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CADRUL GENERAL  

 
Oamenii au fost atrași de condițiile prielnice de trai din 

zona Dorohoiului încă din cele mai vechi timpuri. 

Dovadă stau obiectele materiale găsite în urma 

săpăturilor arheologice în zona fostului sat Strahova. 

Așadar, descoperirile istoricilor atestă faptul că spațiul 

Dorohoiului de astăzi a fost locuit încă din paleoliticul 

târziu - cultura gravetiană - cu circa 10.000 ani î.e.n. 

 

Dovezi despre existența activității omului din epoca 

neolitică (5500 - 1700 î.e.n.) au fost descoperite pe 

dealul Criva, pe dealul Trestiana, pe dealul Urlea - 

Gura Urlei, pe versantul vestic al primului iaz de pe 

pârâul Ghilauca, pe dealul Beldiman și pe versantul 

vestic al dealului Polonic. În urma săpăturilor 

arheologice au fost descoperite dovezi din epocile 

bronzului și fierului (1700 î.e.n - sec. I e.n.) la Gura 

Urlei și la bariera Broscăuți.  

 
Din epoca dacică și romană au fost găsite monede 

dacice de tipul tetradrahmei lui Filip al II-lea (sec. III 

î.e.n.), cinci monede de argint tot de tipul Filip al II-

lea, monede de bronz din vremea împăraților 

Vespasian, Iustinian și Heraclius, descoperite în 

vatra târgului și în împrejurimi. Popoarele 

migratoare și-au lăsat și ele amprenta (secolele III - 

IV) în zona Dorohoiului, unde au fost descoperite 

urme pe dealul Vatamanului, deal ce domină șesul 

din apropierea pârâului Zahorna.  

Prin săpăturile efectuate în lungul liniei de cale ferată 

Dorohoi - Botoșani, în zona vestică a dealului Beldiman,     

s-au descoperit urme materiale aparținând secolelor VIII -

X și perioadei feudalismului târziu (secolele XIII -X IV), 

precum și celui dezvoltat (sec. XIV), iar la săpăturile 

efectuate lângă depoul C.F.R. Dorohoi și în vecinătatea 

confluenței Pârâului Întors cu Pârâul Buhai au fost 

descoperite urme materiale aparținând feudalismului 

dezvoltat. În vatra municipiului, în preajma bisericii „Sf. 

Nicolae”, au fost descoperite fragmente ceramice, cahle 

feudale caracteristice secolelor XV și XVI, mici plăci 

decorative de formă triunghiulară cu smalț verde și 

galben, un vârf de săgeată de fier în formă de frunză și 

prevăzut cu un tub de înmănușare, monede poloneze și 

germane din secolele XVI și XVII etc. Au mai fost 

descoperite cu ocazia săpăturilor efectuate pentru 

construcția unor noi clădiri, beciuri suprapuse, galerii 

subterane, fundații de case și morminte aparținând 

perioadei feudalismului târziu. 
 

Primul document care atestă existența Municipiului 

Dorohoi este actul din 6 octombrie 1407, prin care boierii 

moldoveni reînnoiesc la Liov omagiul către regele 

Vladislav Iagello al Poloniei. Al treilea dintre cei 27 de 

boieri semnatari este „pan Mihail de la Dorohoi”. Un an 

mai târziu, la 8 octombrie 1408, Dorohoiul este menţionat 

ca punct vamal pentru negustorii care exportau cai la 

Cameniţa. Devenind punct de vamă, se organizează aici şi 

o activitate fiscală.  
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În secolul al XV-lea, târgul s-a dezvoltat repede, atrăgând 

meștesugari ce deserveau populația locală și pe călători. 

Numărul locuitorilor a crescut deoarece noii veniți 

primeau pământ, drepturi de folosință pentru loc de casă, 

teren arabil, imaș pentru vite și fâneață. Târgul Dorohoi 

este menționat și ca reședință secundară a domnului 

Moldovei într-un document emis în anul 1434 de către 

Ștefan II Voievod, fiul lui Alexandru cel Bun.  

 

La 29 iunie 1456, Petru Voievod recunoaște negustorilor 

din Liov privilegiile comerciale, iar documentul din 16 

februarie 1459, scris în Botoșani, face cunoscută existența 

judecătorilor din Dorohoi. În anul 1460, Ștefan cel Mare 

reînnoiește privilegiul vamal dat de Alexandru cel Bun 

liovenilor, întărind târgului Dorohoi dreptul de a percepe 

taxe vamale. În anul 1495, Ștefan cel Mare zidește biserica 

„Sf. Nicolae” la marginea estică a Dorohoiului. Atestările 

documentare din pragul secolului al XVI-lea dovedesc 

faptul că Dorohoiul era un târg important în viața 

economică și politică a Moldovei de Nord. Documente din 

secolele al XVI-lea și  al XVII-lea arată că târgul Dorohoi 

era condus de un soltuz (primar) și 12 pârgari (consilieri) 

aleși de obște dintre cei mai buni negustori. Sunt 

prezentate nume de vornici judecători și de ureadnici 

care judecau și în satele apropiate. Teritoriul municipiului 

era alcătuit din vatra și hotarul (moșia) târgului. 

 

În documentele secolului al XVII-lea apare și pecetea 

(stema, marca) municipiului. Ea fost descoperită de 

marele istoric Nicolae Iorga într-un 

act din anul 1635.  Stema 

Municipiului Dorohoi este compusă 

dintr-un scut triunghiular cu 

marginile rotunjite, tripartit, per pal. 

Scutul este timbrat de o coroană 

murală de argint cu cinci turnuri 

crenelate. În cartierul I, pe fond roșu 

se află o cruce episcopală asuprind o semilună de argint. 

În cartierul II se află benzi albastre și aurii care alternează. 

În cartierul III, pe fond roșu se află un rac de argint în pal.  
 

Crucea episcopală și semiluna sunt însemnele marelui 

boier Mihail de la Dorohoi, membru marcant al sfatului lui 

Alexandru cel Bun și contemporan cu prima atestare 

documentară a localității. Benzile alternante de albastru și 

auriu reprezintă culorile bastonului vornicului Țării de 

Sus, care își avea reședința la Dorohoi, culori menționate 

de Dimitrie Cantemir în lucrarea „Descrierea Moldovei”. 

Racul de argint simbolizează sigiliul vechiului ținut 

Dorohoi, reprezentând Iezerul de la Dorohoi, principala 

bogăție a ținutului și a târgului în Evul Mediu și în epoca 

modernă. Coroana murală cu cinci turnuri crenelate 

semnifică statutul localității de Municipiu.   

 

Între anii 1856 și 1859, populația Municipiului Dorohoi, 

alături de cea a întregului județ și-a manifestat dorința 

pentru Unirea Principatelor sub un singur domnitor și o 

singură capitală, așa rezultă din „Actul de de adeziune a 

județului Dorohoi la programa Unirii din 10/22 iunie 
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1856”, semnat de 93 persoane, printre care: Dim. Ghica -

logofăt, I. Botaș, Șt. Holban, Iancu Averescu, N. Filipescu -

Dubău, Th. Burghelea, N. Gherghel și alții. O altă mărturie 

este „Adresa Comitetului Unirii din Dorohoi către 

Comitetul Central al Unirii din Iași", din 18/30 1857, prin 

care se face cunoscut Comitetul Electoral al Unirii din 

acest ținut, compus din opt persoane. La alegerile pentru 

Divanul ad-hoc al Moldovei din 9 noiembrie 1857, la 

Dorohoi a fost ales Mihail Kogălniceanu cu o majoritate 

zdrobitoare de voturi: 50 din 51 de alegători. Ca 

reprezentant al ținutului Dorohoi (deci și al populației din 

municipiul Dorohoi), Mihail Kogălniceanu a rostit în 

ședința Divanului ad-hoc din 7/19 octombrie 1857 

discursul prin care a dezvoltat dorințele românilor pentru 

Unire, pentru egalitate în drepturi, pentru desființarea 

privilegiilor de castă etc. Prin elaborarea noii legi 

administrative din timpul domniei lui Al. I. Cuza, 

Dorohoiul a devenit reședința județului cu același nume. 
 

În anul 1907, municipiul a fost martor al tragicelor 

evenimente ale răscoalei țăranilor pentru pământ. În 

ajunul revoltei din 1907, în fostul județ Dorohoi, 51.0% 

din suprafața agricolă a județului era proprietate 

moșierească, iar 72.5% din proprietatea moșierească 

(unul dintre cele mai ridicate procente din țară) erau 

lucrate în arendă.  
 

Populația municipiului era nemulțumită pentru că 

prețurile alimentelor și produselor industriale erau foarte 

mari. La cererea repetată a prefectului, au sosit la Dorohoi 

trei regimente din alte județe, care împreună cu cel 

existent în municipiu au împânzit și satele vecine, 

pregătindu-se de represiuni. În fostul județ Dorohoi au 

fost arestați peste 1200 țărani.  

 

După reorganizarea administrativă din anul 1950, oraşul 

a devenit reşedinţa raionului Dorohoi din cadrul regiunii 

Botoşani, iar din anul 1952 tot reşedinţă de raion, dar în 

cadrul regiunii Suceava. După noua împărţire 

administrativ teritorială din 1968, Dorohoiul este oraş în 

judeţul Botoşani. Rangul de municipiu a fost obținut în 

data de 24 noiembrie 1994, în baza Legii nr. 104/1994. 

 

Aşezare geografică 
 

Municipiul Dorohoi se află pe glob la intersecţia paralelei 

de 47˚58’ latitudine nordică cu meridianul de 26˚24’ 

longitudine estică. Situat în extremitatea de Nord-Est a 

ţării, la graniţa cu Ucraina (la Nord) şi Republica Moldova 

(la Est), pe cursul râului Jijia, Municipiul Dorohoi este al 

doilea municipiu ca mărime din judeţul Botoşani.  
 

Judeţul Botoşani, alături de judeţele Bacău, Iaşi, Neamţ, 

Suceava şi Vaslui, face parte din Regiunea Nord-Est. 

Conform clasificării Eurostat - Nomenclatorul Unităţilor 

Teritoriale pentru Statistică NUTS, judeţele reprezintă 

nivelul NUTS 3, Regiunea Nord-Est fiind încadrată pe 

nivelul NUTS 2. Regiunea Nord-Est alături de Regiunea 

Sud-Est formează Macroregiunea 2 încadrată la nivelul 

NUTS 1.  



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 

10 
 

Cele patru macroregiuni constituite la nivelul României, 

conform Legii privind stabilirea nomenclatorului 

unităţilor teritoriale statistice din România şi cerinţelor 

Regulamentului CE nr. 1059/2003 al Parlamentului şi al 

Consiliului European privind stabilirea unui nomenclator 

comun al unităţilor teritoriale de statistică – NUTS, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 

154/2003, formează teritoriul României clasificat NUTS 0. 
 

Ca unităţi teritoriale (non-administrative) au fost create 

opt regiuni de dezvoltare, constituite prin reuniunea mai 

multor judeţe. Regiunile de dezvoltare sunt constituite 

conform Legii nr. 315/2004, nu sunt unităţi 

administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică, ci 

sunt constituite pentru a asigura cadrul de elaborare, 

implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare 

regională.  
 

Conform Legii privind stabilirea nomenclatorului 

unităţilor teritoriale statistice din România s-au constituit 

patru macroregiuni (în concordanţă cu prevederile Legii 

nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România şi 

armonizarea cu cerinţele Regulamentului CE 

nr.1059/2003 al Parlamentului şi al Consiliului European 

privind stabilirea unui nomenclator comun al unităţilor 

teritoriale de statistică - NUTS, publicat în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene nr. L 154/2003).  

 

Municipiul Dorohoi este legat de reşedinţa judeţului 

Botoşani prin şoseaua DN 29B, de Municipiul Darabani  

prin şoseaua DN 29A, de Municipiul Suceava prin şoseaua 

DN 29A şi de Municipiul Săveni prin şoseaua DJ 292. 
 

Municipiul Dorohoi se situează în vecinătatea zonei de 

contact dintre Podişul Sucevei (regiunea de dealuri înalte 

Bour-Ibănești de pe stânga Siretului) şi Câmpia Moldovei, 

în depresiunea Dorohoi, pe cursul superior al râului Jijia, 

în aval de confluenţa acestuia cu pârâul Buhai. 
 

 
 

Din punct de vedere geografic, zona se caracterizează 

printr-un relief colinar, deluros, brăzdat de o reţea de văi 

înguste cu profil în formă de V, cu pante domoale, văi largi 

cu aspect de platou. Dealurile din zona Dorohoi au 

înălţimi mijlocii, cu spinările mult aplatizate, iar versanţii 
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limitrofi au pante neuniforme. Aici au loc frecvent 

alunecări de teren ceea ce conferă dealurilor aspectul de 

microrelief accidental. 
 

Pe teritoriul Municipiului se întâlnesc 4 coline, despărţite 

de văile largi ale unor cursuri de apă permanente sau cu 

debit intermitent: 
 

▪ colina de Vest delimitată de pârâul Buhai, 

acumularea Iezer; 

▪ colina de Sud-Vest (ans. zona centrală, ans. Spiru  

Haret); 

▪ colina de Sud (ans .Victoria); 

▪ colina de Est (cartier Trestiana). 
 

Între coline se găsesc platouri largi, formate ca stratificaţie 

din depuneri cuaternare insuficient consolidate şi nivel 

hidrostatic ridicat. Colinele care se întâlnesc în 

intravilanul localităţii sunt: 
 

▪ colina de Vest delimitată de pârâul Buhai şi 

acumularea Iezer - ieşirea spre Şendriceni - 

prezintă cota maximă de 181.3 m. Această colină 

prezintă la racordul cu valea Jijiei o zonă îngustă 

cu alunecări potenţiale şi uneori active, de mică 

anvergură; 
 

▪ colina de Sud-Vest (zona centrală, Spiru Haret) -

este delimitată de pârâul Buhai la Nord-Est şi 

valea pârâului Dorohoi la Sud-Vest. Colina 

prezintă un platou înclinat delimitat de jur 

împrejur de versanţi afectaţi de alunecări active 

(în partea de Nord şi Nord-Est, o mică zonă în 

partea de Est și partea de Vest la ieşirea spre 

Botoșani), versanţi potenţiali activi (în partea de 

Est, şi versantul de Sud-Vest). Cotele întâlnite în 

zonă sunt sub 191 m; 
 

▪ colina de Sud care se prezintă sub forma unei 

culmi aplatizate (cartier Plevna), delimitată la 

Vest şi Est cu versanţi afectaţi de alunecări active 

şi potenţiale (strada 1 Mai, racordul cu valea 

Jijiei). Această colină este delimitată la Nord de 

valea pârâului Dorohoi, la Est de valea pârâului ce 

se formează din acumularea Polonic şi în partea 

de Est de valea Jijiei. Cotele întâlnite în această 

zonă sunt sub 201.5 m; 
 

▪ colina de Est - cartierul Trestiana, este delimitată 

la Vest de valea Jijiei şi la Est de cursuri de apă ce 

se formează din acumulările din valea dintre 

Satul Nou şi Trestiana. Versantul de Vest prezintă 

alunecări active (zona cărămidăriei - caracter 

antropic, limita de Sud-Est a cartierului) şi 

potenţiale alunecări (versantul de Sud-Vest). Aici 

se întâlnesc cote până la 209 m. Valea Jijiei şi a 

Buhaiului au aspect de platou larg, uşor înclinat. 

Aceste văi, litologic prezintă depozite cuaternare, 

cu exces de umiditate, menţinut de cursuri 

permanente sau scurgeri intermitente de ape. 
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Clima 
 

Conformația geografică a zonei și așezarea Dorohoiului în 

latitudine la nord de mijlocul distanţei dintre Ecuator şi 

Polul Nord, determină un climat temperat-continental cu 

nuanţe excesive, caracterizat de frecvenţa viscolelor iarna 

şi secete îndelungi vara.  
 

Caracteristici climaterice 
 

Numărul zilelor cu soare pe durata unui an calendaristic 

este de 288.7. Temperatura medie anuală este de 8.3°C, 

cu valoarea maximă în luna iulie (19.7°C) şi minimă în 

luna ianuarie (-4.8°C). Temperatura maximă lunară de 

38.0°C a fost înregistrată la Dorohoi în luna august 1905, 

iar cea minimă lunară de -32,5 °C în lunile februarie 1911, 

ianuarie 1940 şi februarie 1977.  
 

Vânturile mai frecvente sunt cele de Nord-Vest şi Sud-Est, 

cu un calm atmosferic având media multianuală de 28.2% 

şi cu o viteză maximă mai mare de 40 m/s. 

