2007-2013 

- Programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – 
Slovacia – România – 
Ucraina 2007 – 2013 
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Legături cros-sectoriale 
 
Lista măsurilor sectoriale 

 
S1. Dezvoltare urbană 

Măsura 1.1. Amenajarea teritoriului şi coerenţă urbanistică 
Măsura 1.2. Reabilitarea şi amenajarea spaţiilor publice 
Măsura 1.3. Extinderea, amenajarea şi dotarea spaţiilor verzi şi spaţiilor de joacă pentru copii 

S2. Infrastructura 
Măsura 2.1. Modernizarea reţelei stradale 
Măsura 2.2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare 
Măsura 2.3. Modernizarea infrastructurii de semnalizare rutieră 

S3. Servicii publice 
Măsura 3.1. Modernizarea şi extinderea iluminatului stradal 
Măsura 3.2. Îmbunătăţirea serviciilor de siguranţă şi ordine publică 
Măsura 3.3. Modernizarea pieţei agroalimentare 

S4. Dezvoltare economică 
Măsura 4.1. Dezvoltarea infrastructurii de susţinere a afacerilor 
Măsura 4.2. Atragerea investiţiilor/investitorilor externi 
Măsura 4.3. Dezvoltarea sectorului agricol 
Măsura 4.4. Dezvoltarea forţei de muncă în concordanţă cu politicile economice 
Măsura 4.5. Îmbunătăţirea colaborării dintre mediul de afaceri şi autorităţile publice locale 

S5. Turism 
Măsura 5.1. Îmbunătăţirea serviciilor de informare şi promovare turistică 
Măsura 5.2. Dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber 
Măsura 5.3. Dezvoltarea turismului de evenimente 
Măsura 5.4. Reabilitarea şi modernizarea obiectivelor turistice 
Măsura 5.5. Dezvoltarea resurselor umane din sectorul turistic 

S6. Dezvoltare socială 
Măsura 6.1. Extinderea, modernizarea şi dotarea infrastructurii de furnizare a serviciilor sociale 
Măsura 6.2. Dezvoltarea economiei sociale 
Măsura 6.3. Consolidarea societăţii civile 

S7. Sănătate 
Măsura 7.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate 
Măsura 7.2. Organizarea de campanii de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la starea de sănătate şi importanţa 
efectuării controalelor medicale periodice 

S8. Educaţie şi cultură 
Măsura 8.1. Extinderea, modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale 
Măsura 8.2. Modernizarea şi îmbunătăţirea dotărilor instituţiilor culturale 
Măsura 8.3. Sprijinirea activităţilor culturale 

S9. Mediu 
Măsura 9.1. Îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie pentru situaţiile de urgenţă 
Măsura 9.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu 
Măsura 9.3. Creşterea eficienţei energetice 
Măsura 9.4. Modernizarea sistemului de epurare a apelor uzate 
Măsura 9.5. Dezvoltarea serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor 
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Matricea legăturilor cros-sectoriale arată 
gradul ridicat de influenţă a celor 9 sectoare 
incluse în prezentul document de 
programare strategică asupra celorlalte 
sectoare. Practic, majoritatea 

măsurilor şi obiectivelor corespunzătoare 
planurilor sectoriale de acţiune au o 
influenţă pozitivă şi asupra altor măsuri şi 
obiective din cadrul altor planuri de 
acţiune. 
 

În tabelul următor sunt indicate măsurile 
care, prin implementarea lor, contribuie la 
atingerea atât a obiectivelor sectorului din 
care fac parte, cât şi a obiectivelor altui 
sector din planul de acţiune.

 
 
 

 S.1. S.2. S.3. S.4. S.5. S.6. S.7. S.8. S.9. 

S.1. Dezvoltare urbană 
M 1.1 
M 2.1 
M 2.2 

M 1.1 M 1.1 
M 1.1 
M 1.2 
M 1.3 

M 5.2 
M 5.4 

M 1.1 
 

M 1.1 
M 1.1 
M 1.2 
M 1.3 

S.2. Infrastructură M 2.3 
M 2.1 
M 2.2 
M 4.2 

M 2.1 
M 2.2 

M 2.2 
 

M 2.2 M 2.2 

S.3. Servicii publice M 3.3 
 

M 3.1 
 

M 3.1 M 3.1 

S.4. Dezvoltare economică  
M 4.2 
M 4.4 

M 4.2 
M 4.4 
M 6.2 

M 4.2 
M 4.4 

M 4.2 
M 4.4 

M 4.2 
M 9.4 
M 9.5 

S.5. Turism 
  

M 6.2 
M 6.3  

M 8.2 
M 8.3 

M 9.2 
M 9.5 

S.6. Dezvoltare socială 
   

M 6.3 M 6.3 
M 6.3 
M 9.3 
M 9.5 

S.7. Sănătate 
     

M 9.3 
M 9.5 

S.8. Educaţie şi cultură 
     

M 9.3 
M 9.5 

S.9. Mediu       
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Dezvoltarea durabilă a oraşului Siret 
este posibilă prin implementarea de 
proiecte a căror susţinere financiară 
poate fi realizată din bugetul local, din 
fonduri nerambursabile 
guvernamentale, din fonduri 
nerambursabile europene, din fonduri 
rambursabile (de genul creditelor). La 
aceste surse de finanţare se adaugă 
posibilitatea dezvoltării parteneriatelor 
de tip public-privat. 
 
Orice sursă de susţinere a intervenţiilor 
locale este purtătoare de avantaje şi 
dezavantaje. Astfel, susţinerea 
proiectelor din bugetul local este cea 
mai puţin recomandată soluţie deoarece 
fondurile din această sursă sunt extrem 
de limitate, iar disponibilitatea 
financiară a acestora este relativă (spre 
exemplu, într-o anumită perioadă gradul 
de încasare la bugetul local să fie foarte 
redus). 
 
Fonduri nerambursabile europene 
Fondurile structurale şi de coeziune 
sunt instrumente financiare prin care 
Uniunea Europeană acţionează pentru 
realizarea obiectivelor Politicii de 
Coeziune prin implementarea 
Programelor Operaţionale, pentru 
eliminarea disparităţilor economice şi 
sociale între regiuni, în scopul realizării 
coeziunii economice şi sociale. 
 
Instrumentele structurale ale Uniunii 
Europene au rolul de a stimula creşterea 
economică a statelor membre ale 
Uniunii şi de a conduce la reducerea 
disparităţilor dintre regiuni. Ele nu 
acţionează însă singure, necesitând 
asigurarea unei contribuţii din partea 
statelor membre implicate. Ele sunt co-
finanţate în principal din resursele 

publice ale statului membru, însă în 
multe domenii este necesară şi 
contribuţia financiară privată, aceasta 
fiind încurajată în cele mai multe cazuri. 
 
În sectorul dezvoltării economice 
fondurile nerambursabile europene ce 
pot fi accesate la nivel local sunt Fondul 
Social European şi Fondul European de 
Dezvoltare Regională.  Perioada de 
programare curentă este 2007-2013. 
 