 
Precipitaţiile sunt moderate (548.5 l/mp media anuală, 

maxima în luna iunie 88.7 l/mp şi minima în luna 

februarie, cu 22.6 l/mp), ceva mai abundente în zona 

pădurilor şi apelor. 
 

Cantitatea maximă de precipitaţii înregistrată în 24 de ore 

în Municipiul Dorohoi a fost de 148.4 l/mp în luna august 

1983. Numărul anual de zile cu precipitaţii lichide este de 

110.9, iar numărul anual de zile cu precipitaţii solide este 

de 27.5. 
 

Numărul de zile de îngheţ calculat pentru o perioadă de 

41 de ani este în medie de 127.9. Grosimea medie 

decadică a stratului de zăpadă are un maxim de 14.6 cm 

în luna februarie, decada a II-a. 
 

Flora şi fauna 

 
Fauna. Fiind aşezată între pădure şi stepă, lumea animală 

din zona Municipiului Dorohoi este bogată şi variată.  
 

Dintre mamiferele pădurilor se pot aminti: mistreţul, 

pisica sălbatică, căprioara, vulpea, iepurele, veveriţa 

întâlnită în pădurea Gorovei, Hilişeu şi în parcul „La 

Brazi”. 
 

Avifauna specifică zonei este reprezentată de: şorecar, 

ciuf, ciocănitoarea verde şi ciocănitoarea pestriţă, gaiţa, 

piţigoiul, coţofana, cioara grivă etc. 
 

Dintre reptile se regăsesc şarpele de casă, vipera (în 

pădurea Gorovei), iar dintre bactracieni, brotăcelul. 

 

Animalele caracteristice stepei Jijiei sunt prezente şi în 

zona Municipiului Dorohoi. Dintre mamifere se pot 

menționa: popândăul, orbetele, hârciogul, iepurele, 

hermina, şoarecele de casă, cârtiţa, şoarecele de câmp, 

şobolanul, vulpea, liliacul urecheat etc.  
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Fauna acvatică este alcătuită, mai ales, din peşti ca: şalăul, 

crapul, crapul chinezesc, porcuşorul, zvârluga, în apele 

Jijiei, mai ales în zona mlăştinoasă a fostului Iezer şi în 

iazuri.  

 
Influenţa omului și-a pus amprenta asupra mediului 

înconjurător şi asupra faunei, unele animale au dispărut 

(lupul), iar altele sunt pe cale de dispariţie. 

 
Flora. Aşezarea geografică, variaţia formelor de relief, 

clima şi particularităţile solului şi-au pus amprenta 

asupra răspândirii şi diversificării vegetaţiei din zona 

Municipiului Dorohoi. Vegetaţia este tipic de silvostepă, 

caracterizată prin tufărişuri de arbuşti crescuţi pe locul 

pădurilor defrişate la 6 - 7 km nord de municipiu. 

 
Pădurile de foioase se găsesc spre Vest şi Nord la 4 - 7 km, 

iar stepa spre est şi sud-est. În vecinătatea municipiului se 

dezvoltă subzona pădurilor amestecate de fag, gorun şi 

stejar pedunculat, alături de care întâlnim carpenul, 

jugăstrul, teiul alb, arţarul, paltinul, frasinul, plopul alb, 

sorbul, mărul pădureţ, cireşul păsăresc etc.  

 
Din categoria arbuştilor se pot aminti: alunul, cornul, 

sângerul, păducelul, măceşul, porumbarul, călinul, socul 

etc. Plantele agățătoare specifice acestei zone sunt: 

curpenul de pădure şi hameiul. Pe ramurile stejarului 

parazitează vâscul.  

 

Plantele carecteristice stepei cresc pe terenurile păstrate 

ca păşuni. În jurul Municipiului Dorohoi se întâlnesc 

pajişti cu specii de plante xerofite şi mezofite, iar pe şesuri 

şi lunci, o vegetaţie hidrofită. Dintre graminee se pot 

aminti: firuţa, păiuşul, zizanie, iarba-bărboasă, pirul, 

coada vulpii etc. Pe păşunile şi fâneţele umede, de lângă 

ape sunt întâlnite: piciorul cocoşului, rogozul, pipirigul, 

lintiţa, coada calului, papura, stuful, plopul, salcia, afinul 

negru, răchita. 

 
Din familia leguminoaselor sunt întâlnite: lucerna, trifoiul 

mărunt, sulfina etc., iar din familia compositae cresc: 

coada şoricelului, peliniţa de stepă, iarba-mare, păpădia, 

romaniţa de câmp. Alte plante: loboda sălbatică, volbura, 

odoleanul, merişorul sălbatic, laptele câinelui, sânziana, 

murul, urzica, cucuta, brusturul, lumânărica, mătrăguna, 

laurul etc. 

 

În perimetrul Municipiului Dorohoi, pe lângă pomi 

fructiferi, mai cresc arbori şi arbuşti ornamentali: teiul 

argintiu, tuia, pinul, molidul, castanul sălbatic, paltinul, 

mesteacănul, plopul piramidal, iasomia, liliacul etc. În 

sudul municipiului se află o pădure tânără cu salcâmi, 

goruni, arțari și paltini, plantați între anii 1962 – 1964, în 

scopul combaterii eroziunii solului. 
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Suprafața fondului funciar 

 

Fondul funciar al Municipiului Dorohoi este constituit de 

totalitatea terenurilor aflate în limitele sale 

administrative. Principalele categorii de folosinţă a 

fondului funciar, în funcţie de destinaţia terenurilor, sunt: 

arabil, păşuni, fâneţe, păduri, terenuri ocupate cu clădiri, 

terenuri ocupate cu căi de comunicaţie, alte suprafeţe. 

 
În anul 2014, conform Institutului Național de Statistică, 

suprafața fondului funciar a Regiunii Nord-Est era de 

3.684.983 ha. Din totalul acesteia, mai mult de jumătate 

era reprezentată de suprafața agricolă (57.7%) formată în 

cea mai mare parte din terenuri arabile (1.381.790 ha).  

 

Suprafața fondului funciar din Municipiul Dorohoi este de 

6.039 ha, dintre care 5.076 ha reprezintă suprafața 

agricolă, iar 963 ha suprafața neagricolă.  

 

 

Din datele oficiale, se observă că suprafața arabilă 

reprezintă cea mai ridicată pondere din totalul suprafeței 

agricole (84.6%). Diferența până la 100% este 

reprezentată de pășuni (10.6%), fânețe (3.9%), livezi și 

pepiniere pomicole (0.6%) și vii, precum și pepiniere 

viticole (0.3%).  

 

Suprafața neagricolă este ocupată în cea mai mare parte 

de construcții (45.6%). Apele și bălțile reprezintă 22.3% 

din totalul suprafeței neagricole din Municipiul Dorohoi. 

Căile de comunicație și căile ferate ocupă 15.7%, iar 

pădurile și altă vegetație forestieră, 8.5%. Terenurile 

degradate și neproductive ocupă cea mai mică suprafață 

din totalul celei neagricole, ponderea acestora fiind de 

7.9%.  

 

 

Suprafața agricolă (ha) (%) Suprafața neagricolă (ha) (%) 

Arabilă 4294 84.6% Păduri și altă vegetație forestieră 82 8.5% 

Pășuni 536 10.6% Construcții 439 45.6% 

Fânețe 202 3.9% Căi de comunicații și căi ferate 151 15.7% 

Livezi și pepiniere pomicole 29 0.6% Ape și bălți 215 22.3% 

Vii și pepiniere viticole 15 0.3% Terenuri degradate și neproductive 76 7.9% 

Total 5076 100% Total 963 100% 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: INS, calcule proprii 
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Aspecte pozitive ale Municipiului Dorohoi 

 

Cadrul natural și așezarea geografică sunt aspecte 

pozitive ale Municipiului Dorohoi. Zonele cu 

infrastructura rutieră reabilitată, curățenia, liniștea și 

nivelul scăzut al infracționalității sunt alte aspecte 

pozitive menționate de angajații din cadrul Administrației 

Publice Locale. De asemenea, persoanele chestionate au 

afirmat că sunt mulțumite de cinematograf și de 

evenimentele culturale locale care se desfășoară în 

Municipiul Dorohoi. 

 

 
 

Zona pietonală din Municipiul Dorohoi este apreciată de 

respondenți și reprezintă un punct de atracție pentru 

locuitori. 

Probleme întâmpinate în Municipiul Dorohoi 

 
Lipsa locurilor de muncă reprezintă principala problemă 

menționată de personalul angajat în cadrul Primăriei 

Municipiului Dorohoi. Acest aspect negativ reprezintă o 

prioritate de intervenție și de ameliorare a situației 

existente în rândul șomerilor înregistrați și neînregistrați. 

 
Câinii comunitari sunt o problemă care periclitează 

siguranța populației din Municipiul Dorohoi, acest aspect 

fiind o problemă întâmpinată de cetățeni. 

 
Infrastructura rutieră deficitară și lipsa unei rute 

ocolitoare sunt alte probleme sesizate de către 

Administrația Publică Locală, construirea și reabilitarea 

acestora fiind soluția eficientă de a reduce emisiile de 

dioxid de carbon din municipiu. 

 
Printre nemulțumirile menționate de participanții la 

studiu se numără: comportamentul deviant al romilor, 

infrastructura utilitară deficitară, clădirile nereabilitate, 

forța de muncă necalificată, spațiile de parcare 

insuficiente, insuficiența evenimentelor culturale, 

serviciile sociale nedezvoltate, lipsa pistelor pentru 

bicicliști, infrastructura medicală deficitară, lipsa unui 

centru comercial de tip mall, spațiile de joacă pentru copii 

insuficiente și poluarea apelor prezente pe teritoriul 

Municipiului Dorohoi. 
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STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA POPULAȚIEI 

 

Populația județului Botoșani reprezenta 12.2% din 

populaţia regiunii Nord-Est în anul 2015, conform datelor 

furnizate de Institutul Național de Statistică.  

 

La nivelul aceluiași an, populația Municipiului Dorohoi 

reprezenta 7.9% din populația județului, respectiv 

aproximativ 1.0% din populația totală a Regiunii Nord-

Est.  

 

Populația Municipiului Dorohoi prezenta o valoare de 

31.596 de locuitori. Din totalul populației, 51.5% sunt 

femei (16.288 femei) și 48.5%, bărbați (15.308 bărbați). 

Diferența procentuală dintre bărbați și femei nu este 

semnificativă.  

 

În perioada 2010 - 2015 s-a înregistrat o scădere a 

populației cu 4.6%, fapt ce indică o scădere a numărului 

de stabiliri cu reședința și cu domiciliul în această zonă. 

 

Raportul de dependență demografică înregistrat în 

Municipiul Dorohoi a fost de 33.5%, ceea ce semnifică 

faptul că erau aproximativ 34 persoane în vârstă de 

dependență (0 - 14 ani și peste 65 ani) la fiecare 100 de 

persoane în vârstă de muncă (15 - 64 ani). Rata de 

substituție înregistrată în anul 2015 a fost de 1.5, 

accentuându-se tendința de îmbătrânire a populației. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Densitatea populației din Municipiul Dorohoi 

înregistrată în anul 2014 era de 523.19 loc/km², conform 

datelor înregistrate de Institutul Național de Statistică. 

 

În funcție de categoriile de vârstă, populația Municipiului 

Dorohoi era distribuită în anul 2015 astfel: 27.4% aveau 

vârsta cuprinsă între 0 - 24 ani, 62.6% aveau vârsta 

cuprinsă între 25 - 64 ani, iar 10.0% erau persoane cu 

vârsta peste 65 ani. 

 

Femei
51,5%

Bărbați
48,5%

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, calcule proprii  

Diferența procentuală dintre bărbați și 
femei nu este semnificativă 
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La nivelul județului Botoșani, 29.8% dintre locuitori au 

vârsta cuprinsă în intervalul 0 - 24 ani, 54.7% dintre 

locuitori au vârsta cuprinsă în intervalul 25 - 64 ani şi 

15.5% dintre locuitori au vârsta de 65 ani și peste, potrivit 

datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Pe 

parcursul a 10 ani, populația Municipiului Dorohoi a 

suferit modificări în ceea ce privește structura 

demografică. Se poate observa că la nivelul Municipiului 

Dorohoi predomină populația matură, cu vârsta cuprinsă 

între 25 - 64 ani (62.6%). 

 
 

 
 

Distribuția populației în funcție de vârstă și sex indică 

faptul că populația este în curs de îmbătrânire. 

Comparativ cu anul 2005, în anul 2015 numărul 

persoanelor cu vârsta cuprinsă între 0 - 24 ani a scăzut cu 

32.2%. Îngustarea piramidei către vârf indică faptul că 

populația cu vârsta peste 65 de ani nu predomină, dar că 

există o tendință de stagnare a populației din punct de 

vedere numeric. Acest fapt este demonstrat de ponderea 

ridicată a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 - 64 de 

ani, comparativ cu persoanele care se încadrează în 

celelalte categorii de vârstă. 
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Distribuția populației din Municipiul Dorohoi în 

funcție de apartenența religioasă 

 

În România s-au înregistrat 81.0% de persoane care au 

declarat că aparțin religiei creștin ortodoxe, conform 

Recensământului Populației și al Locuințelor realizat în 

anul 2011. În regiunea Nord-Est predomină populația de 

religie ortodoxă, aspect strâns legat de structura etnică. 

Persoanele care au declarat că aparțin religiilor romano-

catolică, penticostală, adventistă sau alte religii au 

înregistrat ponderi mai mici. 

 

În Municipiul Dorohoi ponderea persoanelor care aparțin 

religiei creștin ortodoxe este de 86.2%. De asemenea, 

aproximativ 2.0% din populație a declarat că aparține 

religiei penticostale, 1.7% că aparțin religiei creștine după 

Evanghelie. Celelalte religii declarate au înregistrat 

procente scăzute comparativ cu populația Municipiului 

Dorohoi. 

 

Distribuția populației din Municipiul Dorohoi în 

funcție de apartenența etnică  

 

Populația regiunii Nord-Est prezintă un grad înalt de 

omogenitate din punct de vedere al apartenenței etnice. 

Potrivit datelor înregistrate la Recensământul Populației 

din anul 2011, din totalul populației, 92.1% reprezintă 

ponderea românilor, 1.7% ponderea persoanelor de etnie 

romă, 0.2% ponderea ucrainienilor, 0.2% ponderea 

rușilor-lipoveni, 0.1% ponderea maghiarilor, iar 0.1% 

ponderea polonezilor. Diferența este reprezentată de 

populația de altă etnie. 

 

 
 

În anul 2011, populația județului Botoșani era 

structurată astfel: 94.1% români, 1.0% romi, 0.2% 

ucrainieni și 0.1% ruși lipoveni. Diferența până la 

100.0% este reprezentată de persoanele care au 

declarat că aparțin altor etnii. 

 

Majoritatea populației din Municipiul Dorohoi era 

reprezentată de români (89.9%). Ponderea romilor 

declarați în Municipiul Dorohoi era de 1.5% la 

nivelul anului 2011, conform datelor oficiale. Un 

procent de 8.4% s-a înregistrat în rândul 

persoanelor care nu și-au declarat apartenența 

etnică. În rândul persoanelor care au declarat alte 

etnii de apartenență s-au înregistrat ponderi scăzute. 
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MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI  

 

Natalitate 

 

La nivel național, în anul 

2014, s-au înregistrat 

193.103 de născuți vii cu 

reședința obișnuită în 

România, 54.6% dintre 

aceștia fiind din zona urbană. Numărul născuților vii 

cu reședința obișnuită în România a înregistrat o 

creștere în anul 2014 cu 6.9%, comparativ cu anul 

2012. 

 

Județul Botoșani a înregistrat o valoare de 4.441 

născuți vii în anul 2012, 85.6% dintre aceștia având 

reședința obișnuită în România. În anul 2014, 

ponderea născuților vii cu reședința obișnuită în 

România reprezenta 97.6% din total. Conform 

datelor înregistrate de Institutul Național de 

Statistică, numărul total al născuților vii de la nivel 

județean a scăzut cu 6.7% comparativ cu anul 2012, 

fapt ce a determinat și scăderea populației. 

 

Natalitatea din Municipiul Dorohoi a prezentat un 

trend descendent în perioada 2012 - 2014. 

Comparativ cu anul 2012, în anul 2014 s-au 

înregistrat cu 14.4% mai puțini născuți vii, 99.2% 

având reședința obișnuită în România. 

 

Cea mai mare valoare a născuților vii din Municipiul 

Dorohoi cu reședința în străinătate s-a înregistrat în 

anul 2012, ponderea acestora fiind de 37.2%. 

 

Potrivit Institutului Național de Statistică, în 

Municipiul Dorohoi rata de natalitate din anul 2014 a 

fost de 7.5‰, ceea ce reflectă faptul că la 1.000 de 

locuitori revin aproximativ 8 născuți vii. Această 

valoare este mai mică decât ratele înregistrate la 

nivel național (8.8‰), regional (9.5‰) și județean 

(9.0‰).  

 

Mortalitate 

 
În România, numărului persoanelor decedate cu 

reședința în străinătate a scăzut considerabil în 

perioada 2012 - 2014. Dacă la nivelul anului 2012 

existau 1.823 persoane decedate cu reședința în 

străinătate, în anul 2014 numărul acestora a ajuns la 

487, potrivit datelor furnizate de Institutul Național 

de Statistică. 
 

La nivelul anului 2014, în regiunea Nord-Est, 

numărul persoanelor decedate cu reședința în 

străinătate era cu 69.6% mai scăzut comparativ cu 

cel declarat la nivelul anului 2012, când s-au 

înregistrat 381 persoane decedate cu reședința în 

străinătate. 
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Potrivit calculelor statistice, ponderea persoanelor 

decedate cu reședința în străinătate din județ este 

mai scăzută comparativ cu cele înregistrate la nivel 

regional (0.9%) și național (0.7%). Din totalul 

persoanelor decedate cu reședința în România de la 

nivel județean, în anul 2014, mai puțin de 30% din 

cazuri au fost înregistrate în mediul urban. 

 

Datele oficiale indică faptul că la nivelul Municipiului 

Dorohoi, în anul 2014, doar o persoană decedată a 

avut reședința obișnuită în străinătate. La nivelul 

anului 2012, din totalul persoanelor decedate din 

Municipiul Dorohoi, 8 persoane au avut reședința 

obișnuită în afara țării. 

 

Rata mortalității înregistrată în Municipiul Dorohoi 

la nivelul anului 2014 era de 8.2‰, valoare mai 

scăzută față de cele înregistrate la nivel național 

(11.4‰), regional (10.9‰) și județean (12.1‰).  

 

Rata scăzută a mortalității indică faptul că populația 

nu are un grad ridicat de îmbătrânire. 

 

Mortalitate infantilă 

 

În România, în perioada 2008 - 2014, numărul 

decedaților cu vârsta sub 1 an a înregistrat un trend 

descendent. Conform datelor înregistrate de 

Institutul Național de Statistică, în anul 2008, la nivel 

național existau 2.434 decedați cu vârsta sub 1 an, 

iar în anul 2014 numărul acestora a ajuns la 1.628, 

înregistrându-se o scădere cu 33.1%.  

 

Rata mortalității infantile din România la nivelul 

anului 2014 a fost de 8.8‰, valoare mai scăzută 

comparativ cu anul 2008 (11.0‰).  

 

La nivelul județului Botoșani, în anul 2014, s-a 

înregistrat o rată a mortalității infantile de 12.8‰, 

valoare mai ridicată decât cea înregistrată la nivel 

regional (8.9‰). Conform datelor oficiale, județul 

Botoșani a înregistrat cea mai ridicată rată a 

mortalității infantile din Regiunea Nord-Est.  

 

În Municipiul Dorohoi, la nivelul anului 2014, au fost 

declarate 2 persoane decedate cu vârsta sub 1 an, 

înregistrându-se astfel o rată a mortalității infantile 

de 0.06‰. Cea mai ridicată rată a mortalității 

infantile din Municipiul Dorohoi din perioada 2010 - 

2014 s-a înregistrat în anii 2010 și 2013 (0.09‰). 

Rata mortalității infantile din Municipiul Dorohoi 

este mai scăzută comparativ cu valorile înregistrate 

atât la nivel județean, cât și la nivel regional și 

național.  

 

Regiunea Nord-Est a înregistrat o rată a mortinatalității 

de 2.8‰, în județul Botoșani această valoare fiind mai 

mare, de 4.1‰. Rata mortinatalității reprezintă numărul 
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de născuți morți dintr-un an, raportat la numărul de 

născuți vii din același an și se exprimă în numărul de 

născuți morți la 1000 de născuți vii și morți din anul 

respectiv. Potrivit datelor oficiale, în anul 2014 s-a 

înregistrat un caz de mortinatalitate în Municipiul 

Dorohoi. 
 

Spor natural 
 

În anul 2014, conform datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică, în Municipiul Dorohoi s-au 

născut 239 persoane și au decedat 262, ceea ce indică 

un spor natural negativ. Sporul natural înregistrat în 

Regiunea Nord-Est în anul 2014 a fost negativ, 

prezentând o valoare de -5.497. 
 

În anul 2010, numărul născuților vii din Municipiul 

Dorohoi a fost mai mare comparativ cu anul 2014, 

înregistrându-se astfel o scădere cu 14.0%. 
 

În anii 2012 și 2013, în Municipiul Dorohoi s-a 

înregistrat un spor natural pozitiv, fiind singura 

perioadă în care numărul născuților vii a fost mai 

mare comparativ cu numărul de persoane decedate. 
 

Numărul persoanelor decedate din Municipiul 

Dorohoi, în anul 2014, a fost de 262, valoare cu 9.3% 

mai scăzută comparativ cu anul 2010. Cea mai 

scăzută valoare a persoanelor decedate din 

Municipiul Dorohoi s-a înregistrat la nivelul anului 

2013 (240 persoane decedate).  

 
 

 

Nupțialitate și divorțialitate 

 
Nupțialitatea este într-o scădere continuă în toate 

țările Europei, fiind influențată de modificarea 

raporturilor între sexe, dificultățile economice în 

cazul cuplurilor tinere, dar și diferențele sociale 

dintre acestea. Un alt fenomen demografic important 

este reprezentat de divorțialitate. Studierea acestuia 

este importantă deoarece divorțurile influențează 

direct atât fertilitatea conjugală, cât și stabilitatea 

familială. 
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În perioada 2010 - 2014, evoluția nupțialității din 

Municipiul Dorohoi prezintă un trend oscilant. Cea 

mai ridicată valoare din perioada analizată s-a 

înregistrat în anul 2014, atunci când s-au oficiat 204 

căsătorii. Conform datelor oficiale, această valoare 

este cu 17.9% mai mare comparativ cu cea 

înregistrată în anul 2012 (173 căsătorii). De 

asemenea, la nivelul județului Botoșani numărul 

căsătoriilor a înregistrat o scădere, 2.118 căsătorii în 

anul 2010, la 2.082 căsătorii în anul 2014. La nivelul 

anului 2014, cele mai multe căsătorii din județ s-au 

oficiat în zona urbană (55.1%). 

 

Rata de nupțialitate din Municipiul Dorohoi a 

înregistrat o valoare de 6.4‰, reprezentând 

numărul căsătoriilor ce revine la 1.000 de locuitori. 

Comparativ cu datele înregistrate la nivel național 

(5.3‰), regional (5.3‰) și județean (4.5‰), 

Municipiul Dorohoi a prezentat o valoare mai 

ridicată. 
 

Divorțialitatea din Municipiul Dorohoi a prezentat 

un trend oscilant în perioada 2010 - 2014, cea mai 

scăzută valoare a acestora înregistrându-se în anul 

2013 (61 de cazuri de divorț). În comparație cu anul 

2010, numărul divorțurilor de la nivel local au scăzut 

cu  21.0% în anul 2014. Aceeași situație, de scădere a 

numărului de divorțuri, este întâlnită și la nivel 

județean. Cazurile de divorț au scăzut de la 795, în 

anul 2010, la 747 în anul 2014. Deși anul 2014 a 

prezentat o valoare mai scăzută comparativ cu anul 

2010, numărul minim al divorțurilor a fost 

înregistrat în anul 2013 (487 divorțuri).  

 
Municipiul Dorohoi a avut o rată a divorțialității de 

2.0‰, valoare mai ridicată comparativ cu media 

înregistrată la nivel național (1.2‰), regional 

(1.3‰), respectiv județean (1.6‰). 

 

MIȘCAREA MIGRATORIE  

 

Fenomenul migratoriu este important în formarea 

unei densități. Distribuția spațială a populației este 

rezultatul complex al factorilor fizici, dar și umani, 

aceștia contribuind la explicarea unor discrepanțe în 

ceea ce privește popularea. Mobilitatea demografică 

reprezintă o componentă importantă a dinamicii 

unei populații, sporul migratoriu fiind complementar 

sporului natural.  

 

Întrucât fluxurile migratorii pot să afecteze grupe 

particulare de persoane sub raportul 

Rata divorțialității din 

Municipiul Dorohoi este mai 

mare comparativ cu valorile 

înregistrate la nivel național, 

regional și județean. 
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caracteristicilor vârstă și sex, migrația modifică nu 

numai numărul populației, ci și structura acesteia 

după sex și vârstă și, eventual, după alte 

caracteristici. Deplasările locuitorilor se pot face în 

afara localității, între țări, pot avea o durata mai mică 

sau definitivă etc., ceea ce face necesară o clasificare 

detaliată a diferitelor tipuri de migrație.  

 

Migraţia internaţională are impact asupra Uniunii 

Europene şi a statelor membre. Fenomenul de 

globalizare precum şi diferitele evenimente de pe 

scena internaţională au contribuit la creşterea 

fluxurilor migratorii, îndeosebi în ultimii ani. Astfel, 

spaţiul european îşi dezvoltă caracterul multi-etnic şi 

diversitatea culturală. 

 

În acest context, Uniunea Europeană propune o 

politică europeană globală menită să facă faţă 

provocărilor migraţiei. Politica europeană se 

construieşte pe tradiţiile europene privind azilul şi 

migraţia, având în vedere atât respectarea 

drepturilor omului şi aspectele umanitare, cât şi 

beneficiile Uniunii Europene, ale migranţilor şi 

ţărilor de origine ale acestora. 

 

Integrarea migranţilor în societatea europeană 

vizează un echilibru între drepturile acestora şi 

cultura ţării de provenienţă.  

 

Plecări și stabiliri cu domiciliul  

 

În ultimul deceniu, populația 

României a scăzut considerabil, 

fenomen cauzat de migrarea 

externă a populației. Analiza 

comparativă a informațiilor 

statistice obținute în cadrul 

recensămintelor populației din 2002 și 2011 îndică 

faptul că cea mai mare parte a localităților din 

România au pierdut din populație ca urmare a unui 

spor natural și migratoriu negativ. 

 
Din Municipiul Dorohoi au plecat cu domiciliul 679 

de persoane în anul 2014, conform datelor 

înregistrate de Institutul Național de Statistică, fiind 

o valoare mai scăzută cu 18.8% față de datele 

înregistrate în anul 2010. În această categorie sunt 

incluse și cazurile de migrare externă. 

 

Cele mai puține plecări cu domiciliul au fost în anul 

2011, atunci când s-au înregistrat 523 de cazuri de 

migrare a persoanelor din Municipiul Dorohoi.  

 

În ceea ce privește numărul de stabiliri cu domiciliul, 

anul 2014 a reprezentat o oportunitate pentru 344 

de persoane să devină locuitori ai Municipiului 

Dorohoi.  
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Plecări și stabiliri cu reședința 

 

Raferitor la numărul plecărilor cu reședința, în anul 2015 

au fost înregistrate de Institutul Național de Statistică 559 

de persoane care au migrat din Municipiul Dorohoi.  

 

Evoluția plecărilor cu reședința din perioada 2010 - 2015 

a prezentat un trend oscilant, populația Municipiului fiind 

instabilă din punct de vedere numeric în acest interval de 

timp.  

 

Din punct de vedere al stabilirilor cu reședința, în anul 

2015 au fost înscrise în evidența populației din Municipiul 

Dorohoi 268 de persoane.  

 

Din datele oficiale, se poate observa că în anul 2015 s-au 

înregistrat cele mai puține cazuri de stabiliri cu reședința 

în Municipiul Dorohoi.  

 

Valoarea maximă a persoanelor care s-au stabilit cu 

reședința în această zonă a fost de 357, în anul 2013. 

 

Sporul migratoriu negativ evidențiază o scădere a forței 

de muncă din Municipiul Dorohoi, fapt ce determină 

regresia economică locală și zonală. Îngrijorător este 

faptul că în toată perioada analizată (2010 - 2015) s-a 

înregistrat un spor migratoriu negativ, fluxul migraționist 

punându-și amprenta în zonă (13 emigranți definitivi în 

anul 2014). 
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ACTIVITATEA ECONOMICĂ ȘI NIVELUL DE TRAI 
 

Potrivit Balanţei Forţei de Muncă, la 1 ianuarie 2015 

populaţia activă civilă era de 8.910.000 persoane, 

reprezentând 44.9% din populaţia totală a ţării. Din 

totalul persoanelor active, 53.4% erau de sex masculin, 

iar 46.6% erau de sex feminin. 

 

Populaţia ocupată civilă era de 8.431.700 persoane, din 

care salariaţi 4.900.700 persoane. Cei mai mulţi salariaţi 

lucrau în sectorul serviciilor, iar în industrie şi construcţii 

activau 36.2% dintre persoane. În domeniile agricultură, 

silvicultură şi piscicultură activau 1.138.000 persoane. În 

trimestrul al III lea 2015, rata de ocupare a populaţiei în 

vârstă de muncă (15 - 64 ani) a fost de 63.2%, având 

valori mai ridicate pentru bărbaţi (71.6% faţă de 54.6% 

pentru femei). 

 

Rata șomajul din România înregistrată în luna decembrie 

2015 a fost de 6.7%, conform datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică. La sfârşitul lunii 

decembrie 2015, rata şomajului a fost de 4.9%, fiind 

înregistraţi 4.362.000 şomeri. 

 

Zona Nord-Est este o regiune în care sectorul turistic 

ocupă un rol foarte important, evoluția economică a 

acesteia fiind influențată de valorificarea potențialului 

endogen. 

  

 

Principalele tipuri de firme existente pe piaţa muncii sunt: 

Societăţi Comerciale, Societate cu Răspundere Limitată 

(SRL), Societate pe Acţiuni (SA), Societate în Nume 

Colectiv (SNC), Societate în Comandită Simplă (SCS), 

Societate în Comandită pe Acţiuni (SCA), Persoane Fizice 

Autorizate (PFA) şi Asociaţii Familiale (AF). 
 

Principalele tipuri de angajatori sunt companiile 

multinaţionale, companii de stat fără / cu profit, 

companiile private şi ONG-uri. 
 

Conform topului Forbes 500, cele mai importante 

companii din România în anul 2015 au fost: OMV Petrom 

SA, Automobile Dacia SA, Romgaz SA, HidroElectrica SA, 

Kaufland România SCS, Rompetrol Rafinărie, Dedeman 

SRL, Orange România SA, GDF Suez Energy România, 

British American Tobacco Trading SRL, Transgaz SA. 
 

Până în anul 1989, economia Municipiului Dorohoi avea 

un caracter industrial, predominante fiind industria 

sticlăriei şi porţelanului, industria constructoare de 

maşini, industria textilă, industria alimentară. 
 

După această perioadă, necesitatea adaptării la economia 

de piaţă, la cerinţele şi nevoile impuse de aceasta au 

condus la o scădere puternică a activităţii economice şi la 

o inversare a ponderii ramurilor industriale. 
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Datorită poziţiei geografice şi mărimii sale, Municipiul 

Dorohoi este centrul polarizator al activităţilor economice 

ce se desfăşoară în zonă, prezentând următoarele grupe 

de activităţi economice: activităţi de tip industrial, 

activităţi agricole desfăşurate în gospodăriile  populaţiei şi 

în societăţile comercial-agricole existente, activităţi de 

servicii, în vederea satisfacerii cerinţelor populaţiei din 

Municipiu şi zona de influenţă: comerţ, turism, 

învăţământ, cultură, sănătate, transport. Funcţionarea 

economiei de piaţă este determinată de un mediu 

concurenţial puternic şi cu baze solide în care un rol 

important este deţinut de agenţii economici privaţi şi de 

inițiativele acestora. Se impune astfel, cu preponderenţă, 

atragerea iniţiativelor şi investiţiilor private, sprijinirea 

parteneriatelor public-privat, încurajarea persoanelor 

care doresc să-şi deschidă o afacere. 
 

Pe raza Municipiului Dorohoi sunt 3 foste situri 

industriale, aflate în proprietate privată (Zona de tratare a 

nisipului, Zona IMUG, Zona Cărămidăriei). În prezent, în 

municipiu există un incubator de afaceri cu peste 20 de 

firme din domenii diferite de activitate care va fi inclus în 

proiectul înființării unui parc industrial în care agenții 

economici să contribuie la dezvoltarea economiei locale. 
 

Indicele Dezvoltării Umane Locale al Municipiului 

Dorohoi înregistrat în anul 2011 era de 79.37, fiind o zonă 

în curs de dezvoltare. La nivel global, în topul clasificării 

țărilor în funcție de indicele de dezvoltare umană, 

România ocupă locul 50, având o valoare ridicată.  