Fondul Social European poate fi 
accesat prin implementarea de proiecte 
locale în domeniul Dezvoltării 
Resurselor Umane şi Programul 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative.  
 
Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS 
DRU) deţine o alocare financiară FSE de 
3.476 mil. €  (18,1% din Fondurile 
Structurale şi de Coeziune (FSC)). 
Obiectivul general al POS DRU este 
dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 
competitivităţii, prin corelarea educaţiei 
şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu 
piaţa muncii şi asigurarea de 
oportunităţi sporite pentru participarea 
viitoare pe o piaţă a muncii modernă, 
flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de 
persoane.  
 
Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative, cu o alocare 
financiară FSE de 208 mil. € (1,1% din 
FSC) ce a fost elaborat pentru a 
contribui în mod substanţial la punerea 
în practică a priorităţii tematice 
„Consolidarea unei capacităţi 
administrative eficiente”, stabilită în 
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 
(CSNR).  

 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) 
Obiectivul Fondului European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) este de a 
consolida coeziunea economică şi 
socială în Uniunea Europeană prin 
diminuarea dezechilibrelor regionale. 
 
FEDR finanţează: 

- ajutoare directe pentru investiţiile 
în întreprinderi (în special, IMM-
uri) în vederea creării de locuri de 
muncă durabile; 

- infrastructuri legate, în special, de 
cercetare şi inovare, 
telecomunicaţii, mediu, energie şi 
transporturi; 

- instrumente financiare (fond de 
capital de risc, fond de dezvoltare 
regională etc.) destinate să sprijine 
dezvoltarea regională şi locală şi să 
favorizeze cooperarea între oraşe şi 
regiuni; 

- măsuri de asistenţă tehnică. 
 
În România, în perioada 2007-2013, 
FEDR va finanţa proiecte în valoare 
totală de 8.976.466.066 Euro, în cadrul 
Programelor operaţionale şi axelor 
prioritare aferente acestora: 

- Programul Operaţional de 
Dezvoltare Regională (POR) este 
finanţat din FEDR, cu suma de 
3.726.021.762 euro; 

- Programul Operaţional Creşterea 
Competitivităţii Economice (PO – 
CCE) este finanţat din FEDR, cu 
suma totală de 2.544.222.109 Euro; 

- Programul Operaţional Sectorial 
Transport (POS Transport) este 
finanţat şi din FEDR, cu suma 
totală de 1.289.332.210 Euro; 
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- Programul Operaţional Sectorial 
Mediu (POS Mediu) este finanţat 
din FEDR, cu suma totală de 
1.236.652.195 Euro; 

- Programul Operaţional Asistenta 
Tehnică (PO – AT ) este finanţat 
din FEDR, cu suma totală de 
170.237.790 Euro. 

 
FEDR finanţează şi următoarele 
programe de cooperare transfrontalieră: 

- Programul operaţional de 
cooperare transfrontalieră 
România—Bulgaria 2007—2013; 

- Programul operaţional de 
cooperare transfrontalieră 
Ungaria—România 2007—2013; 

- Programul de cooperare 
transnaţională „Sud-Estul Europei”; 

- Programul de cooperare 
interregională INTERREG IVC; 

- Programul de cooperare 
interregională URBACT II; 

- Programul de cooperare 
interregională INTERACT II; 

- Programul de cooperare 
interregională ESPON 2013. 

 
Instrumentul european de vecinătate 
şi parteneriat (ENPI) 
Politica europeană de vecinătate are 
drept obiectiv sprijinirea proceselor de 
reformă politică, economică şi socială în 
următoarele ţări din vecinătatea Uniunii 

Europene: Algeria, Armenia, 
Azerbaidjan, Bielorusia, Egipt, Georgia, 
Israel, Iordan, Liban, Libia, Republica 
Moldova, Maroc, Teritoriul Palestinian 
Ocupat, Siria, Tunisia şi Ucraina.  
 
Prin intermediul politicii europene de 
vecinătate, se doreşte consolidarea 
prosperităţii, a stabilităţii şi a securităţii, 
promovarea economiei de piaţă şi a 
dezvoltării durabile, printr-un dialog 
continuu cu fiecare ţară parteneră. 
Pentru perioada 2007-2013, bugetul 
alocat ENPI este de aproximativ 12 
miliarde de euro. 
 
ENPI finanţează în România 
următoarele programe operaţionale 
comune, unde judeţul Suceava este arie 
eligibilă sau adiacentă: 

- Programul operaţional comun 
“România - Ucraina – Republica 
Moldova 2007-2013”, cu o finanţare 
de 126,72 milioane euro din fonduri 
ENPI;  

- Programul operaţional comun 
“Ungaria - Slovacia - România – 
Ucraina 2007 – 2013”, cu o finanţare 
din fonduri ENPI de 68.638.283 
Euro. 

 
Parteneriatele de tip public-privat 
Parteneriatele de tip public-privat sunt o 
soluţie general recomandată şi 

promovată pentru rezolvarea 
problemelor sau eficientizarea serviciilor 
publice. Apariţia recentă a Legii nr. 
178/2010 care reglementează 
parteneriatul public-privat este privită 
drept o oportunitate reală de a 
implementa proiectele propuse. 
 
În oraşul Siret dezvoltarea 
parteneriatelor de tip public-privat sunt 
esenţiale pentru înregistrarea 
progresului economic local. 
 
Creditarea este o modalitate relativ 
simplă, din punct de vedere procedural, 
de obţinere a finanţării pentru proiectele 
de investiţii. Costurile aferente 
creditelor sunt mari şi implică şi un 
anumit grad de risc vis-{-vis de 
posibilitatea de rambursare a datoriilor, 
mai ales într-o situaţie de incertitudine 
cum este cea generată de criza 
financiară. În plus, un grad ridicat de 
îndatorare poate reprezenta o blocare a 
posibilităţilor de investiţii pe termen 
scurt şi mediu, deoarece administraţia 
publică devine neeligibilă atât pentru 
accesarea altor credite, cât şi pentru 
atragerea de fonduri nerambursabile. 
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Coerenţa cu politicile 
europene şi naţionale
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Coerenţa cu politicile existente 
 

Sector Obiective sectoriale Politici existente 

Dezvoltare 
urbană 
 

Îmbunătăţirea aspectului urban al 
oraşului Siret 
 
Îmbunătăţirea planificării strategice 
de dezvoltare urbană a Siretului 
 
Dezvoltarea posibilităţilor de 
petrecere a timpului liber 

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 
Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2030. Obiectiv naţional: 
Structurarea şi dezvoltarea reţelei extinse de localităţi urbane 
şi rurale ca premisă pentru afirmarea regiunilor României ca 
entităţi dinamice, atrăgătoare şi competitive şi pentru 
racordarea lor deplină la spaţiul european. 
 
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 – 
Obiectivul general al priorităţii 1, măsura 1.8. - atragerea 
investitorilor şi turiştilor străini cât şi creşterea standardelor 
de viaţă a locuitorilor prin îmbunătăţirea imaginii mediului 
urban. 