NUMĂRUL PERSOANELOR SALARIATE  

 

La nivelul județulului Botoșani s-au înregistrat 48.928 

persoane salariate în anul 2014, conform Institutului 

Național de Statistică. Numărul mediu al persoanelor 

salariate din Municipiul Dorohoi reprezenta 9.9% din cel 

înregistrat la nivel județean.  
 

 
 

Din analiza datelor, se poate observa că numărul mediu al 

salariaților a avut o creștere în perioada 2010 - 2012, 

urmând ca după acești ani numărul persoanelor care 

activau pe piața muncii să scadă considerabil. 

 

Rata de înlocuire a forței de muncă înregistrată în anul 

2015 era de 604‰. Această valoare indică un deficit de 

forță de muncă de 396 de persoane. 
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SITUAȚIA PERSOANELOR ȘOMERE  

 

Șomerii sunt persoanele care în cursul perioadei de 

referință nu au un loc de muncă și nu desfăşoară o 

activitate în scopul obținerii unor venituri, sunt în 

căutarea unui loc de muncă și sunt disponibile să înceapă 

lucrul în următoarele două săptămâni (inclusiv 

săptămâna în care s-a desfășurat interviul), dacă s-ar găsi 

imediat un loc de muncă.  

 

În anul 2014, populația activă a României era de 

9.172.000 persoane, din care 8.554.000 persoane erau 

ocupate, iar 618.000 persoane erau șomeri. Raportul de 

dependență economică înregistrat în această perioadă a 

fost de 1327‰, valoarea fiind mai ridicată în rândul 

femeilor (1742‰). 

 

În anul 2015, România a manifestat un fenomen al 

șomajului mai pregnant în rândul bărbaților (57.7%) 

decât în rândul femeilor (42.3%).  

 

În anul 2014, rata șomajului din Regiunea Nord - Est era 

de 6.6%, iar în județul Botoșani rata șomajului era de 

5.0%. 

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a 

avut în evidență în județul Botoșani, în luna februarie 

2015, un număr de 1.632 de beneficiari de indemnizație 

de șomaj 75% (447 femei și 1.185 bărbați) și 477 de 

beneficiari de șomaj 50%. (227 femei și 250 bărbați).  

 

În anul 2015, numărul total al șomerilor înregistrați în 

județul Botoșani care nu au beneficiat de drepturi bănești, 

în conformitate cu Legea 76/2002, a fost de 7.795 

persoane (2.768 femei și 5.027 bărbați). 

 

În Municipiul Dorohoi s-a înregistrat în luna decembrie 

2015 un număr total de 373 de persoane șomere (207 

bărbați și 166 femei), reprezentând 5.2% din valoarea 

înregistrată la nivelul județului Botoșani. Ponderea 

persoanelor șomere din Municipiul Dorohoi reprezenta, 

în luna februarie 2015, 5.7% din totalul șomerilor 

înregistrați la nivel județean. 
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MEDIUL ANTREPRENORIAL LOCAL 
 

Pe teritoriul județului Botoșani, în anul 2015 au fost 

înregistrate în total 4.867 firme, 484 dintre acestea 

activând în Municipiul Dorohoi, conform Listei Firmelor 

din România. De asemenea, 3.0% dintre agenții 

economici din Municipiul Dorohoi sunt cu capital străin. 
 

Cifra medie de afaceri a firmelor din Municipiul Dorohoi, 

la nivelul anului 2015, era de 1.288.667 RON, iar profitul 

mediu de 83.146 RON. Din datele înregistrate la Oficiul 

Național al Registrului Comerțului reiese că firmele au 

avut angajate 3.021 persoane. Totalul declarat al cifrei de 

afaceri a fost de 467.786.061 RON, firmele având un profit 

de 20.786.573 RON. 
 

Profitul net declarat al firmelor care activau în Municipiul 

Dorohoi se clasifica, la nivelul anului 2015 astfel: 
 

▪ 43 de firme cu profit net între 0 - 1.000 RON; 

▪ 74 de firme cu profit net între 1.001 - 10.000 

RON; 

▪ 91 de firme cu profit net între 10.001 - 100.000 

RON; 

▪ 37 de firme cu profit net între 100.001 - 

1.000.000 RON; 

▪ 5 firme cu profit net mai mare de 1.000.000 RON. 
 

În ceea ce privește numărul de angajați, 85.0% dintre 

firmele care activau pe teritoriul Municipiului Dorohoi au 

între 1 - 10 angajați.  

 

 

Doar o firmă care activează în Municipiul Dorohoi avea la 

nivelul anului 2015 mai mult de 501 angajați. 
 

 

 
În funcție de domeniile de activitate, cea mai mare 

pondere este ocupată de firmele de pe teritoriul 

Municipiul Dorohoi care activează în domeniul 

construcțiilor (50.2%). Industria prelucrătoare este o altă 

ramură dominantă în economia municipiului, 16.5% din 

firme activând în acest domeniu. Diferența până la 100% 

este reprezentată de firmele care activează în agricultură, 

comerț, servicii în cadrul hotelurilor, restaurantelor și 

barurilor, transporturi, imobiliare, industria extractivă, 

sănătate și asistență socială, învățământ și alte activități. 

 

Numărul de angajați în cadrul firmelor din 
Municipiul Dorohoi

- anul 2015 -

85.0% dintre firme au 

între 1 -10 angajați

Sursa datelor: Lista Firmelor din România, calcule proprii 
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INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ  

 
În Municipiul Dorohoi îşi desfăşoară activitatea 15 unităţi 

de învăţământ, acestea fiind distribuite astfel: 2 grădinițe, 

7 școli gimnaziale, 4 licee și 2 școli postliceale. 

 

Conform datelor înregistrate de Institutul Național de 

Statistică la nivelul anului 2014, unitățile școlare aveau un 

număr total de 227 de săli de clasă, cele mai multe fiind 

alocate învățământului primar și gimnazial (inclusiv cel 

special). De asemenea, în Municipiul Dorohoi numărul 

total al atelierelor școlare din cadrul unităților de 

învățământ era de 10, din care 8 erau alocate sistemului 

liceal și 2 claselor I - VIII. 
 

În ceea ce privește numărul laboratoarelor școlare, în 

anul 2014 s-au înregistrat 29 de astfel de spații 

amenajate, cele mai multe regăsindu-se în învățământul 

liceal. 
 

Numărul total al sălilor de gimnastică din cadrul unităților 

de învățământ din municipiu era de 8, cele mai puține 

fiind aparținând învățământului liceal. 

 

Potrivit datelor oficiale, numărul total al calculatoarelor 

înregistrate la nivelul anul 2014 în aceste unități școlare 

era de 503. Din total, 228 de PC-uri erau utilizate în 

învățământul primar și gimnazial (inclusiv cel special), 

262 erau utilizate în învățământul liceal, iar  13 erau 

utilizate în învățământul postliceal. 

Școala gimnazială „Spiru Haret” 

 
Şcoala Nr. 5 Dorohoi a funcţionat în anul 1948 în 

cadrul Şcolii Izraelite cu numele de „Şcoala de 7 ani” 

Nr. 5 Dorohoi. În acelaşi an şcoala a trecut în regim 

public, transformându-se în Şcoala Nr. 5 Dorohoi, 

care a funcţionat până în anul şcolar 1956 - 1957, 

când s-a mutat în clădirea Casei de Copii Nr. 2. Anul 

şcolar 1960 - 1961 a fost ultimul an când instituția a 

funcţionat în cadrul Casei de Copii. În prezent, 

activităţile extracurriculare, artistice şi educative, 

sportive, excursiile, expoziţiile, dezbaterile, întregesc 

paleta activităţii instructiv-educative cu scopul de a 

îndruma tinerii absolvenți către cariere de succes. 

Școala dispune de un psiholog școlar și un cadru 

didactic de sprijin. În ceea ce privește dotările și 

infrastructura, școala are laboratoare de fizică și de 

chimie, o sală multimedia, cabinet de muzică, sală de 

sport și o bibliotecă modernă cu peste 10.000 de 

volume. 

 
Școala generală ,,Mihail Kogălniceanu” 
 
Instituția a fost inaugurată la 1 noiembrie 1989, 

având un număr de 35 de clase. Numărul elevilor 

înscriși a crescut într-o perioadă de 10 ani cu până la 

40.0%. În 1999 școala avea o structură de 52 de 

clase pentru a acoperi cererile de înscriere. În 

prezent, școala promovează și asigură un sistem de 

învățământ de calitate pentru elevii din municipiu. 
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Grădinița și Școala Cornerstone 
 
În anii 2001 şi 2003 au fost înfiinţate Grădiniţa şi 

Şcoala Cornerstone de către Asociaţia ,,Speranţă 

pentru copii” în Dorohoi. Acestea au fost înfiinţate cu 

intenţia de a oferi copiilor posibilitatea unei educaţii 

moderne, avansate. 

 
În anul 2015, această instituție a fost evaluată extern 

de către reprezentanții ARACIP, obținând 

calificativul „excelent”. 

 

Școala Gimnazială Nr. 7 „Alexandru Ioan Cuza”  

 

Instituția a fost construită în anul 1970 pentru a 

deservi o zonă mai restrânsă, având doar 8 săli de 

clasă. Cunoscută în trecut ca Școala Nr. 7 Dorohoi, 

unitatea a luat numele domnitorului Alexandru Ioan 

Cuza în anul 2000. Colectivul școlii este omogen, 

format aproape în totalitate din cadre didactice cu 

gradul I, cu o pregătire profesională de înalt nivel. 

Elevii provin din toate circumscripțiile municipiului, 

deoarece în unitate funcționează alternativa 

educațională STEP by STEP. 

 

Liceul „Regina Maria” 

 
Această unitate de învățământ și-a început 

activitatea în anul 1860, cunoscută ca Școala de fete  

 

„Vârgolici”. Din anul 1924, 

şcoala Secundară de fete a 

trecut în custodia statului 

şi, în anul 1925, şi-a 

inaugurat noua locație de 

pe strada Gherghel la nr. 8 

(astăzi str. 1 Decembrie), 

o clădire dotată cu tot ce era necesar unei şcoli, 

modernă şi impunătoare. Din anul 1978, liceul a fost 

mutat în clădire proprie, începându-și activitatea în 

mod independent. 

 
Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi 

 
Colegiul Național 

„Grigore Ghica” 

Dorohoi este un 

colegiu teoretic care 

își desfășoară 

activitatea în două 

corpuri cu săli de clasă, laboratoare de fizică și 

chimie, cabinet de științe sociale, laboratoare de 

informatică și un amfiteatru. Biblioteca liceului 

deține peste 30.000 de volume și o sală de lectură. 

Sala de festivități are o capacitate de 250 de locuri, 

iar elevii pot desfășura organiza festive. De 

asemenea, elevii acestei instituții pot desfășura orele 

de educație fizică într-o sală de sport aflată într-o 

stare bună. 
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Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Iacob”  

 

Seminarul Teologic din Dorohoi a fost înființat în 

anul 1923 la inițiativa preotului Dumitru Furtună, 

renumit profesor, folclorist și etnograf. La început, 

seminarul a purtat numele „Pimen Mitropolitul”, cel 

care a aprobat înființarea instituției. Instituția a 

funcționat până în 1933, timp în care era cunoscută 

ca „școala de la răscruci” deoarece școlariza copiii 

orfani de război și oferea burse elevilor din 

Basarabia și Bucovina. Seminarul Teologic de la 

Dorohoi a fost închis din lipsa fondurilor după un 

deceniu de funcționare, iar clădirea a fost preluată de 

Ministerul Apărării Naționale până în 1952, când a 

revenit Ministerului Învățământului, devenind „Casa 

de copii nr. 1 Dorohoi”. Această instituție din 

Dorohoi a fost redeschisă în anul 1993 la inițiativa 

Î.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, 

actualul Patriarh al României. Școala și-a schimbat în 

anul 1996 denumirea în Seminarul Teologic „Sfântul 

Ioan Iacob”, după numele sfântului originar din 

nordul județului Botoșani. 

 

Școala gimnazială „Ștefan cel Mare” 

 

În anul 1887, pe locul actual al școlii era o casă 

particulară, utilizată drept local de școală. În 1890, 

Primăria a luat hotărârea de a construi două școli în 

cartier: o școală pentru fete și o școală pentru baieți.  

În prezent, această unitate școlarizează elevi din 

Municipiul Dorohoi în cadrul învățământului 

gimnazial.  

 

Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” 
 

Liceul Tehnologic Special „Ion Pillat” Dorohoi este o 

unitate de învăţământ special. La început, Şcoala 

Ajutătoare înfiinţată la 1 decembrie 1975 şcolariza 

băieţi şi fete cu debilitate mintală ușoară şi medie la 

clasele I - VIII. La acel moment era prima şcoală cu 

acest specific din oraș, având un efectiv de 412 elevi. 

După o convieţuire de câţiva ani, între cele două sexe 

au început să apară probleme care au impus 

demixtarea la ciclul gimnazial. Asfel, în 1981 şcoala 

se divide în: Şcoala Ajutătoare Nr. 1 cu sediul 1 

Decembrie Nr. 30A, la care erau şcolarizaţi numai 

băieţi şi Şcoala Ajutătoare Nr. 2 cu sediul în str. Al. I 

Cuza Nr. 57, la care învăţau numai fete. 
 

Din anul şcolar 2012 - 2013 

denumirea instituției este 

Liceul Tehnologic Special 

„Ion Pillat”. Educaţia oferită 

elevilor se bazează pe un 

sistem flexibil de pregătire ce permite adaptarea la 

nevoile psihoindividuale ale elevilor, la nevoile de 

formare profesională, identificate pe baza analizei 

pieţei muncii, contribuind la reducerea şomajului şi 

la facilitarea dezvoltării personale. 
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POPULAȚIA ȘCOLARĂ  

 

Populația școlară reprezintă totalitatea copiilor din 

grădinițe și creșe, elevilor și studenților cuprinși în 

procesul de instruire și educare, al unui an școlar / 

universitar din cadrul educației formale, indiferent de 

formele de învățământ pe care le frecventează (de zi, 

seral, cu frecvență redusă și la distanță) și de vârstă.  

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, la nivelul anului 2014, în Municipiul Dorohoi 

populația școlară era de 6.036 elevi. Dintre aceștia, 997 de 

copii au fost înscriși la grădiniță și 5.039 erau înscriși în 

învățământul preuniversitar. 

 

Elevii înscriși în învățământul primar și gimnazial 

(inclusiv cel special) reprezentau 46.3% din populația 

școlară a Municipiului Dorohoi. De asemenea, în cadrul 

liceelor erau înscriși 2005 elevi la nivelul anului 2014. 

 

Din total, 3.6% este ponderea elevilor înscriși în 

învățământul postliceal (inclusiv învățământul special). 

 

În anul 2013, în Municipiul Dorohoi s-au înregistrat 821 

de absolvenți din toate nivelurile de instruire existente. 

Comparativ cu valorile înregistrate în anul 2010, 

populația absolventă a scăzut cu 18.2% în anul 2013, ceea 

ce indică o rată scăzută a școlarizării și a formării 

profesionale. 

PERSONALUL DIDIACTIC 

 
Cadrele didactice din învățământul preșcolar al 

Municipiului Dorohoi erau în număr de 70, în anul 2014, 

conform datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică. În cadrul acestui nivel de educație, numărul 

personalului didactic a oscilat, fără a se produce diferențe 

semnificative (66 de cadre didactice în anul 2010 și 71 de 

cadre didactice în anul 2014).  
 

În învățământul primar și gimnazial (inclusiv cel special), 

numărul cadrelor didactice a crescut cu 32.4% în anul 

2014 față de anul 2011.  
 

Elevii din învățământul liceal au beneficiat în anul 2014 

de instruire profesională și educațională din partea a 126 

de profesori. Numărul cadrelor didactice din acest nivel 

de instruire a scăzut cu 6.7% comparativ cu anul 2011. 
 

În învățământul postliceal din Municipiul Dorohoi, în anul 

2014 activau 3 profesori, valoare mult mai scăzută 

comparativ cu numărul profesorilor care s-au înregistrat 

în anul 2012 (17 profesori). 

 

 

 

 

 

 

 

În medie, un cadru didactic  

predă unui număr 14 elevi. 
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CALITATEA AERULUI 
 

Pentru menținerea calității aerului au fost adoptate legi 

care au ca scop protejarea sănătății umane și a mediului 

înconjurător. Calitatea aerului este monitorizată prin 

măsurători zilnice, iar evaluarea este reglementată prin 

Legea nr. 104/2011 și transpune directiva 2008/50/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat 

pentru Europa.  