Infrastructură Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
 
Îmbunătăţirea infrastructurii 
tehnico-edilitare 
 
Creşterea siguranţei rutiere şi 
fluidizarea circulaţiei pe drumurile 
publice 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene 
Obiectiv general: Să ne asigurăm că sistemul nostru de 
transport satisface nevoile economice, sociale şi de mediu ale 
societăţii, minimizând impactul nedorit asupra economiei, 
societăţii şi mediului. 
 
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 
Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2013. Obiectiv naţional: 
îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi a mediului de 
afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele 
rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, 
a le vizita, a investi şi a munci. 
 
Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 şi 
2020, 2030.  Obiectiv general - dezvoltarea echilibrată a 
sistemului naţional de transport care să asigure o 
infrastructură şi servicii de transport moderne şi durabile, 
dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii. 
 
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 - Obiectivul general al 
Priorităţii 2 - asigurarea unei infrastructuri de transport 
extinse, moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte 
condiţii privind dezvoltarea sustenabilă a economiei şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii, astfel încât volumul activităţii de 
transport în PIB să crească de la 3,6 miliarde euro (în prezent) 
la minimum 7,0 miliarde euro până în 2015. 
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Sector Obiective sectoriale Politici existente 

Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 – 
Obiectivul general al priorităţii 1, măsura 1.1. - reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii rutiere în vederea asigurării unui 
acces mai rapid şi sigur către zonele urbane, turistice, de 
afaceri şi punctele de frontieră ale regiunii. 

Servicii publice Eficientizarea serviciilor publice 
locale 
 
Creşterea gradului de siguranţă al 
populaţiei 

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013. Sub-prioritate din 
cadrul priorităţii 4 - Dezvoltarea unei administraţii locale 
descentralizate capabile să furnizeze servicii publice de 
calitate şi eficiente va urmări ducerea la bun sfârşit a unei 
transformări fundamentale în furnizarea serviciilor publice, în 
conformitate cu obiectivele UE pentru dezvoltare socio-
economică locală, o dezvoltare regională echilibrată şi 
îmbunătăţirea condiţiilor generale de viaţă pentru cetăţeni. 

Dezvoltare 
economică 

Dezvoltarea întreprinderilor locale 
active şi stimularea înfiinţării de noi 
întreprinderi 
 
Creşterea atractivităţii economice a 
Siretului pentru investitorii străini 
 
Revigorarea ofertei de locuri de 
muncă 
 
Consolidarea relaţiilor de cooperare 
între mediul de afaceri şi 
administraţia publică locală 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene - Obiectiv 
principal:  Promovarea unei economii prospere, inovative, 
riguroase, competitive şi eco-eficiente, care furnizează 
standarde înalte de viaţă şi oportunităţi de angajare deplină şi 
de înaltă calitate pe tot cuprinsul UE. 
 
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 
Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2013. Obiectiv naţional: 
Sprijinirea dezvoltării economice şi sociale echilibrate 
teritorial şi durabile a regiunilor României corespunzător 
nevoilor şi resurselor lor specifice prin concentrarea asupra 
polilor urbani de creştere.  
 
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 
Orizonturi 2013-2020-2030. Obiectiv 2013: Gestionarea eco-
eficientă a consumului de resurse şi valorificarea maximală a 
acestora prin promovarea unui model de consum şi producţie 
care să permită o creştere economică sustenabilă pe termen 
lung şi apropierea treptată de nivelul mediu de performanţă al 
ţărilor UE. 
 
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 - Obiectivul general al 
Priorităţii 1 - creşterea productivităţii întreprinderilor 
româneşti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea 
medie la nivelul Uniunii. 
 
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 – 
Obiectivul general al priorităţii 2 - Consolidarea mediului de 
afaceri prin creşterea competitivităţii şi eficienţei 
microîntreprinderilor şi IMM-urilor. 



Strategia de dezvoltare 

 
141 

Sector Obiective sectoriale Politici existente 

Turism Îmbunătăţirea promovării turistice a 
Siretului 
 
Diversificarea posibilităţilor de 
petrecere a timpului liber 
 
Atragerea turiştilor prin organizarea 
de evenimente culturale şi de 
agrement 
 
Îmbunătăţirea specializării 
resurselor umane din sectorul 
turistic 

Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 
Orizonturi 2013-2020-2030. - Axa prioritară tematică (v) - 
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului. 
 
Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-
2026. Obiectiv: Asigurarea unei dezvoltări durabile a 
turismului într-o manieră în care bogăţiile sale de mediu, 
culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în 
prezent şi păstrate pentru generaţiile viitoare. 
 
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 – 
Obiectivul general al priorităţii 3 - Realizarea de investiţii şi 
dezvoltarea de noi servicii turistice în vederea valorificării 
potenţialului turistic regional. 

Dezvoltare 
socială 

Dezvoltarea infrastructurii de 
furnizare a serviciilor sociale 
 
Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
persoanelor provenite din categorii 
defavorizate 
 
Promovarea implicării societăţii 
civile în problemele comunităţii 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene - Obiectiv 
principal:  Promovarea unei societăţi democratice, sigure şi 
juste care ţine cont de incluziunea socială şi de principiile unei 
vieţi sănătoase, în ceea ce priveşte drepturile fundamentale şi 
diversitatea culturală, care să creeze egalizarea de şanse şi să 
combată discriminarea în toate formele ei. 
 
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 
Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv naţional: 
Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi 
instituţional, a normelor şi standardelor UE cu privire la 
incluziunea socială, egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a 
grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a 
Strategiei Naţionale pe termen lung privind populaţia şi 
fenomenele migratorii. 
 
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 – 
Obiectivul general al priorităţii 1, măsura 1.6. - îmbunătăţirea 
condiţiilor de instruire, creşterea gradului de sănătate a 
populaţiei regiunii şi sprijinirea incluziunii sociale a 
categoriilor marginalizate şi excluse social prin reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii. 

Sănătate Dezvoltarea infrastructurii medicale 
 
Prevenirea apariţiei bolilor frecvente 
prin educarea şi informarea 
populaţiei 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene - 
Obiectivul General: Promovarea unei sănătăţi publice 
corespunzătoare în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei 
împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii. 
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 
Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv naţional: 
Atingerea unor parametri apropiaţi de nivelul mediu actual al 
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Sector Obiective sectoriale Politici existente 

stării de sănătate a populaţiei şi al calităţii serviciilor medicale 
din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de 
sănătate şi demografice în toate politicile publice ale 
României. 
 
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 – 
Obiectivul general al priorităţii 1, măsura 1.6. - îmbunătăţirea 
condiţiilor de instruire, creşterea gradului de sănătate a 
populaţiei regiunii şi sprijinirea incluziunii sociale a 
categoriilor marginalizate şi excluse social prin reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii. 

Educaţie şi 
cultură 

Dezvoltarea infrastructurii şcolare 
 
Creşterea atractivităţii activităţilor 
culturale de la nivel local 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene Obiectiv 
operaţional: asigurarea unui nivel ridicat al coeziunii sociale şi 
teritoriale la nivelul UE şi în Statele Membre, ca şi respectul 
pentru diversitatea culturală. 
 