 

Poluanţii monitorizaţi sunt cei prevăzuţi în legislaţia 

română transpusă din cea europeană, valorile limită 

impuse prin OM 592/2002 având scopul de a evita, 

preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii şi a 

mediului în întregul său. 

 

Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului 

include instrumente de prelevare și măsurare amplasate 

în puncte fixe și echipamente de laborator, precum și 

instrumente necesare colectării, prelucrării și transmiterii 

datelor pentru informarea autorităților și publicului 

privind calitatea aerului din mediul înconjurător. 

 

Municipiul Dorohoi este inclus în Reţeaua Judeţeană de 

Monitorizare a Calităţii Aerului. Evaluarea calității aerului 

și nivelului de poluare se realizează prin intermediul 

Stației automate ce aparține Rețelei Naționale de 

Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA). Conform 

Raportului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani 

privind calitatea factorilor de mediu pentru anul 2015 

referitor la Municipiul Dorohoi au fost obținute date 

furnizate de Stația BT1.  

 

 
 
Evoluţia indicatorilor monitorizaţi 

 

În anul 2015, la indicatorul dioxid de sulf, valorile 

înregistrate au fost mult sub valoarea limită orară (350 

µg/m³), dar și sub valoarea limită zilnică (125 µg/m³) 

pentru protecția sănătății umane, conform Legii nr. 

104/2011 privind Calitatea Aerului. Nu au fost 

înregistrate depășiri ale pragului de alertă de 500 µg/m³.  

În ceea ce privește valorile înregistrate pentru dioxid de 

azot, datele colectate la nivelul perioadei 1 ianuarie - 30 
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iunie 2015 indică o concentrație sub limita orară de 200 

µg/m³ și nu au fost înregistrate depășiri ale pragului de 

alertă de 400 µg/m³. 

 

La indicatorul monoxid de carbon, valorile înregistrate pe 

parcursul anului 2015 au fost sub 10 µg/m³, valoarea 

maximă zilnică a mediilor pe opt ore. 
 

Concentrațiile la indicatorul ozon s-au situat sub pragul 

de informare de 180 µg/m³ și cel de alertă de 240 µg/m³ 

(media pe o oră). 
 

Pulberile în suspensie PM 10 și PM 2.5 sunt o problemă 

importantă în ceea ce privește poluarea. Acestea 

reprezintă un amestec complex de particule foarte mici și 

picături de lichid, care prin inhalare pot provoca 

inflamații și intoxicații. Sursele pulberilor în suspensie pot 

fi: naturale, eroziunea rocilor, furtuni de nisip, dispersia 

polenului sau antropice, generate de activitatea 

industrială, traficul rutier, sistemele de încălzire a 

populației. 

 

Pulberile PM 10 au fost monitorizate la stația BT-1 FU 

prin metoda gravimetrică – metoda de referință și prin 

metoda automată – nefelometrică. În anul 2015 s-a 

înregistrat o valoare medie de 29.92 µg/m³ la indicatorul 

PM 10 gravimetric și de 26.99 µg/m³ la cel nefelometric, 

cu un număr de 25 de depășiri ale valorii normale din 35 

permise de lege. Pe parcursul anului 2015 a fost 

înregistrată și o valoare maximă de 142.22 µg/m³ pentru 

PM 10 grav și de 89.49 µg/m³ pentru PM 10 nefelometric. 

Aceste concentrații de PM 10 mai mari decât valoarea 

limită au fost înregistrate în perioada rece a anului din 

cauza funcționării centralelor termice și a condițiilor 

meteorologice - ceață și calm atmosferic. 

 

Pulberile PM 2.5 au fost monitorizate prin metoda 

gravimetrică, stația BT1 realizând măsurători în vederea 

stabilirii indicatorului mediu de expunere a populației la 

acest tip de poluare. Valoarea medie înregistrată în anul 

2015 a fost de 15.11 µg/m³, iar cea maximă de 49.57 

µg/m³, aceasta fiind cauzată de emisiile instalațiilor 

pentru producerea căldurii în sistem centralizat și 

individual.  

 

Monitorizarea Calității Aerului în anul 2015 prin Stația 

Automată aparținând Rețelei Naționale de Monitorizare a 

Calității Aerului indică o calitate corespunzătoare la toți 

indicatorii monitorizați, cu excepția pulberilor în 

suspensie PM 10. 

 

Principala sursă de poluare a aerului este traficul rutier. 

Înnoirea parcului auto este o metodă eficientă de 

reducere a poluării provenită din trafic. Poluarea cu 

pulberi a atmosferei are mai multe surse: 

▪ naturale: antrenarea particulelor de la suprafaţa 

solului de către vânt; 

▪ antropice: combustiile, anumite procese industriale, 

depozitele de deşeuri industriale şi municipale, 
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arderea deşeurilor în aer liber, transporturile rutiere, 

sisteme de încălzire individuale, îndeosebi cele pe 

combustibili solizi, demolările, construcţiile etc. 

 

Calitatea precipitaţiilor 

 

Precipitaţiile sunt monitorizate în 3 puncte de recoltare 

situate în incinta staţiilor meteo. Pentru evaluarea  

calităţii precipitaţiilor s-au luat în considerare următorii 

parametrii fizico - chimici: pH, NO -NO -, alcalinitate, 

cloruri, sulfaţi, calciu, magneziu, conductivitate. 

Prelevarea se realizează în vase colectoare deschise, 

confecţionate dintr-un material chimic inert. 

 

POLUAREA SONORĂ 
 

Calitatea regimului fonic în Municipiul Dorohoi se 

efectuează prin măsurători asupra celor mai importante 

căi rutiere, cât şi în apropierea principalilor agenţi 

economici.  

 

În anul 2015 au fost efectuate 29 de măsurări 

sonometrice în punctele de monitorizare stabilite pentru 

evaluarea impactului traficului rutier asupra factorului 

uman. Au fost înregistrate depăşiri faţă de limitele admise 

la nivelul străzilor de categorie tehnică III (de colectare) și 

la nivelul străzilor de categorie tehnică II (de legătură). 

 

Având în vedere că principala sursă de poluare actuală o 

constituie traficul rutier, se impune devierea circulaţiei 

traficului greu şi a celui de tranzit pe o rută ocolitoare. În 

acest mod s-ar diminua poluarea fonică, scăzând totodată 

impactul negativ asupra mediului. 

 

CALITATEA APEI 

 

Apele de suprafaţă. Reţeaua hidrografică a Municipiului 

Dorohoi este formată din râul Jijia cu un debit mediu 

multianual de 0.665 mc/s şi afluenţii săi: pâraiele Buhai 

cu un debit mediu multianual de 0.168 mc/s, Jijioara 

(Morii, Dorohoi), Lădăriţa – Zahorna, Țipişca – Bezercu şi 

Ghilauca – Putreda, care au dimensiuni reduse ca lungime 

şi ca suprafaţă. 

 

Râul Jijia îşi are izvoarele la distanţa de 23.3 km spre 

nord-vest de municipiu şi curge pe lângă satele Hilişeu 

Crişan, Corjăuţi, Hilişeu Cloşca, mărindu-şi debitul cu 

apele pâraielor Tinca, Mihăilău, Ivan şi Martin, trecând 

prin zona mlăştinoasă a fostului Iezer, străbătând 

Dorohoiul pe o lungime de 4 - 5 km. 

 

Apa din Jijia poate fi folosită pentru baze sportive, lacuri 

de agrement şi piscicultură, dar nu este recomandată 

pentru industrie sau ca apă potabilă deoarece este dură. 

Pârâul Morii curge prin sectorul sudic al municipiului, 

pârâul Zahorna izvorăşte de lângă Vârful Crucea Roşie de pe  
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dealul Pripor, pârâul Ţipişca îşi are izvoarele în dealul 

Dumbrăviţa, iar pârâul Ghilauca izvorăşte din dealul 

Dumbrăviţa. 

 

În cursul anului cele mai scăzute debite se înregistrează 

spre sfârşitul verii şi în prima parte a iernii (septembrie - 

ianuarie), iar cele mai ridicate în perioada martie -  aprilie. 

Ploile abundente de scurtă durată, în special cele 

torenţiale, provoacă frecvent creşteri bruşte de nivel cu 

efecte negative îndeosebi în lunile de vară. 

 

În cazul unei ploi normale pe suprafaţa Municipiului 

Dorohoi şi a zonelor aferente se estimează un debit de: 

 

▪ 64.176 dmc/s (ploaie normală); 
 

▪ în cazul unei ploi torenţiale se estimează: 89.846 

dmc/s. 

 

Pe suprafaţa studiată există pericolul eroziunilor areale şi 

eroziunilor patului albiilor cursurilor de apă. 

 

Apele subterane libere sunt reprezentate de stratele 

acvifere lipsite de presiune la care se remarcă o zonă de 

alimentare şi unele de  descărcare. 

 

Nivelul hidrostatic este situat între 0.50 - 1.50 m (în 

zonele joase, cu exces de umiditate din lunca Jijiei şi a 

Buhaiului) până la 4 m în zonele de racord.  

În zonele colinare nivelul apei subterane variază între 2.0 

şi 15 m de la CTN, ieşirea spre Şendriceni, 2 - 6 m - Zona 

centrală, 0.60 - 2.30 m - ans. Victoria, 2 - 5 m - ans. Plevna, 

4 - 12 m - cartier Trestiana, 3 - 8 m - Satul Nou, 7 - 8 m - 

Progresul, 0.8 - 2.5 m - Dealu Mare, 0.5 - 8.0 m - Loturi 

Enescu. Versanţii limitrofi localităţii prezintă fenomene de 

alunecări active sau potenţiale. 

 
Apele suprafreatice au caracter lenticular şi sunt 

cantonate în toate categoriile de sedimente. Ele au debite 

mici (sub 0.1 l/s) şi sunt influenţate puternic de variaţiile 

sezoniere ale climei. 

 
Factorii principali care pot influenţa calitatea apelor sunt: 

reţeaua învechită de colectare şi transport, evacuarea 

apelor uzate menajere şi industriale din municipiu care 

prezintă pierderi, existenţa unor zone întinse din 

municipiu care nu beneficiază de servicii de canalizare, 

tehnologia învechită de tratare a staţiei de epurare, 

folosirea necorespunzătoare a metodelor şi mijloacelor 

de administrare a îngrăşămintelor chimice sau a 

substanţelor fitosanitare.  

 

Aceşti factori afectează atât calitatea apelor de suprafaţă, 

cât şi pânza freatică prin depăşirea limitelor admise 

pentru indicatorii: substanţe organice (CBO5, CCOCr) 

hidrogen sulfurat, amoniu, extractibile. 
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Evoluţia calităţii apelor. Apele de suprafaţă 

 

Calitatea apelor din Municipiul Dorohoi stabilită prin 

standarde se exprimă prin indicatori, determinaţi în urma 

unor analize efectuate pentru apele de suprafaţă. 

Supravegherea calităţii apelor de suprafaţă din judeţul 

Botoşani s-a realizat prin urmărirea indicatorilor fizico-

chimici, biologici şi bacteorologici. Analizele au fost cele 

efectuate de laboratoarele: APM Botoşani şi SGAJ 

Botoşani. Au fost monitorizate 5 cursuri de apă (râurile 

Prut, Başeu, Podriga, Jijia, şi Sitna) pe 8 secţiuni de 

supraveghere. 

 

Conform informațiilor furnizate de către Serviciul de 

Gospodărire al Apelor Botoșani, poluarea apelor în 

Municipiul Dorohoi  în semestrul I al anului 2015 a avut 

drept cauză starea precară a rețelei de canalizare, 

colectarea și epurarea insuficientă a apelor uzate. Uzura 

morală și fizică a componentelor stației de epurare a 

municipiului cauzează deversări ale apei menajere 

curățate parțial. 

 

Apele subterane. Apele suprafreatice 

 

Factorii principali care influenţează calitatea apelor sunt: 

reţeaua învechită de colectare şi transport a apelor uzate 

menajere şi industriale din municipiu care prezintă 

pierderi existând permanent riscul deversărilor 

accidentale, existenţa unor zone întinse din municipiu 

care nu beneficiază de servicii de canalizare, tehnologia 

învechită de tratare a staţiei de epurare şi lipsa 

preepurării la agenţii economici şi unităţile sanitare, 

gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi starea 

necorespunzătoare a punctelor de colectare şi a rampei 

de depozitare, folosirea necorespunzătoare a metodelor 

şi mijloacelor de administrare a îngrăşămintelor chimice 

Sursa: Administrația Națională Apele Române 
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sau a substanţelor fitosanitare. Aceşti factori afectează 

atât calitatea apelor de suprafaţă, cât şi pânza freatică prin 

depăşirea limitelor admise pentru indicatorii: substanţe 

organice (CBO5, CCO-Cr), hidrogen sulfurat, amoniu, 

extractibile. 

 

Calitatea apei uzate 

 
Depăşirile întâlnite pe cursurile de apă sunt cauzate în 

principal de lipsa preepurării apelor uzate industriale şi 

spitaliceşti, cât şi proceselor de epurare ale apelor uzate 

municipale, care au o funcţionare defectuoasă şi care nu 

întotdeauna asigură epurarea la parametri, a apelor ce le 

deversează în emisar. 

 
Prin prelucrarea datelor s-au constatat depăşiri faţă de 

valorile avizate, în special pentru apele uzate evacuate de 

staţia de epurare municipală, a cărei instalaţii sunt 

învechite, apa fiind insuficient epurată. Astfel se 

înregistrează depăşiri frecvente la următorii indicatori: 

suspensii, CBO5, CCO-Cr, fosfor total, cloruri, calciu, 

magneziu, fier ionic total, detergenţi sintetici, fenoli, 

H2S+sulfuri (valori monitorizate de APM Botoşani). 

 

CALITATEA SOLURILOR  

 

Solurile existente în Municipiul Dorohoi sunt cele 

caracteristice silvo-stepei şi stepei (solurile de cernoziom 

levigat, solurile salifere, solurile aluviale), iar spre rama de 

dealuri din Vestul şi Nordul municipiului sunt cele 

caracteristice silvo-stepei şi pădurii (soluri brune şi brune 

podzolite în diferite stadii de solificare).  

 

Cernoziomul este tipul dominant de sol. El este bogat în 

substanţe fertilizante necesare plantelor şi are o activitate 

biologică destul de intensă. Acoperă majoritatea 

terenurilor arabile, fiind considerat cel mai fertil sol. 

Cernoziomul de pe Platoul Trestiana este un sol foarte 

fertil, apropiindu-se de calităţile cernoziomului propriu-

zis. Cernoziomuri puternic levigate sunt pe versanţii cu 

înclinare cuprinsă între 5o şi 14o. Ele sunt abundent 

spălate, în special cele de pe versanţii cu expoziţie sudică, 

unde grosimea orizontului cu humus este mai mică, de 

exemplu, versantul sudic al dealului Cobâla.  

 

Cernoziomul levigat progradat, cu o fertilitate ridicată, se 

întâlneşte pe dealul Dumbrăviţa şi Progresul. El s-a 

format pe seama unei păduri de stejar, care a fost 

defrişată la începutul secolului al XX-lea.  

 

De asemenea, pe versanţii şi pe șesul Jijiei, precum şi al 

afluenţilor săi se găsesc câteva porţiuni de soluri 

sărăturoase. Aceste soluri s-au format pe versanţii 

sculptaţi în marne salifere, bogate în săruri solubile. În 

perimetrul municipiului astfel de soluri sunt pe valea Jijiei, 

pe versanţii dealului Polonic, pe versantul vestic al 

dealului Trestiana, pe cel estic al dealului Trestiana, între 

cartierul Trestiana şi valea Lădăriţa, precum şi pe 
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versantul sudic al aceluiaşi deal, spre islazul din 

apropierea căii ferate Dorohoi - Iaşi. 

 

Pe şesul Jijiei şi al afluenţilor săi există aluviuni şi soluri 

aluviale. Ele sunt favorabile pentru păşuni, fâneţe şi 

pentru cultivarea legumelor, zarzavaturilor, sfeclei de 

zahăr, porumbului, plantelor furajere etc. 

 

Din punct de vedere geologic, Municipiul Dorohoi se 

caracterizează prin prezenţa depozitelor cuaternare 

dispuse pe strate volhiniene. Sarmaţianul este alcătuit din 

marne, marno-calcare, calcare oolitice şi gresii calcaroase 

friabile, fosilifere. La suprafaţă se regăsește cuaternarul în 

grosimi ce depăşesc 15 m și este format dintr-un complex 

argilos şi argilo-prăfos cu  zone de nisip. 
 

Versanţii din partea de sud a localităţii sunt afectaţi de 

alunecări active sau potenţiale (str. 1 Mai necesită 

stabilizare prin lucrări specifice, drumuri, bare de coloane, 

ziduri de sprijin). În zonele de luncă în timpul 

precipitaţiilor abundente este posibilă ieşirea din matcă a 

apelor şi inundarea zonelor învecinate. 
 

În zona centrală sunt prezente umpluturi provenite din 

demolări, beciuri colmatate cu  moloz şi gunoi  menajer. 
 

Succesiunea de straturi care a fost descifrată cu ajutorul 

forajelor efectuate este următoarea: 
 

▪ umplutură sau sol vegetal; 

▪ complex prăfos - argilos - nisipos, macroporic, 

sensibil la umezire; 

▪ argilă cu intercalaţii de nisip; 

▪ argilă marnoasă. 

 

Bogăţiile subsolului constau în nisipuri cuarţoase de 

calitate superioară, marne şi argile, unele folosite în olărit, 

producerea cărămizilor, a altor materiale de construcţii. 

 
Evaluarea factorilor de risc 

 

Factorii de risc natural sunt determinaţi în mare parte de 

structura geologică a zonei, de nivelul ridicat al pânzei 

freatice precum şi de structura bazinului hidrografic al 

râului Jijia. 

 

Sarmaţianul ocupă majoritatea suprafeţelor, fiind format 

din punct de vedere litologic din argile şi argile marnoase, 

bogate în illit şi montmorilonit. Aceste argile, sub 

influenţa apelor subterane îşi pierd stabilitatea în zonele 

de versanţi, provocându-se fenomene de deplasare a 

maselor de pământ de mare amploare. Suprafaţa de 

alunecare este situată la adâncime, fiind dispusă pe argilă 

sarmaţiană. 

 
Cuaternarul este format în general din depozite prăfoase, 

care au fost erodate şi depuse în zonele joase. În general 

depozitele cuaternare în zona studiată sunt situate în 

zonele văilor cursurilor de apă care brăzdează teritoriul. 
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În Municipiul Dorohoi depozitele prăfoase au fost erodate 

şi transportate în văi (zone cu exces de umiditate), dar pe 

coline mai sunt prezente  astfel  de  depozite sub formă de 

argile prăfoase sau prafuri argiloase, macroporice. Aceste 

văi colectează şi apele de şiroire având uneori caracter 

torenţial. În Municipiul Dorohoi, majoritatea suprafeţei 

intravilane este ocupată de depozite sarmaţiene, acestea 

fiind erodate din zonele înalte din împrejmuiri şi depuse 

în zonele joase. 

 

În general depozitele  cuaternare  situate în zonele joase  

prezintă exces de umiditate, având consistenţe reduse 

(ele putând fi considerate depozite recent depuse, în 

urma erodării - fiind insuficient consolidate). Grosimea 

acestor depozite poate atinge în unele locuri 15 - 20 m. 

 

Având în vedere structura geologică şi tipurile de forme 

de relief de pe raza Municipiului Dorohoi, în multe zone se 

constată alunecări de teren care au caracter puternic 

distructiv asupra solului şi florei din zonă. Zonele cele mai 

expuse sunt cele de pe strada Ardeal, strada 1 Mai, Dealul 

Polonic, Dealul Criva. La versanţii afectaţi de alunecări 

active şi potenţiale sunt necesare studii de specialitate, 

proiectarea şi executarea de lucrări specifice pentru 

îmbunătăţirea stabilizării. 

 

În zona străzilor Dr. Danilov, Poetului, Soarelui, N. 

Bălcescu, V. Telega, Munteniei, Al. Vlahuţă, Col. Vasiliu, 

Herţa, Horia, Cărămidăriei, Stroe Buican, pânza freatică se 

află la suprafaţă, terenul este în palier, fără canalizare 

menajeră sau pluvială, fără posibilităţi de scurgere a 

apelor meteorice şi freatice. Canalele deschise existente 

nu asigură o preluare eficientă a apelor meteorice şi 

freatice. 

 
Poluări accidentale 

 
În zona Municipiului Dorohoi, conform Raportului de 

Mediu pe anul 2015 nu s-au înregistrat evenimente cu 

impact major asupra stării de calitate a aerului.  

 
În ceea ce privește radioactivitatea mediului, acest 

indicator a fost monitorizat în cadrul Stației de 

Radioactivitate Botoșani. Au fost monitorizate activitățile 

beta globale pentru: aerosoli, depuneri atmosferice 

umede și uscate. Activitatea specifică globală pentru 

probele de aerosoli prelevate și măsurate imediat după 

colectare s-a încadrat în limite normale, neexistând 

depășiri ale valorii de atenționare de 10 Bq/m³.  

Activitatea specifică beta globală a apei de suprafață s-a 

încadrat sub nivelul de atenționare de 2.000 Bq/m³. 

 
A fost monitorizat debitul dozei gamma externă absorbită 

în aer, înregistrările din anul 2015 încadrându-se în 

valorile specifice ale fondului natural de radiaţii, respectiv 

sub nivelul pragului de alertă de 0.250 µGy/h. Pulberile 

nu au fost de natură radioactivă. 
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ADMINISTRAREA DEȘEURILOR ŞI A SUBSTANŢELOR PERICULOASE 

 
Deşeurile colectate de pe raza Municipiului Dorohoi se 

împart în două mari categorii: 

 
▪ deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, 

industrie şi instituţii, deşeuri din construcţii şi 

demolări şi nămoluri de la staţiile de epurare 

municipale; 
 

▪ deşeuri de producţie. 

 

Gestionarea deşeurilor de pe raza Municipiului Dorohoi 

se face în mod organizat prin structurile din cadrul 

Direcţiei de Servicii Publice aflată în subordinea 

Consiliului Local Municipal Dorohoi. 

 
Primăria Municipiului Dorohoi a aprobat în anul 2015 

Strategia locală privind dezvoltarea și funcționarea pe 

termen mediu și lung a serviciului de salubritate pentru 

perioada 2015 - 2020.  

 

Această strategie este elaborată conform prevederilor 

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a 

localităților, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, Legii 215/2001 a administrației publice 

locale, Legea 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor 

și H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei 

naționale de gestionare a deșeurilor 2014 - 2020. 

 

 

Scopul acestei strategii este de a stabili politica și 

obiectivele strategice în domeniul gestionării deșeurilor 

pentru perioada 2015 - 2020 și constituie un instrument 

important pentru elaborarea unui sistem integrat de 

gestionare a deșeurilor la nivelul Municipiului Dorohoi.  
 

Obiectivele propuse în cadrul strategiei pentru 

funcționarea serviciului de salubritate sunt: 
 

▪ prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării 

deșeurilor în concordanță cu ierarhia deșeurilor 

prin prevenirea, reutilizarea, reciclarea și 

valorificarea deșeurilor; 
 

▪ dezvoltarea unor măsuri care să prevină 

generarea de deșeuri promovând utilizarea 

durabilă a resurselor existente; 
 

▪ creșterea ratei de reciclare și îmbunătățirea 

calității materialelor reciclate prin colaborarea cu 

mediul de afaceri și întreprinderile de valorificare 

a deșeurilor; 
 

▪ promovarea valorificării deșeurilor din ambalaje 

și reducerea cantității de deșeuri biodegradabile 

depozitate; 
 

▪ producerea de energie din deșeurile care nu pot 

fi reciclate; 
 

▪ crearea și organizarea unei baze de date la nivel 

local pentru eficientizarea procesului de 

monitorizare; 
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▪ implementarea conceptului de „analiză a ciclului 

de viață” în politica de gestionare a deșeurilor. 
 

Strategia locală cu privire la dezvoltarea și funcționarea 

pe termen mediu și lung a Serviciului de Salubrizare în 

Municipiul Dorohoi satisface cerințele unui sistem 

integrat de management al deșeurilor. Gestionarea 

deșeurilor este o componentă la fel de importantă 

precum alimentarea cu apă și alimentarea cu energie. 
 

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, 

susținerea dezvoltării economico-sociale a Municipiului 

Dorohoi, promovarea calității și eficienței serviciului de 

salubritate sunt câteva dintre obiectivele care au stat la 

baza strategiei locale a serviciului de salubritate.  
 

Planul de implementare a strategiei stabilește 

următoarele direcții privind depozitarea deșeurilor: 
 

▪ reducerea cantităților de deșeuri care trebuie 

depozitate; 

▪ introducerea colectării selective, recuperarea 

deșeurilor biodegradabile și tratarea mecano-

biologică a acestora; 

▪ depozitarea sau tratarea deșeurilor periculoase 

conform prevederilor legale pentru eliminarea 

potențialului nociv; 

▪ implementarea măsurilor de gestionare a 

deșeurilor la nivel local, județean și regional. 
 

Municipiul Dorohoi se aliniază astfel la cerințele legale 

privind gestionarea deșeurilor generate de mediul urban 

și poate îmbunătăți condițiile de mediu prin 

modernizarea infrastructurii tehico-edilitare de colectare 

a deșeurilor. În prezent, colectarea selectivă a deșeurilor 

este realizată prin intermediul unei stații de sortare și 

transfer. 
 

Stația de epurare a Municipiului Dorohoi deserveşte un 

număr mai mare de 10.000 de locuitori echivalenţi este 

necesară modificarea procesului de epurare pentru a 

include eliminarea nutriţienţilor biologici. Deşi consumul 

de energie este mai mare decât în cazul procesului 

convenţional cu nămol activ, acesta este compensat de 

facilitatea operării şi producerea de nămol stabilizat fără 

cheltuielile şi dezavantajele pe care le implică 

fermentarea anaerobică a nămolului. Măsurile de 

modernizare a stației de epurare implică: 
 

▪ înlocuirea suflantelor cu rotor de la separatorul 

de grăsimi; 

▪ înlocuirea aeratoarelor de la bazinul de aerare cu 

electrosuflante cu rotor tip SRD 40; 

▪ modernizarea staţiei de pompare SP2, SP3; 

▪ amenajarea staţiei de clorinare; 

▪ extinderea platformei de uscare a nămolului; 

▪ modernizarea laboratorului; 

▪ automatizarea staţiei de epurare prin 

intermediul pupitrelor de comandă. 
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PATRIMONIUL CULTURAL ȘI TURISMUL 
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PATRIMONIUL CULTURAL 

 

Dorohoiul are o viaţă culturală variată şi o infrastructură 

culturală favorabilă, existând numeroase posibilităţi 

pentru participarea la evenimente organizate ocazional 

sau permanent de instituţiile culturale reprezentative ale 

municipiului. 
 

În Municipiul Dorohoi există 18 monumente de 

arhitectură, 3 monumente cu valoare memorială, o 

bibliotecă publică, 2 statui şi 15 busturi, unele dintre ele 

necesitând lucrări de restaurare. 
 

Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, înfiinţat în anul 1953, 

funcţionează în clădirea construită în anul 1887 (fosta 

clădire a prefecturii). Muzeul dispune de 17 săli de 

expoziție, dintre care 9 săli cu piese de istorie naturală și 8 

săli cu exponate de sticlă și porțelan.  
 

 
 

Tot în cadrul muzeului se regăsește și un mic spațiu 

cu păsări și pești exotici. Patrimoniul muzeal 

cuprinde aproximativ 276.000 exemplare. Muzeul 

este organizat pe principii ecologice, vizitatorii 

putând admira diorame de exemplare de animale 

autohtone şi exotice. În patrimoniul muzeului se mai 

află piese naturalizate din toate grupele sistematice: 

minerale, plante, moluşte, peşti, păsări, mamifere 

etc., printre achiziţiile cele mai importante 

numărându-se colecţia entomologică prof. Ioan 

Nemeş, colecţia de lepidoptere exotice farmacist 

Wilhem Weber, colecţia de păsări exotice (Zair – 

Africa) prof. Rang Cătălin etc. 

 

Catalogată printre primele din țară din punct de 

vedere al valorii științifice, colecția prof. Ioan Nemeș 

conține aproximativ 105.000 exemplare de fluturi 

colectați din toate regiunile țării sau obținuți prin 

schimb la nivel internațional. Colecția cuprinde mai 

mult de 250 specii noi pentru fauna României, iar 18 

specii şi forme sunt noi pentru domeniul ştiinţific.  

 

În cadrul muzeului există şi câteva piese cu valoare 

deosebită, specii foarte rare cum ar fi: ciocârlia 

urecheată, pasărea omătului, raţa cu perucă, 

fluturele hermafrodit, Licaena icarus; lepidoptere 

exotice deosebit de rare: Papilio nictoriae, Urania 

madagascariensis, Papilio carrenses poseidon etc. 

 Muzeul de Științe ale Naturii - Dorohoi 
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Muzeul găzduieşte începând cu anul 1985 şi Galeriile de 

artă contemporană din sticlă – porţelan – 12 săli de 

expoziţie unde și-au prezentat creațiile artişti consacraţi 

din întreaga ţară. Obiectele din sticlă şi porţelan au fost 

realizate la Fabrica de sticlă din Dorohoi, sub egida unei 

tabere de creaţie. Materia primă folosită a fost nisipul 

cuarţos de la Hudeşti – Miorcani. Dintre artiştii 

participanţi se pot aminti Ovidiu Buba, Ioana Şetran, 

Cristina Popescu Rusu, Dionisie Popa etc. 

 

Muzeul memorial ,,George Enescu” 

 

Muzeul „George Enescu” din Dorohoi este amenajat în 

casa achiziționată în anul 1910 de către Costache Enescu, 

tatăl marelui compozitor. Casa construită în stil 

moldovenesc în anul 1881 a fost locuită de tatăl artistului 

între 1910 - 1919 și păstrată de George Enescu ca loc de 

odihnă și creație. În camera sa de lucru, care se păstrează 

și astăzi, George Enescu a scris Cvartetul de coarde op. 30, 

Simfonia a 3-a. În 1957, la doi ani de la moartea marelui 

compozitor, un grup de intelectuali din Dorohoi a reușit 

să transforme casa în muzeu.  

 

Colecția muzeală cuprinde astăzi 1.200 de piese, obiecte 

originale de mobilier și îmbrăcăminte, fotografii, fotocopii, 

afișe, programe de concert, lucrări de pictură, grafică, 

peniță, sculptură, manuscrise muzicale, corespondență, 

toate acestea oferind informații despre viața și activitatea 

lui George Enescu. 

 
 

Muzeul a fost reorganizat în anul 2005, an în care s-au 

împlinit 50 de ani de la moartea muzicianului. A fost 

amenajat un salon muzical în care au loc periodic 

concerte și recitaluri care să amintească de perioada în 

care era locuită de George Enescu. 

 

Casa Municipală de Cultură 

 

Casa Municipală de Cultură a Municipiului Dorohoi a fost 

construită în anul 1902 și a avut numele inițial de 

„Ateneu”. Edificiul găzduiește astăzi Galeria de Artă 

„Minerva”, cu un număr de 296 de exponate realizate prin 

linogravură și sculptură, picturi în acuarelă sau obiecte 

din ceramică. De asemenea, aici au loc diverse acțiuni 

educative, fiind organizate, de exemplu, cursuri de vioară. 

Mai sunt găzduite frecvent lansări de carte, concerte de 

muzică ușoară și populară, precum și festivaluri devenite 

Muzeul memorial „George Enescu” - Dorohoi 
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deja tradiție, cum ar fi Festivalul Național de Muzică Folk 

„Nord-Est Folk” și festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă 

„Carnavalul Zăpezii”. 

 

Clubul Copiilor și Elevilor Dorohoi 

 

 
 

În cadrul instituţiei funcţionează 5 cercuri tehnico- 

aplicative :  

 

▪ orchestra de muzică populară ,,Mugurelul”;  

▪ cercul de muzică uşoară cu grupul vocal ,,Voces”;  

▪ cercul de tenis de masă; 

▪ cercul de coregrafie; 

▪ cercul de matematică aplicată în tehnica de calcul 

(informatică). 

Prin activitățile extrașcolare desfășurate în cadrul 

cercurilor sale, instituția oferă copiilor din Municipiul 

Dorohoi și din localitățile apropiate posibilitatea de a se 

instrui în diferite domenii, sub îndrumarea unor profesori 

de specialitate. Clubul Copiilor și Elevilor funcţionează din 

anul 1957 într-o clădire construită în anul 1918 şi 

reabilitată în 2006 - 2007. În curtea clubului se află și un 

teatru de vară. 

 

Biblioteca Municipală Dorohoi 

 

Una dintre cele mai vechi instituții culturale din 

Municipiul Dorohoi, biblioteca publică este atestată 

documentar în 28 aprilie 1870. Ea a fost înființată în urma 

apelului făcut de către Ministrul instrucțiunilor publice și 

cultelor de la acea vreme, Dimitrie Gusti. În 1870, doctorul 

Costache Vârnav a donat Primăriei Dorohoi 42 de cărți 

pentru dotarea bibliotecii publice care funcționa în cadrul 

Școlii de băieți Nr. 1. „Gheorghe Asachi” Dorohoi. 