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 
Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv naţional: 
Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul 
educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia serviciilor în 
mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele 
sunt cele ale UE pentru 2010. 
 
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 
Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2013: Dezvoltarea 
capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea 
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi 
asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe 
o piaţă  a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă. 
 
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 - Obiectivul general al 
Priorităţii 3 - dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 
competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea 
oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi 
dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive 
care să conducă, până în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa 
muncii a 900.000 persoane. 
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 – 
Obiectivul general al priorităţii 1, măsura 1.6. - îmbunătăţirea 
condiţiilor de instruire, creşterea gradului de sănătate a 
populaţiei regiunii şi sprijinirea incluziunii sociale a 
categoriilor marginalizate şi excluse social prin reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii aferente acestor servicii. 
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Sector Obiective sectoriale Politici existente 

Mediu Creşterea capacităţii de intervenţie 
în situaţii de risc 
 
Creşterea eficienţei staţiei de epurare 
a apelor uzate 
 
Introducerea consumului de energie 
regenerabilă şi diminuarea 
consumului de energie 
neregenerabilă 
 
Reducerea impactului deşeurilor 
asupra factorilor de mediu 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene - Obiectiv 
principal:  Protejarea capacităţii Pământului de a menţine 
viaţa în toată diversitatea ei, respectarea limitelor resurselor 
naturale ale planetei şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie 
şi îmbunătăţire a calităţii mediului. Prevenirea şi reducerea 
poluării mediului şi promovarea producţiei şi consumului 
durabile, pentru a determina distrugerea legăturii dintre 
creşterea economică şi degradarea mediului. 
 
Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României – 
Orizonturi 2013-2020-2030. Orizont 2020. Obiectiv naţional: 
Asigurarea funcţionării eficiente şi în condiţii de siguranţă a 
sistemului energetic naţional, atingerea nivelului mediu actual 
al UE în privinţa intensităţii şi eficienţei energetice; 
promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele 
schimbărilor climatice şi respectarea principiilor dezvoltării 
durabile. 
 
Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 - Obiectivul general al 
Priorităţii 3 - protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, în 
conformitate cu nevoile economice şi sociale ale României, 
conducând astfel la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii 
vieţii prin încurajarea dezvoltării durabile. 
 
Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 – 
Obiectivul general al priorităţii 1, măsura 1.4. - îmbunătăţirea 
standardului de viaţă a locuitorilor şi creşterea atractivităţii de 
investire în mediul urban prin crearea, extinderea şi 
modernizarea infrastructurii de mediu. 
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Contribuţia la 
obiectivele orizontale 
 
Strategia pentru dezvoltare durabilă a 
oraşului Siret propune o serie de 
obiective şi planuri sectoriale de 
acţiune concordante cu obiectivele 
orizontale:  dezvoltarea durabilă, 
egalitatea de şanse şi societatea 
informaţională. 
 
Dezvoltarea durabilă este unul 
dintre cele mai importante obiective 
orizontale de la nivelul comunităţii 
europene, având trei dimensiuni 
principale – ecologică, economică şi 
socială. Încă din viziunea de dezvoltare 
a Siretului pentru anul 2021 se enunţa 
importanţa dezvoltării durabile a 
oraşului, în condiţiile respectării 
normelor Uniunii Europene privind 
calitatea factorilor de mediu. Este 
urmărită nu doar componenta 
ecologică a dezvoltării durabile, ci şi 
componenta socială şi economică.  
Astfel, prin măsurile propuse nu se 
doreşte reducerea şanselor de 
dezvoltare a generaţiilor viitoare, ci 
crearea unor condiţii cât mai propice 
bunăstării acestora. În acest sens, 
planurile de acţiune au rolul de a 
valorifica avantajele concurenţiale ale 
Siretului şi de a minimaliza punctele 
slabe din prezent. 
 
Din punct de vedere ecologic, 
dezvoltarea durabilă a oraşului Siret va 
fi puternic influenţată de 
implementarea proiectelor ce vizează 
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu 
prin ecologizarea factorilor de mediu, 
împădurirea zonelor degradate, 

realizarea de construcţii de apărare în 
zonele expuse calamităţilor naturale. 
De asemenea, planul de acţiune din 
sectorul mediu cuprinde şi proiecte de 
dezvoltare a serviciilor de colectare şi 
transport al deşeurilor, reabilitare şi 
modernizare a sistemului de epurare a 
apelor uzate, susţinerea utilizării 
resurselor energetice regenerabile şi 
reducerea consumului de energie 
neregenerabilă. 

 
În al doilea rând, Strategia pentru 
dezvoltare durabilă a oraşului Siret 
contribuţie la atingerea obiectului de 
egalitate a şanselor. Prezentul 
document strategic doreşte 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
tuturor siretenilor, acordându-se o 
atenţie deosebită şomerilor pentru care 
se doreşte iniţierea unor programe de 
reconversie profesională ori a 
persoanelor care nu beneficiază, în 
prezent, de servicii publice de calitate. 
Astfel, prin implementarea strategiei se 
va asigura accesul tuturor categoriilor 
de locuitori la infrastructură rutieră 
modernizată, reţele tehnico-edilitare 
reabilitate, structuri educaţionale şi 
medicale la standarde europene, 
infrastructură de petrecere a timpului 
liber dezvoltată, etc. 
 
Până în anul 2021 Siretul va oferi şanse 
egale de dezvoltare cetăţenilor prin 
combaterea excluziunii sociale. Astfel, 
strategia acordă o atenţie deosebită 
grupurilor defavorizate (persoane cu 
dizabilităţi, şomeri, persoane fără 
adăpost), pentru acestea 
introducându-se o serie de măsuri şi 
acţiuni separate în cadrul strategiei. 

Nu în ultimul rând este asigurată şi 
contribuţia la societatea 
informaţională, în cadrul planurilor 
de acţiune existând mai multe măsuri 
care au o importanţă semnificativă din 
acest punct de vedere. Spre exemplu 
din punct de vedere economic, se 
intenţionează promovarea 
oportunităţilor de afaceri şi prin 
intermediului internetului. De 
asemenea, promovarea Siretului ca 
destinaţie turistică se va realiza şi prin 
mijloace informaţionale.  
 
Planul de acţiune sectorial Mediu  
prevede organizarea de campanii de 
informare şi conştientizare a populaţiei 
şi agenţilor economici locali faţă de 
importanţa colectării selective a 
deşeurilor (hârtie/carton, sticlă, PET, 
DEEE-uri), iniţierea de campanii de 
informare în rândul populaţiei cu 
privire la localizarea zonelor supuse 
riscurilor naturale, implementarea de 
sisteme de avertizare rapidă pentru 
incidentele care ameninţă viaţa 
locuitorilor. De asemenea, se 
intenţionează digitizarea Bibliotecii 
Orăşeneşti „T.V. Stefanelli” şi 
achiziţionarea unui număr de peste 
200 PC-uri pentru unităţile 
educaţionale de la nivel local.   
 