 

În urma H.C.M. nr. 1541/1951 s-a înființat Biblioteca 

Orășenească Dorohoi cu un număr de 13.124 volume 

functionţând pe trei secţii: secţia de împrumut pentru 

adulți; secția de împrumut pentru copii şi tineret şi sala de 

lectură. Sediul bibliotecii s-a mutat anul 1954 în str. Gr. 

Ghica nr. 35 (fost restaurant Boraschi, situat în parcul de 

lângă Banca Agricolă) funcționând până în 1962, în acel 

local. În anul 1954, Biblioteca Orășenească Dorohoi  s-a 

trasformat în bibliotecă raională, cu două biblioteci sătești 

Clădirea Clubului Copiilor și Elevilor - Dorohoi 
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în subordine: Brăiești și Mihăileni. În 1960, Biblioteca 

Raională Dorohoi era prima bibliotecă raională din țară cu 

30 de biblioteci comunale în subordine. 

 

În anul 1962 sediul bibliotecii s-a mutat în str. Gr. Ghica 

nr. 30 (fosta cofetărie „Delicia”), funcționând până în 

1968, când s-a mutat în sediul fostului Sfat Popular 

Raional Dorohoi (Prefectură). În anul 1968, Biblioteca 

Raională Dorohoi redevine Bibliotecă orășenească, având 

șase bibliotecari, iar în anul 1994 devine Biblioteca 

Municipală, având cinci bibliotecari. 

 

În prezent, Biblioteca Municipală este inclusă în 

programul Biblionet, fiind dotată cu echipamente IT 

moderne pentru accesul populației din Dorohoi. 

 

Cinematograful 3D 

 

Municipiul Dorohoi dispune și de un cinematograf 3D cu 

240 de locuri, balcon interior, reprezentând un punct de 

atracție pentru localnici și vizitatori. 

 

Monumente cu valoare memorială 
 

▪ Statuia ostaşului român în atac (1924); 

▪ Statuia lui Al. I. Cuza (2002); 

▪ Bustul lui Mihail Kogălniceanu (1913); 

▪ Bustul lui Valter Mărăcineanu (1924); 

▪ Bustul lui Octavian Cotescu (2003); 

▪ Monumentul eroilor din primul război mondial 

(1926); 

▪ Monumentul ,,Piața Phinas Waisserman” (2003); 

▪ Monumentul Eroilor din cimitirul municipal; 

▪ Bustul lui Mihai Eminescu (1982); 

▪ Bustul lui Ion Creangă; 

▪ Bustul lui Ion Pillat; 

▪ Bustul voievodului Ştefan cel Mare; 

▪ Bustul slt. Sorin Dumitraş; 

▪ Bustul lui Dimitrie Pompeiu; 

▪ Bustul lui Dimitrie Furtună. 

 

Evenimentele culturale reprezentative pentru Municipiul 

Dorohoi sunt următoarele: 
 

▪ Festivalul de muzică uşoară ,,Mărţişor 

Dorohoian” 27 februarie - 1 martie; 

▪ Festivalul pentru preşcolari ,,Do-re-mi” 25 - 27 

mai; 

▪ Festivalul interjudeţean de muzică populară 

,,Mugurelul” 3 - 6 iunie; 

▪ Festivalul interjudeţean de interpretare pentru 

pian şi vioară ,,Jurjac”  1 - 30 octombrie; 

▪ Festivalul de epigrame ,,Păstorel Teodoreanu” 3 - 

5 octombrie; 

▪ Festivalul Național al Șanselor Tale 1 - 7 

noiembrie; 

▪ Festivalul pentru preşcolari de datini şi obiceiuri 

,,Moştenitorii” 20 - 22 decembrie; 

▪ Festivalul de datini şi obiceiuri 31 decembrie. 
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TURISMUL  
 

Municipiul Dorohoi a acumulat în îndelungata sa 

existență un patrimoniu cultural și istoric de excepție, 

sectorul turistic putând fi valorificat în următoarea 

perioadă de dezvoltare.  
 

Turiștii au ocazia să viziteze următoarele obiective cu 

importanță culturală și istorică: 
 

▪ Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” și Turnul 

Clopotnița; 

▪ Biserica de lemn; 

▪ Muzeul de Științe ale Naturii; 

▪ Muzeul memorial „George Enescu”. 
 

Conform datelor înregistrate de Lista Firmelor din 

România, în Municipiul Dorohoi își desfășoară activitatea 

11 agenții de transport care oferă servicii pentru turiști 

atât în țară, cât și în străinătate. 
 

 

 

 
 

 

În anul 2015, în Municipiul Dorohoi s-au înregistrat 2 

unități de primire turistică, acestea intrând în categoria 

pensiunilor turistice. Capacitatea de cazare în aceste 

societăți cu servicii hoteliere era de 92 de locuri, în care 

turiștii puteau înnopta. Potrivit datelor oficiale, în luna 

decembrie a anului 2015 s-au înregistrat în aceste unități 

de cazare, 661 de înnoptări, valoare mai scăzută 

comparativ cu luna octombrie, când s-au înregistrat 782 

de înnoptări în cadrul acestor unități de primire turistică.  

 

În Municipiul Dorohoi, în anul 2014 s-au înregistrat 3.022 

de sosiri ale turiștilor în pensiunile turistice, valoare mai 

ridicată comparativ cu anul 2011, când s-au înregistrat cu 

aproximativ 40.0% mai puține primiri. 

 
Biserica de lemn „Adormirea Veche” 

Biserica „Sfântul Nicolae Domnesc” 
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SISTEMUL DE OCROTIRE A SĂNĂTĂȚII  

ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
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SISTEMUL DE SĂNĂTATE  

 
Asigurarea sănătății este 
considerată una din 
prioritățile esențiale ale 
sistemului sanitar.      
Principalele scopuri sunt 
referitoare la creșterea 
nivelului de sănătate a 
populației și distribuirea 

echitabilă a serviciilor de asistență medicală. 
Serviciile de îngrijire a sănătății trebuie să răspundă 
nevoilor populației. La nivel național, serviciile de 
sănătate de bază prezintă cei mai reduși indicatori, 
în ceea ce privește personalul medico-sanitar, 
infrastructura sanitară, dar și calitatea serviciilor 
acordate beneficiarilor. De aceea, necesitatea unui 
management adecvat al resurselor umane din 
spitalele din România reprezintă un obiectiv pe care 
Uniunea Europeană l-a inclus în standardele de 
calitate a serviciilor medicale. 
 
Infrastructura sanitară din Municipiul Dorohoi 

 

În Municipiul Dorohoi, conform datelor furnizate de 

Institutul Național de Statistică, în anul 2014 existau 

următoarele unități sanitare: 

 

▪ spital municipal proprietate publică; 

▪ bloc materno-infantil; 

▪ ambulatoriu integrat spitalului municipal; 

▪ un dispensar medical; 

▪ un centru medical de specialitate; 

▪ 2 cabinete medicale școlare; 

▪ 12 cabinete medicale de familie în proprietate 

privată; 

▪ 2 societăți medicale civile în regim privat; 

▪ 17 cabinete stomatologice în proprietate privată; 

▪ 4 cabinete de specialitate în proprietate privată; 

▪ 1 farmacie în proprietate publică și 11 farmacii 

în proprietate privată; 

▪ 1 punct farmaceutic în proprietate publică și 2 în 

domeniul privat; 

▪ 5 laboratoare medicale în proprietate publică și 

2 în mediul privat; 

▪ 7 laboratoare de tehnică dentară în proprietate 

privată; 

▪ 1 alt tip de cabinet medical în proprietate 

privată. 

 

Personalul medico sanitar din Municipiul Dorohoi era 

compus la nivelul anului 2014 din: 76 medici (din care 13 

medici de familie), 17 stomatologi, 15 farmaciști și 218 

angajați cu pregătire medie. 

 

Spitalul Municipal Dorohoi 
 

Spitalul Municipal Dorohoi acordă servicii de 

spitalizare continuă, servicii ambulatorii de 

specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii 

paraclinice în următoarele specialităţi: anestezie şi 

terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, 
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chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, medicină 

de laborator, radiologie – imagistică medicală. 
 

 
 

Continuitatea asistenţei medicale este asigurată in 

Spitalul Municipal Dorohoi de către medici de 

specialitate, în una dintre specialităţile: medicină 

internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-

ginecologie și prin două linii de gardă, organizate 

astfel: linie de gardă pentru specialităţile medicale și 

linie de gardă pentru specialităţile chirurgicale. 
 

Spitalul Municipal Dorohoi are în dotare următoarele 

echipamente şi aparate medicale: aparat de radiologie 

convenţională, ecograf, instrumentele şi echipamentele 

necesare pentru efectuarea analizelor medicale de 

hematologie şi biochimie. 
 

Proporţia bolnavilor externaţi din Spitalul Municipal 

Dorohoi care se reinternează, pentru patologie de acelaşi 

tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, este sub 

1.5%. 

Proporţia bolnavilor transferaţi din Spitalul Municipal 

Dorohoi într-un alt spital, pentru patologie de acelaşi tip, 

într-un interval de 72 de ore de la internare este mai mică 

de 0.05%. 

 

Conform Ministerului Sănătății, Spitalul Municipal 

Dorohoi este încadrat la clasificarea IV conform ordinului 

ministrului sănătății nr. 323/2011, modificat de ordinul 

nr. 441/2015. 

 

SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

Integrarea în comunitate a grupurilor care se află în 

situații de risc social reprezintă un obiectiv principal 

al Strategiei Europa 2020 și o prioritate în 

combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.  
 

Grupurile sprijinite de Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Dorohoi sunt persoanele cu dizabilități, 

victimele violenței în familie, persoanele cu venituri 

reduse, familiile fără venituri și persoanele vârstnice 

dependente. 
 

Direcția Publică de Asistență Socială din Municipiul 

Dorohoi a acordat sprijin unui număr de 279 

persoane cu dizabilități. Din totalul acestora, 138 

erau copii și 141 erau adulți. În anul 2015, cea mai 

ridicată valoare s-a înregistrat în rândul adulților și a 

persoanelor vârstnice cu handicap fizic (58 

persoane).  
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Conform datelor oficiale, numărul total al 

persoanelor cu dizabilități a crescut cu 28.2% în anul 

2015, comparativ cu valoarea înregistrată în anul 

2010. 
 

În anul 2015 au fost înregistrați 442 copiii care se 

află în grija rudelor până la gradul IV și au părinții 

plecați la muncă în străinătate. De asemenea, în 

același an, 6 copii au fost înregistrați în grija rudelor 

până la gradul IV cu măsură de protecție. 
 

Serviciile sociale acordate copiilor din Municipiul 

Dorohoi sunt realizate prin intermediul Centrului de 

zi „Jurjac” (care include și program de tip școală de 

vară și școală de iarnă), Centrului de zi pentru Copii 

și Tineri cu Dizabilități și Cantinei de ajutor social. 
 

În anul 2015, 110 copii au beneficiat de servicii 

sociale în cadrul Centrului de zi „Jurjac”. Comparativ 

cu anul 2010, numărul copiilor înregistrați a fost de 

aproximativ 7 ori mai mare. 
 

Beneficiarii serviciilor de zi sunt: 
 

▪ copiii şi părinţii cărora li se acordă prestaţii 

şi servicii destinate prevenirii separării lor; 
 

▪ copiii care au beneficiat de o măsură de 

protecţie specială şi au fost reintegrați în 

familie; 
 

▪ copiii care beneficiază de o măsură de 

protecţie specială; 

▪ copiii din familii monoparentale; 
 

▪ copii cu unul sau ambii părinți plecați la 

muncă în străinătate; 
 

▪ copiii cu un grad ridicat de abandon școlar; 
 

▪ copiii aflați în situații de risc de abandon, 

neglijare, abuz, sau orice altă situație de risc 

psiho-social în care se află copilul la un 

moment dat; 
 

▪ părinţii ai căror copii beneficiază de o 

măsură de protecţie specială. 
 

Programul are un puternic caracter de prevenţie a 

disoluţiei familiei, prin abandonul şcolar şi al 

domiciliului de către copii, prevenţia vagabondajului 

şi a intrării în grupuri de tineri cu manifestări 

antisociale. În cadrul acestui program, copiii 

beneficiază de asistență psihologică, socială, ajutor 

pentru reinserția lor în mediul școlar, ajutor la 

efectuarea temelor.  

 
Centrul de zi pentru Copii și Tineri cu Dizabilități a 

acordat servicii de asistență socială unui număr de 

18 copii, în anul 2015. 

 

Beneficiari direcți sunt: 

▪ Copii și tineri cu dizabiliăți grave, care nu 

beneficiază de un program organizat de 

educație, în programe de recuperare de zi; 
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▪ Familii ale copiilor și tinerilor cu dizabilități 

incluși în program care formeză grupuri de 

sprijin pentru familiile altor copii și tinerilor 

cu dizabilități; 
 

▪ Persoane aflate în dificultate care vor 

beneficia de servicii de consiliere socială și 

psihologică, consiliere juridică. 
 

 
 

Serviciile oferite de către Centrul de zi sunt 

următoarele: 

 
▪ Programe individualizate de recuperare - 

reabilitare prin kinetoterapie, psihologie, 

logopedie, educaţie specială; 
 

▪ Recuperare kinetoterapeutică, psihologică, 

logopedică a beneficiarilor atât în cadrul 

centrului, cât și în serviciile ambulatorii, în 

funcţie de afecţiune sau tipul de dizabilităţi; 
 

▪ Consiliere psihologică şi orientare şcolară; 
 

▪ Terapie psihologică individuală şi de grup; 
 

▪ Sprijin pentru orientarea şcolară a 

beneficiarilor; 
 

▪ Consiliere şi sprijin familial; 
 

▪ Programe educaţionale, recreative şi de 

socializare specifice copilului și tânărului cu 

dizabilități; 
 

▪ Program educaţional adecvat vârstei, 

nevoilor, potenţialului de dezvoltare și 

particularităţilor copiilor; 
 

▪ Programe de educaţie specială de grup 

pentru copilul cu dizabilităţi; 
 

▪ Evaluarea nivelului de dezvoltare 

psihomotrică a fiecărui copil. 

 

Cantina de ajutor social din Municipiul Dorohoi a 

sprijinit cu servicii de acordare a unei mese calde 

unui număr de 143 de copii, la nivelul anului 2015. 

Numărul acestora a fost mai scăzut față de perioada 

precedentă. 

 

Beneficiarii serviciilor sociale asigurate de Cantina 
de ajutor social sunt: 
 

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în 

întreţinerea acelor familii al căror venit net 

mediu lunar pe o persoană în întreţinere este 

sub nivelul venitului net lunar, pentru o 

persoană singură, luat în calcul la stabilirea 

ajutorului social;  
 

b) tinerii care urmează cursuri de zi la 

instituţiile de învăţământ ce funcţionează în 
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condiţiile legii, până la terminarea acestora, 

dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, 

respectiv 26 de ani în cazul celor care 

urmează studii superioare cu o durată mai 

mare de 5 ani, care se află în situaţia 

prevăzută la lit. a);  
 
 

c) persoanele care beneficiază de ajutor 

social sau de alte ajutoare băneşti acordate în 

condiţiile legii şi al căror venit este de până la 

nivelul venitului net lunar pentru o persoană 

singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului 

social;  
 

d) pensionarii;  
 

e) persoanele care au împlinit vârsta de 

pensionare, aflate într-una dintre 

următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au 

susţinători legali, sunt lipsite de venituri;  
 

f) persoanele cu dizabilități şi bolnavii 

cronici;  
 

g) orice persoană care, temporar, nu 

realizează venituri, beneficiază de serviciile 

Cantinei de Ajutor Social, pe o perioadă de cel 

mult 90 de zile. 

 
Venitul minim garantat a fost acordat unui număr de 

188 de beneficiari, din care: 63 erau persoane 

singure, 105 erau familii, iar 20 erau persoane 

vârstnice dependente. Acești beneficiari au fost 

sprijiniți lunar, pe tot parcursul anului 2015. 

Comparativ cu numărul persoanelor înregistrate în 

anul 2010, numărul acestora a crescut cu 

aproximativ 33.0%. 

 
În anul 2016 s-a înregistrat o singură familie fără 

venituri, conform Direcției de Asistență Socială din 

Municipiul Dorohoi. În anul 2015, au fost identificate 

11 persoane singure fără venituri și o singură familie 

care se afla în această situație de dificultate 

economică-socială. 