Contribuţia strategiei la societatea 
informaţională se realizează şi prin 
implementarea proiectului care vizează 
înfiinţarea de reţele wireless în spaţiile 
publice din Siret.  
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Monitorizarea şi evaluarea 

implementării strategiei
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Mecanismul de  
monitorizare şi 
evaluare  
 
 
Monitorizarea şi evaluarea 
implementării Strategiei pentru 
dezvoltare durabilă a oraşului  Siret are 
drept scop atât aprecierea gradului de 
realizare al activităţilor propuse de 
document, per ansamblu, cât şi 
fundamentarea eventualelor revizuiri şi 
modificări ale obiectivelor, ţintelor, 
planurilor de măsuri şi acţiuni. 
Monitorizarea este procesul continuu de 
colectare a informaţiilor relevante 
despre modul de implementare a 
Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a 
oraşului Siret , în timp ce evaluarea este 
un proces care foloseşte informaţiile 
obţinute pe parcursul monitorizării cu 
scopul de analiza modul în care strategia  
şi-a atins ţinta şi a avut eficienţa 
scontată. 
 
Monitorizarea implementării strategiei 
va fi realizată în permanenţă de către un 
departament al Primăriei Oraşului Siret, 
desemnat prin decizie a Primarului 
Oraşului. Monitorizarea va consta în 
verificarea implementării în perioada 
programată a activităţilor, colectarea 
datelor necesare pentru popularea bazei 

 
 
 
 
 
 
 
de date a indicatorilor de evaluare etc. 
Această activitate contribuie şi la o 
îmbunătăţire a coordonării proiectelor 
realizate la nivel local cu cele realizate la 
nivel judeţean şi regional. 
  
Evaluarea implementării strategiei se 
bazează pe compararea gradului de 
atingere a ţintelor propuse iniţial cu  
situaţia dezvoltării Siretului la diferite 
momente.  
 
Evaluarea implementării strategiei 
presupune analiza evoluţiei indicatorilor 
de evaluare şi a stadiului la care aceştia 
se află în funcţie de ţintele aferente 
stabilite în cadrul obiectivelor specifice.  
 
Evaluarea  va fi efectuată de către 
departamentul care va realiza şi 
activitatea de monitorizare. La o 
perioadă stabilită de Primarul Oraşului 
Siret (se recomandă perioade nu mai 
mici de 1 an), acest departament va 
prezenta în plenul Consiliului Local un 
raport de evaluare a implementării 
strategiei care va conţine situaţia 
indicatorilor de evaluare. În baza acestei 

 
 
 
 
 
 
 
situaţii, departamentul va propune 
eventuale modificări sau actualizări ale 
prevederilor strategiei.  
 
Se recomandă ca, la perioade mai mari 
de timp (3-5 ani) sau în cazul unor 
schimbări socio-economice sau 
administrative majore să se efectueze o 
revizuire a documentului strategic. 
Pentru perioada de implementare a 
Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a 
oraşului Siret (2010-2021) se recomandă 
ca o primă revizuire a documentului să 
fie realizată în anul 2013, mai exact în 
momentul în care vor fi disponibile 
toate informaţiile cu privire la 
disponibilitatea fondurilor europene 
pentru următoarea perioadă de 
programare. 
 
O altă revizuire este recomandată la 
sfârşitul anului 2017 - începutul anului 
2018, când va fi finalizată o serie 
importantă de investiţii prevăzute de 
Strategie.  
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Impactul şi rezultatele 
aşteptate 
 
Dezvoltare urbană 
- 1 Plan Urbanistic General 

reactualizat; 
- 1 Plan de Marketing elaborat; 
- 5 clădiri cu valoare istorică 

reabilitate; 
- 26 mp spaţiu verde pe cap de 

locuitor; 
- Consumul energetic stradal prin 

surse alternative de  energie în 
proporţie de minim 25%; 

- Creşterea suprafeţei spaţiilor de 
joacă pentru copii cu minim 30%; 

- Minim 8 spaţii de joacă pentru 
copii modern amenajate (câte un 
spaţiu de joacă pentru copii pe 
fiecare cartier); 

- Minim 1 reţea wireless pentru acces 
gratuit în spaţiile publice. 

 
Infrastructură 
-  Străzi orăşeneşti modernizate în 

procent de cel 62%; 
- Trotuare şi alei reabilitate cel puţin 

în proporţie de 50%; 
- Intersecţii şi direcţii de marcate şi 

dotate cu indicatoare rutiere; 
- Sistem de alimentare cu apă 

reabilitat, modernizat şi extins; 
- Reţeaua de canalizare menajeră şi 

canalizare pluvială reabilitată, 
modernizată şi extinsă; 

- Reabilitarea a cel puţin 50% din 
reţeaua de canalizare pluvială 
existentă 

- 6.000 mp – suprafaţă amenajată cu 
destinaţie de parcări (500 locuri de 
parcare); 

- Racordarea a cel puţin 70% din 
populaţia oraşului Siret la serviciul 
public de canalizare 

- Creşterea gradului de epurare a 
apelor uzate de până la 100%; 

- Staţia de Epurare Siret - treapta de 
epurare biologică: capacitate 100 
l/s. 

 
Servicii publice 
- Locuri publice dotate cu sisteme 

video de supraveghere; 
- 1 piaţă agroalimentară modernă. 
 
Dezvoltare economică 
- Creşterea densităţii IMM-urilor 

până la un nivel de minim 25‰; 
- Creşterea cifrei de afaceri a 

unităţilor locale active cu minim 
67%; 

- Creşterea cu minim 50% a 
numărului întreprinderi locale cu 
participare străină la capital; 

- Creşterea cu minim 30% a 
investiţiilor brute în economia 
locală; 

- 1 Parc Industrial înfiinţat; 
- 1 Centru de afaceri înfiinţat; 
- 1 Centru Logistic înfiinţat; 
- 1 Centru zonal de colectare şi 

depozitare a produselor agricole; 
- 1 unitate de procesare a produselor 

agricole; 
- Dublarea numărului de salariaţi din 

unităţile locale active; 
- 1 studiu de evaluare a cererii şi 

ofertei de pe piaţa muncii  de la 
nivel zonal; 

- Recalificarea profesională a unui 
număr de minim 150 de şomeri; 

- Organizarea unui număr de minim 
2 consultări publice anuale a 
mediului de afaceri. 

 

Turism 
- 4 campanii de promovare a 

oraşului Siret ca destinaţie 
turistică; 

- 4 participări la târguri naţionale sau 
internaţionale de turism; 

- 1 pagină web de promovare 
turistică 

- 1 ghid turistic; 
- Minim 600 de sosiri turistice 

anuale 
- Creşterea duratei medii de şedere 

cu minim 10% (2,2 zile); 
- Creşterea indicelui de utilizare netă 

a capacităţii de cazare până la o 
valoare minimă  de 20%; 

- Minim 5 manageri din sectorul 
turistic specializaţi; 

- Minim 30% din personalul de 
execuţie din sectorul turistic 
specializat; 

- 1 Zonă de Agrement amenajată în 
proximitatea Lacului de Acumulare 
Rogojeşti; 

- 1 Grădină Publică înfiinţată, 
amenajată şi dotată corespunzător; 

- 1 parc de aventură; 
- 1 stadion modernizat; 
- Creşterea cu minim 20% a 

numărului de evenimente 
organizate anual cu impact turistic; 

- Minim 5 clădiri cu valoare istorică 
reabilitate; 

- 1 Centru de Informare şi Promovare 
Turistică înfiinţat. 

 
Dezvoltare socială 

- 1 creşă/centru multifuncţional 
dezvoltat; 

- 1 centru de noapte pentru persoane 
fără adăpost; 

- Creşterea cu 20% a gradului de 
acoperire cu servicii sociale pentru 
persoanele fără adăpost; 
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- 50 de locuinţe sociale construite; 

- 1 centru pentru persoane cu 
dizabilităţi; 

- Creşterea cu 35% a gradului de 
acoperire cu servicii sociale pentru 
persoane cu dizabilităţi; 

- 1 club pentru persoane vârstnice; 

- 1 centru de tip "After School"; 

- Reducerea cu 30% a ratei 
abandonului şcolar; 

- Minim 2 întreprinderi sociale; 

- 1 atelier protejat pentru persoane 
cu dizabilităţi; 

- Minim 20 de persoane cu 
dizabilităţi pregătite anual în 
cadrul atelierelor protejate; 

- Creşterea cu 20% a numărului de 
ONG-uri active; 

- Dublarea numărului de voluntari 
din cadrul ONG-urilor. 

 
Sănătate 

- 1 centru de sănătate mintală ; 

- 2 unităţi medico-sanitare 
reabilitate; 

- 2 unităţi medico-sanitare dotate cu 
echipamente moderne; 

- 1 ambulatoriu reabilitat; 

- 1 ambulatoriu dotat cu 
echipamente moderne; 

- 1 laborator medical înfiinţat; 

- Minim 1 campanie de 
conştientizare şi informare a 
populaţiei cu privire la starea de 
sănătate; 

- Creşterea cu minim 5% a populaţiei 
care efectuează periodic controale 
medicale. 

 
Educaţie şi cultură 
- 3 unităţi de învăţământ reabilitate 

şi dotate corespunzător; 

- Reducerea cu minim 25% a 
consumului de energie destinat 
încălzirii unităţilor educaţionale; 

- 227 PC-uri achiziţionate; 
- 3 săli de sport construite, 

amenajate şi dotate; 
- 1 bază sportivă şcolară construită, 

amenajată şi dotată; 
- 1 internat reabilitat şi dotat; 
- Creşterea gradului de ocupare a 

internatelor şcolare cu minim 15%; 
- 3 unităţi educaţionale dotate cu 

sisteme de supraveghere video şi 
securitate; 

- Minim 1 club sportiv înfiinţat; 
- 2 ateliere şcolare nou înfiinţate; 
- 3 ateliere şcolare dotate 

corespunzător; 
- 3 laboratoare şcolare nou înfiinţate; 
- 9 laboratoare şcolare dotate 

corespunzător. 
- Creşterea cu 25% a numărului de 

evenimente culturale anuale 
organizate; 

- Creşterea cu 50% a  numărului de 
participanţi la evenimentele 
culturale anuale organizate; 

- Creşterea cu minim 5% a fondului 
de carte al Bibliotecii Orăşeneşti 
"T.V. Stefanelli" 

- 1 bibliotecă reabilitată; 
- 1 bibliotecă dotată cu echipamente 

moderne; 
- Creşterea cu 20% a numărului de 

trupe, ansambluri, cenacluri, 
formaţii; 

- Creşterea cu minim 20% a 
numărului de membri ai trupelor, 
ansamblurilor, cenaclurilor, 
formaţiilor.  

Mediu 
- Reducerea suprafeţei de teren cu 

risc de producere de alunecări de 
teren cu 80 ha; 

- Majorarea suprafeţei terenurilor 
amenajate cu desecare cu minim 
5%; 

- Creşterea suprafeţei împădurite din 
oraşul Siret cu cel puţin 50 ha; 

- Asigurarea consumului energetic 
stradal prin surse alternative de  
energie în proporţie de minim 25%; 

- Reducerea consumului de energie 
destinată încălzirii blocurilor de 
locuinţe cu minim 25%; 

- Reducerea consumului de energie 
destinat încălzirii instituţiilor 
publice cu minim 25%; 

- Atingerea unui grad de epurare a 
apelor uzate de 100%; 

- Dublarea capacităţii treptei de 
epurare biologică  (de la 50 l/s la 
100 l/s); 

- Creşterea gradului de colectare 
selectivă a deşeurilor cu minim 25% 
faţă de nivelul actual; 

- Reducerea cantităţii de deşeuri 
menajere generate / cap de locuitor 
cu minim 10% comparativ cu 
nivelul actual; 

- Creşterea cu 30% a gradului de 
colectare selectivă a deşeurilor ce 
provin de la agenţii economici; 

- Creşterea cu 25% a gradului de 
reciclare a deşeurilor solide 
reciclabile colectate. 
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Elaborarea Strategiei pentru 
dezvoltarea durabilă a oraşului Siret a 
presupus parcurgerea a trei etape 
principale: 
 

1. Elaborarea diagnosticului 
sectorului economic din Siret  

2. Elaborarea strategiei de 
dezvoltare economică  

3. Consultarea publică. 
 

Documentul programatic a urmărit 
nouă secţiuni de interes pentru 
dezvoltarea Siretului:  
 

1. Dezvoltare urbană; 

2. Infrastructură; 

3. Servicii publice 

4. Dezvoltare economică;  

5. Turism; 

6. Dezvoltare socială; 

7. Sănătate; 

8. Educaţie şi cultură; 

9. Mediu. 
 

Prin cele nouă secţiuni cuprinse în 
prezentul document s-a realizat o 
abordare exhaustivă a problematicilor 
de interes pentru dezvoltarea viitoare a 
oraşului Siret.  
 
 

Etapa 1: Elaborarea auditului 
dezvoltării socio-economice  
 
Auditul dezvoltării socio-economice a 
oraşului Siret  reprezintă prima 
secţiune a documentului strategic, 
analizând situaţia existentă la nivel 
local, identificând principalele 
probleme, principalele direcţii de 
dezvoltare economică şi resursele pe 
care se poate baza aceasta. 

Datele analizate au fost de două tipuri: 
secundare şi primare. Datele secundare 
au fost preluate de la instituţiile 
abilitate: Institutul Naţional de 
Statistică, Direcţia Judeţeană de 
Statistică a Judeţului Suceava, AJOFM, 
APM, ONRC,  etc. De asemenea, au 
fost analizate şi documentele 
programatice şi analizele socio-
economice existente în judeţul Suceava 
şi la nivel regional şi naţional.  
 
Datele primare utilizate au fost 
obţinute în baza sondajelor de opinie, 
a dezbaterilor publice şi a studiilor 
efectuate în rândul comunităţii 
judeţene. Grupurile ţintă abordate de 
aceste studii au fost formate din 
reprezentanţii administraţiei publice 
locale, mediul de afaceri, instituţiile 
publice, populaţia şi organizaţiile 
nonguvernamentale din Siret.  
 
Obiectivele acestor studii au fost 
identificarea principalelor probleme cu 
care se confruntă comunitatea locală, 
identificare principalelor resurse pe 
care se poate baza dezvoltarea 
Siretului şi principalele direcţii de 
dezvoltare pentru perioada la care face 
referire strategia. În cuprinsul 
documentului au fost redate o parte 
din rezultatele acestor studii, fie 
făcându-se referire la acestea în text, 
fie fiind prezentate grafic, într-o formă 
distinctă.  
 
Auditul cuprinde analiza celor nouă 
sectoare de interes şi analiza mediului 
extern (analiza PESTEL) a oraşului 
Siret.  
 
Partea de audit se încheie cu o matrice 
SWOT (puncte tari, puncte slabe, 
ameninţări, oportunităţi) care 

sintetizează  informaţiile principale din 
partea de diagnostic a stării actuale a 
oraşului Siret.  
 
Capitolul referitor la auditul 
dezvoltării socio-economice a oraşului 
Siret este urmat de un capitol de 
disparităţi la nivel local. Astfel, pentru 
principalii indicatori de interes 
urmăriţi în cadrul strategiei sunt 
prezentate hărţi ale Siretului care 
relevă disparităţile între cartierele 
localităţii. În total sunt incluse 24 de 
astfel de hărţi, în elaborarea cărora s-
au utilizat atât date primare (sondajul 
de opinie în rândul populaţiei), cât şi 
date secundare (informaţii statistice).  
 

Etapa 2: Elaborarea Strategiei de 
dezvoltare a oraşului Siret 
 
Conform concluziilor analizelor socio-
economice efectuate şi a consultărilor 
publice, a fost formulată viziunea de 
dezvoltare a oraşului Siret pentru 
perioada de timp acoperită de Strategie 
(2011-2021). Viziunea de dezvoltare 
afirmă succint cadrul general al 
direcţiilor de dezvoltare, prezentând 
situaţiile generale şi stările de fapt spre 
care se tinde prin implementarea 
strategiei.  
 
În contextul stabilit de viziunea de 
dezvoltare a fost elaborat un obiectiv 
general al strategiei, care are 
subordonat un set de obiective 
strategice. Fiecare dintre aceste 
obiective corespunde unei probleme 
majore a Siretului pe care îşi propune 
să o abordeze. În carul secţiunilor din 
planurile de măsuri, obiectivelor 
strategice le sunt subordonate 
obiective sectoriale, specifice, care 
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contribuie la realizarea unuia sau mai 
multor obiective strategice. De 
asemenea, sunt stabilite şi o serie de 
priorităţi şi sub-priorităţi de dezvoltare 
a Siretului, acestea ierarhizând 
sectoarele analizate în cadrul 
strategiei.  
 
Pentru fiecare dintre cele nouă secţiuni 
ale documentului a fost elaborat câte 
un plan de măsuri în concordanţă cu 
obiectivele sectoriale stabilite în cadrul 
fiecărei secţiuni. Fiecare măsură 
conţine acţiunile propuse, organizaţiile 
responsabile de implementarea 
acestora, durata estimativă de 
implementare, bugetul estimat al 
măsurii şi ţintele cheie stabilite până la 
sfârşitul perioadei de programare.  
 
Măsurile şi acţiunile incluse în 
planurile sectoriale sunt adresate 
întregii comunităţi locale, ele 
implicând deopotrivă instituţiile şi 
administraţiile publice, mediul de 
afaceri, societatea civilă şi chiar simplii 
cetăţeni.  
 
Estimarea bugetară a măsurilor 
propuse a luat în calcul standardele de 
cost actuale, eventualele estimări 
realizate în baza unor studii de 
fezabilitate existente, valoarea 
proiectelor similare în implementare 
sau implementate de curând etc. 
Stabilirea valorilor estimative a urmărit 
indicatorii incluşi în ţintele cheie. 
 

Etapa 3: Consultările publice 
 
Procesul de elaborare a documentului 
de programare a inclus şi o activitate 
de consultare a comunităţii locale, de 
la identificarea principalelor probleme 

ale oraşului Siret până la prioritizarea 
acţiunilor şi proiectelor incluse. 
Modalităţile de consultare utilizate au 
fost diverse, cuprinzând dezbateri 
publice, sondaje de opinie sau chiar 
consultări prin intermediul unei 
platforme electronice de comunicare.  
 
Grupurile ţintă ale consultărilor 
publice au fost reprezentanţii 
administraţiei  publice locale, 
instituţiile publice, mediul de afaceri şi 
societatea civilă. Dezbaterile publice 
au fost organizate în două etape. În 
prima etapă au fost identificate 
principalele probleme din Siret şi 
direcţiile principale spre care, în opinia 
comunităţii, ar trebui îndreptată 
dezvoltarea viitoare a localităţii. 
Principalele puncte tari şi puncte slabe 
şi principalele direcţii de dezvoltare au 
fost sintetizate şi prin intermediul unui 
set de chestionare nestructurate. 
  
Cea de-a doua etapă a dezbaterilor a 
fost organizată după definitivarea 
cadrului strategic general, mai precis 
după definitivarea unei viziuni 
generale de dezvoltare, a unui set de 
obiective strategice şi a planului de 
măsuri.  
 
O a treia activitate de consultare a 
fost cea prin intermediul unui sondaj 
de opinie în rândul locuitorilor 
oraşului Siret, care a avut drept scop 
evaluarea situaţiei existente şi 
identificarea perspectivelor de 
dezvoltare. Între problematice 
urmărite în chestionar, amintim: 
principalele probleme ale Siretului, 
aspecte legate de infrastructura 
fizică, avantajele oraşului în 
domeniul dezvoltării economice, etc. 
Concluziile acestui studiu au 

Imagini din cadrul consultărilor publice 
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completat informaţiile obţinute prin 
procesarea datelor statistice existente 
şi au fundamentat stabilirea 
direcţiilor principale de dezvoltare. 
 
Pe toată perioada elaborării 
documentului a fost disponibilă o 
platformă electronică de comunicare 
care a oferit posibilitatea oricărei 
persoane interesate să consulte 
documentele în fiecare stadiu 
intermediar de elaborare. Prin 
intermediul secţiunii de tip forum a 
acestei platforme s-a facilitat 
transmiterea feed-back-ului 
comunităţii către echipa care a 
elaborat documentul. Adresa 
platformei de comunicare este 
http://www.addvances.ro/projects/si
ret/ . Această adresă a fost făcută 
publică în cadrul fiecărui eveniment 
de consultare publică. 

http://www.addvances.ro/projects/siret/
http://www.addvances.ro/projects/siret/
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ANEXE 
 

Indicatori de evaluare a implementării strategiei
 
Dezvoltare urbană 
- Număr de zone de agrement 
- Număr de spaţii de joacă pentru 

copii 
- Suprafaţa spaţiilor de joacă pentru 

copii 
- Număr de clădiri istorice reabilitate 
- Suprafaţa spaţiilor verzi amenajate 
- Număr de reţele wireless 
- Ponderea energiei regenerabile 

utilizată pentru iluminare stradală 
 
Infrastructura 
- Gradul de modernizare al străzilor 

orăşeneşti 
- Lungime totală pistă pentru 

biciclişti 
- Număr de spaţii de parcare 
- Lungimea trotuarelor şi aleilor 

reabilitate 
- Gradul de modernizare al reţelei de 

canalizare pluvială 
- Lungimea reţelei de canalizare 

pluvială 
- Lungime reţea de apă potabilă 

reabilitată 
- Gradul de epurare al apelor uzate 
- Gradul de racordare al populaţiei la 

reţeaua de canalizare 
 
Servicii publice 
- Număr de spaţii publice dotate cu 

sisteme de supraveghere video 
- Rata infracţionalităţii 
- Număr de pieţe agroalimentare 

modernizate 
 

 
Dezvoltare economică 
- Ritmul de creşterea/descreştere a 

unităţilor locale active 
- Densitatea IMM (număr IMM/1000 

loc.) 
- Cifra de afaceri totală a  unităţilor 

locale active  
- Număr societăţi cu participare 

străină la capital 
- Valoarea investiţiilor brute în 

economia locală 
- Ritmul de creşterea/descreştere a 

numărului total de salariaţi de la 
nivel local 

- Număr Parcuri Industriale 
- Număr Centre Logistice 
- Număr de structuri de sprijinire a 

IMM-urilor/centre de afaceri 
- Număr Centre zonale de colectare 

şi depozitare a produselor agricole 
- Număr de unităţi de procesare a 

produselor agricole 
- Număr de şomeri beneficiari de 

cursuri de recalificare profesională 
- Număr de consultări publice între 

autorităţile locale şi mediul de 
afaceri organizate 

- Număr de parteneriate de tip 
public-privat implementate 

 
Turism 
- Număr campanii de promovare 

turistică a oraşului Siret  
- Număr participări la târguri 

turistice 
- Număr pagini web de promovare a 

atracţiilor şi obiectivelor turistice 

 
- Număr ghiduri turistice 
- Numărul de sosiri turistice 
- Durata medie de şedere a turiştilor 
- Indicele de utilizare netă a 

capacităţii de cazare 
- Număr manageri din sectorul 

turistic specializaţi 
- Ponderea personalului din sectorul 

turistic specializat 
- Număr zone de agrement 

amenajate 
- Număr Grădini Publice înfiinţate şi 

amenajate 
- Număr parcuri de aventură 

amenajate 
- Număr de stadioane modernizate 
- Număr evenimente anuale cu 

impact turistic organizate 
- Număr clădiri cu valoare istorică 

reabilitate 
- Număr centre de informare şi 

promovare turistică înfiinţate 
- Număr locuri de parcare amenajate 

în vecinătatea obiectivelor turistice 
- Număr obiective cultural-religioase 

reabilitate 
 

Dezvoltare socială 
- Număr de creşe/centru 

multifuncţional dezvoltat 
- Număr de centre de noapte pentru 

persoane fără adăpost 
- Gradul de acoperire cu servicii 

sociale pentru persoanele fără 
adăpost 

- Număr de locuinţe sociale 
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- Număr de centre pentru persoane 
cu dizabilităţi 

- Gradul de acoperire cu servicii 
sociale pentru persoane cu 
dizabilităţi 

- Număr de cluburi pentru persoane 
vârstnice 

- Număr de centre de tip "After 
School" 

- Rata abandonului şcolar 
- Număr de întreprinderi sociale 
- Număr de ateliere protejate pentru 

persoane cu dizabilităţi 
- Număr de persoane cu dizabilităţi 

pregătite în cadrul atelierelor 
protejate 

- Număr de ONG-uri active 
- Număr de voluntari din cadrul 

ONG-urilor 
 
Sănătate 
- Număr de centre de sănătate 

mintală  
- Număr de unităţi medico-sanitare 

reabilitate 
- Număr de unităţi medico-sanitare 

dotate cu echipamente moderne 
- Număr de ambulatorii reabilitate 
- Număr de ambulatorii dotate cu 

echipamente moderne 
- Număr de laboratoare medicale 

înfiinţate 
- Număr de campanii de 

conştientizare şi informare a 
populaţiei cu privire la starea de 
sănătate 

- Numărul populaţiei care efectuează 
periodic controale medicale 

 

Educaţie şi cultură 
- Număr de unităţi de învăţământ 

reabilitate 
- Suprafaţa construită utilă a 

unităţilor educaţionale 
- Consumul de energie destinat 

încălzirii unităţilor educaţionale 
- Număr de elevi/săli de sport 
- Număr de elevi/PC-uri 
- Număr de ateliere şcolare nou 

înfiinţate 
- Număr de ateliere şcolare 

modernizate 
- Număr de laboratoare şcolare nou 

înfiinţate 
- Număr de laboratoare şcolare 

modernizate 
- Număr de unităţi educaţionale 

dotate cu sisteme de supraveghere 
video şi securitate 

- Număr de baze sportive şcolare 
- Număr de internate reabilitate şi 

modernizate 
- Gradul de ocupare al internatelor 
- Număr de cluburi sportive şcolare 
- Număr de evenimente culturale 

anuale organizate 
- Număr de participanţi la 

evenimentele culturale anuale 
organizate 

- Fondul de carte al Bibliotecii 
Orăşeneşti "T.V. Stefanelli" 

- Număr de biblioteci reabilitate 
- Număr de biblioteci dotare cu 

echipamente moderne 
- Număr de trupe, ansambluri, 

cenacluri, formaţii 
- Număr de membri ai trupelor, 

ansamblurilor, cenaclurilor, 
formaţiilor 

 

Mediu 
- Gradul de colectare selectivă a 

deşeurilor 
- Cantitatea de deşeuri menajere 

generate 
- Cantitatea de deşeuri din 

echipamente electrice şi electronice 
colectată 

- Grad de epurare al apelor uzate 
- Consumul de energie destinat 

încălzirii instituţiilor publice 
- Consumul de energie destinat 

încălzirii blocurilor de locuinţe 
- Ponderea energiei regenerabile 

utilizată pentru iluminare stradală 
- Ponderea energiei regenerabile 

utilizată pentru iluminarea 
instituţiilor publice 

- Număr de campanii de informare a 
populaţiei vis-{-vis de importanţa 
colectării selective a deşeurilor 

- Număr de campanii de informare a 
agenţilor economici vis-{-vis de 
importanţa colectării selective a 
deşeurilor 

- Suprafaţa de teren cu risc de 
producere de alunecări de teren 

- Suprafaţa de teren cu risc de 
inundare 

- Suprafaţa terenurilor amenajate cu 
lucrări de desecare 

- Suprafaţa fondului forestier 
- Suprafaţa blocurilor de locuinţe 

reabilitate termic 
- Suprafaţa instituţiilor publice 

reabilitate termic
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