 
În anul 2015, 39 de persoane vârstnice dependente 

au beneficiat de sprijin din partea Direcției de 

Asistență Socială a Municipiului Dorohoi. Cea mai 

mare valoare înregistrată în perioada 2010 - 2016   

s-a înregistrat în anul 2014, când în Municipiul 

Dorohoi erau 42 de persoane vârstnice dependente. 
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DEZVOLTARE URBANĂ 
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AMENAJAREA TERITORIALĂ URBANĂ 

 

Municipiul Dorohoi este al doilea ca mărime din 

județul Botoșani, teritoriul administrativ cuprinzând 

și alte trei localități componente: Loturi Enescu, 

Progresu și Dealu Mare. Alte două zone, Trestiana și 

Satu Nou sunt considerate părți componente ale 

acestei localități. 
 

Suprafața intravilană a Municipiului Dorohoi, 

înregistrată în anul 2014, era de 1.208 ha, 

reprezentând 17.6% din suprafața intravilană a 

județului Botoșani. 
 

 

 

Căile de acces rutier: către Municipiul Dorohoi sunt 

DN 29B dinspre Botoșani şi Darabani, DN 29A 

dinspre Suceava, DJ 292 dinspre Broscăuți, DJ 291 C 

dinspre Pomârla şi punctul de trecere frontieră 

Racovăţ, DJ 291 D dinspre Ibănești. Prin acestea se 

realizează legătura cu celelalte zone ale Municipiului 

Botoşani şi judeţul Suceava, iar prin interconexiunile 

acestora cu magistralele rutiere de transport E85 

Siret-Suceava-Bucureşti, E576 Suceava - Vatra 

Dornei se asigură legătura cu vestul României. 

 

Starea drumurilor din Municipiul Dorohoi 

Asfaltate 88 km 

Pietruite 18 km 

Cu pământ 5 km 

Suprafaţa totală a drumurilor  111 km 

 
Lungimea străzilor reprezintă drumurile amenajate 

în cuprinsul localității, care asigură circulația între 

diverse părți ale acesteia, inclusiv drumurile 

naționale și locale din zona analizată, indiferent dacă 

au sau nu îmbrăcăminte asfaltică. Lungimea străzilor 

din municipiu este de 111 km, fiind 19.6% din 

lungimea drumurilor aflate în intravilanul județului. 

În anul 2014 a fost modernizată 48.0% din suprafața 

totală a străzilor (53 de kilometri). 
 

Lungimea rețelei de gaz din județul Botoșani este de 

262.4 km, iar cea din Municipiul Dorohoi este de 69 

de km (creștere cu 7 km față de anul 2010). 
 

În ceea ce privește lungimea totală a rețelei simple 

de distribuție a apei, aceasta se întinde pe 64.5 km, 

Sursa datelor: Primăria Municipiului Dorohoi 
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alimentând consumatorii din municipiu, cu o 

cantitate de aproximativ 600.000 m³. Operatorul de 

distribuire a apei din municipiu este S.C. APA GRUP 

S.A. Botoșani, fiind sistemul regional de alimentare 

cu apă, din sursa de suprafață Bucecea, de pe râul 

Siret. 

 
Rețeaua publică de canalizare funcțională a 

Municipiului Dorohoi este de 45.6 km, reprezentând 

lungimea totală simplă a conductelor pentru 

evacuarea apelor uzate.  

 
În anul 2014, conform Institutului Național de 

Statistică, Municipiul Dorohoi deținea o suprafață 

amenajată cu spaţii verzi însumând 52 ha, pe diferite 

categorii: zone verzi aferente clădirilor de locuit şi 

instituţiilor, scuaruri pe principalele artere rutiere, 

parcuri de cartier, parcuri publice. Referitor la 

distribuţia spațiilor verzi, se constată pe de o parte o 

concentrare a zonelor verzi: zona străzilor Grigore 

Ghica şi Alexandru Ioan Cuza, zona cartierului 

Olinescu şi intrările în municipiu dinspre judeţul 

Suceava şi Municipiul Botoşani, iar pe de altă parte în 

multe zone un deficit mare de spaţii verzi: zona 

cartierelor Plevna şi Victoriei. Suprafaţa de zonă 

verde este de 16.4 mp/loc, încadrându-se în normele 

europene, dar repartiţia nu este uniformă, existând 

zone unde densitatea spațiilor verzi este mare, dar şi 

zone cu un deficit mare. 

Suprafaţa locuibilă existentă  

 

Suprafaţa locuibilă 

existentă în județul 

Botoșani a crescut în anul 

2014 cu aproximativ 

28.0% comparativ cu 

anul 2010. La sfârșitul 

anului 2014, suprafața locuibilă existentă la nivel 

județean era de 7.424.043 metri pătrați, dintre care o 

pondere de 99.0% este reprezentată de proprietatea 

privată, iar 1.0% este reprezentată de proprietatea 

publică. 

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică, în perioada 2010 - 2014, suprafața 

locuibilă existentă în Municipiul Dorohoi a 

înregistrat o creștere. Astfel, suprafaţa locuibilă 

existentă în municipiu la nivelul anului 2014 a fost 

de 514.499 metri pătraţi.  

 

Aproximativ toată suprafața locuibilă existentă în 

municipiu la nivelul anului 2014 era în proprietate 

privată (97.4%). În urma calculelor statistice, 

fiecărei persoane îi revenea o suprafață locuibilă de 

16.2 metri pătrați.  

 

 

 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 

67 
 

Locuinţe existente  

 

Numărul locuințelor din județul Botoșani a crescut în 

anul 2014 cu aproximativ 4.0% comparativ cu anul 

2010. La nivelul județului Botoșani, în anul 2014, 

existau 176.446 locuințe. La nivelul aceluiași an, 

numărul locuințelor existente în municipiu 

reprezenta 6.2% din totalul locuințelor existente în 

județul Botoșani. 

 
Numărul locuințelor existente în Municipiul Dorohoi 

a crescut cu 5.2% în anul 2014 față de anul 2010. 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de 

Statistică, la sfârşitul anului 2014, în Municipiul 

Dorohoi existau 10.882 locuințe, dintre care 10.516 

se aflau în proprietate privată.  

 

Conform Recensământului Populației și Locuințelor, 

în anul 2011, în Municipiul Dorohoi existau 4.016 

clădiri din care 3.998 erau clădiri cu locuințe 

convenționale. Numărul camerelor de locuit era de 

26.359, cu o suprafață totală de 499.984 mp. 

 

Numărul camerelor de locuit într-o locuință 

convențională este de 2.47, iar numărul 

gospodăriilor de tip locuință convențională este de 

0.87. 

 

După materialul de construcție al pereților exteriori, 

cele 3.998 clădiri în care se află locuințe din 

municipiu erau clasificate astfel: 61 clădiri cu pereți 

exteriori din beton armat, 999 clădiri cu pereți 

exteriori din unități prefabricate, 494 clădiri cu 

pereți exteriori din beton armat, zidărie din 

caramidă, piatră sau înlocuitori (B.C.A.) cu planșee 

din beton armat (grinzi metalice), 69 clădiri cu pereți 

exteriori din beton armat zidărie din cărămidă, 

piatră sau înlocuitori (B.C.A.) cu planșee din lemn, 

155 clădiri cu pereți exteriori din lemn (bârne, 

scânduri etc.), 1.729 clădiri cu pereți exteriori din 

paiantă, chirpici, 44 clădiri cu pereți exteriori din 

alte materiale (P.F.L., O.S.B., sticlă etc.), 148 clădiri cu 

pereți exteriori din materiale mixte, pentru 299 

clădiri informația fiind nedisponibilă. 

 

Locuințe terminate 

 

Numărul locuințelor terminate în cursul anului 2014 

din Municipiul Dorohoi a fost de 91, acestea fiind 

construite din fonduri publice și private. Din total, 10 

clădiri au fost ridicate și finalizate din fonduri 

publice, iar 81 de clădiri, din fondurile populației. 

 

Autorizații de construire  
 

Conform datelor oficiale, în anul 2015 au fost 

eliberate 27 autorizații pentru construirea clădirilor 

rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități) cu o 
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suprafață de 5.158 metri pătrați, 1 autorizație de 

construire a clădirilor destinate comerțului (cu 

ridicata și cu amănuntul) cu o suprafață de 757 metri 

pătrați și 17 autorizații pentru alte tipuri de clădiri, 

având o suprafață de 525 metri pătrați. 

 

DOTAREA LOCUINȚELOR 

 

Ponderea locuințelor din 

regiunea Nord-Est care 

sunt racordate la utilități 

este scăzută comparativ cu 

valorile înregistrate în  

celelalte regiuni din țară. 

Racordarea la apă și 

canalizare încă mai 

reprezintă o problemă 

pentru locuitorii acestei zone, dar și la nivel național. 

În ceea ce privește racordarea la apă și canalizare, 

locuințele din Regiunea Nord-Est dispun de sistemul 

de racordare la apă în proporție de 51.5%, iar de cel 

de canalizare, în proporție de 49.9%. Un procent de 

34.4% este întâlnit în rândul populației care a 

declarat că dispune în locuință de încălzire centrală.  

 

Baia în locuință încă mai reprezintă o problemă 

pentru populația regiunii, doar 47.3% dintre familii 

având o baie interioară. 

Mai puțin de jumătate (38.7%) dintre locuințele din 

județul Botoșani sunt alimentate cu apă potabilă, iar 

37.3% sunt racordate la rețeaua de canalizare.  

 

Conform Recensământului Populației realizat în anul 

2011, în Municipiul Dorohoi ponderea locuințelor 

racordate la aceste utilități este mult mai mare, 

83.2% din locuințe fiind alimentate cu apă, iar 80.3% 

de locuințe sunt racordate la rețeaua de canalizare. 

 
Locuințele care dispun de bucătărie în cadrul 

acestora sunt în procent de 93.4%, iar cele care 

dispun de baie sunt în procent de 92.2%, conform 

datelor oficiale. 

 
Ponderea locuințelor care dispun de încălzire 

centrală este mai scăzută comparativ cu celelalte 

utilități, aceasta reprezentând 48.1% din total.  

 

Comparativ cu media media obținută la nivelul 

municipiilor și orașelor din județul Botoșani, în acest 

sens, Municipiul Dorohoi prezintă o valoare scăzută. 

 

În prezent majoritatea populației din Municipiul 

Dorohoi nu beneficiază de sistem centralizat de 

alimentare cu energie termică. Uzura fizică şi morală 

a instalaţiilor şi echipamentelor, resursele financiare 

insuficiente pentru întreţinere, reabilitare şi 

modernizare, pierderile mari în transport şi 
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distribuţie, lipsa contorizării individuale precum şi 

declinul economic al marilor unităţi industriale care 

furnizau agent termic în reţeaua locală au condus la 

costuri mari de producţie şi distribuţie. Scăderea 

calităţii serviciilor şi creşterea valorii facturii 

energetice au determinat renunţarea la sistemul 

centralizat de energie termică astfel încât, un 

procent semnificativ din locuinţele existente îşi 

asigură individual încălzirea şi apa caldă menajeră.  

 

O caracteristică negativă a fondului locativ existent 

este gradul de izolare termică necorespunzător, fapt 

ce conduce la pierderi mari de energie termică, cu 

influenţă directă asupra consumului de combustibil 

şi a noxelor emise în atmosferă în urma arderilor. 

 

Conceptul dezvoltării durabile în domeniul 

alimentării cu energie termică a localităţilor 

presupune aplicarea unor soluţii tehnice 

performante capabile să asigure, pe de o parte, 

condiţii normale de viaţă şi de muncă comunităţilor 

locale şi satisfacerea nevoilor sociale ale acestora în 

condiţii de rentabilitate economică şi eficienţă 

energetică şi, pe de altă parte, conservarea 

resurselor primare, protecţia şi conservarea 

mediului, fără a afecta echilibrul ecosferei şi accesul 

generaţiilor viitoare la resursele energetice primare.  

 

 

Acest sistem urmează a fi implementat ţinând cont 

de nevoile populației, de prioritățile de intervenție 

existente la nivel regional, resursele regenerabile şi 

protecţia mediului: 

 

▪ Utilizarea tuturor tipurilor de resurse de 

energie cum ar fi: biomasa, deşeurile 

biodegradabile, incinerarea şi coincinerarea 

deşeurilor; 

 

▪ Reducerea poluării cu posibilitatea controlului 

reducerii noxelor / emisiilor, eliminarea 

depozitării lichide a zgurii şi cenuşii rezultate 

din arderea cărbunilor şi reducerea 

suprafeţelor de depozitare a deşeurilor 

rezultate prin arderea combustibililor fosili 

(cărbune), prin utilizarea celor mai bune 

tehnici disponibile (BAT) pentru producerea 

energiei; 

 

▪ Potenţialul energetic rezultat din proiectele de 

extragere a biogazului care rezultă din 

depozitele municipale existente. 

 
Conectarea la energia electrică nu reprezintă o 

problemă pentru populația municipiului, 98.3% 

dintre consumatori dispunând de această utilitate în 

locuințele personale. 
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
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FUNCȚIILE PRINCIPALE ALE PRIMĂRIEI ȘI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE 

 

Serviciul de Administrație Publică Locală este 

funcțional în cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Dorohoi, fiind subordonat 

Secretarului Municipiului Dorohoi. Compartimentele 

din subordinea acestui serviciu sunt:  

 
▪ Compartimentul Juridic, Contencios, Cadastru; 

▪ Compartiumentul Secretariat, Arhivă; 

▪ Compartimentul Autoritate Tutelară; 

▪ Compartimentul Registru Agricol. 

 
Conform Capitolului IV, articolul 12, din 

Regulamentul de organizare și funcționare al 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Dorohoi prin H.C.L nr 65 din 27.02.2014, atribuțiile 

administrației publice locale sunt următoarele: 
 

▪ coordonează și controlează activitatea 

profesională a salariaților din structura 

serviciului aprobat prin organigramă, pe 

compartimente, în mod specific și diferențiat; 

▪ stabilește măsurile în scopul remedierii 

greșelilor ce apar în activitatea subalternilor 

și propune, conform legii, conducerii 

Primăriei aplicarea de sancțiuni asupra celor 

care încalcă îndatoririle ce le revin potrivit 

fișei postului și disciplinei muncii; 

 
▪ întocmește fișele de post ale salariaților din 

structura serviciului și le aduce la cunoștință 

salariaților încadrați, sub semnătură; 
 

▪ colaborează la întocmirea programelor cu 

finanțare europeană în domeniul protecției 

copilului, asistenței sociale, integrare 

familială și educație civică; 
 

▪ verifică și propune soluții la sesizările și 

contestațiile cu privire la reconstituirea și 

constituirea dreptului de proprietate, 

comunicând în scris petenților soluțiile; 
 

▪ ia măsuri împotriva degradării, distrugerii 

sau sustragerii registrelor agricole, 

furnizează date conform prevederilor locale; 
 

▪ asigură consultanța de specialitate pentru 

recensământul populației și locuințelor, 

precum și pentru recensământul agricol; 
 

▪ asigură implicarea și participarea activă a 

grupurilor vizate în activitățile de extensie și 

consultanță la nivel local; 
 

▪ asigură un control permanent asupra 

calității, corectitudinii și eficienței lucrărilor 
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efectuate de către salariații subordonați și 

exercită controlul preventiv preliminar 

potrivit dispozițiilor emise de Primar; 
 

▪ exercită și alte atribuții specifice atribuite 

prin lege și acte normative emise de 

autoritățile publice locale; 
 

▪ asigură arhivarea documentelor create și le 

predă în arhiva Primăriei Municipiului 

Dorohoi în condițiile Legii nr. 16/1996, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Conform articolului 5 din cadrul Regulamentului de 

organizare și funcționare al aparatului de 

specialitate, Primarul Municipiului Dorohoi 

îndeplinește o funcție autoritară publică, asigură 

respectarea drepturilor și libertăților fundamentale 

ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și 

punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor 

guvernului, a hotărârilor Consiliului Local, dispune 

măsurile necesare și acordă sprijin pentru aplicarea 

ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale 

miniștrilor, ale celorlalți conducători ai autorităților 

administrației publice centrale, ale Prefectului, 

precum și a hotărârilor Consiliului Județean, în 

condițiile legii. Acesta beneficiază de aparat de 

specialitate format din compartimente și încadrate 

cu funcționari publici și personal contractual. 

Primarul conduce serviciile publice locale și 

reprezintă municipiul în relațiile cu celelalte 

autorități publice, cu persoane fizice sau juridice din 

țară și străinătate, precum și în justiție. De asemenea, 

Primarul îndeplinește funcția de ofițer al stării civile 

și de autoritate tutelară și asigură funcționarea 

serviciilor locale de profil, atribuții privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor, 

referendumului și recensământului.  

  

Viceprimarul îndeplinește atribuțiile care îi sunt 

delegate de către Primar, prin dispoziție cu 

reespectarea prevederilor legale. 

 

Secretarul Municipiului este funcționar public de 

conducere care coordonează, îndrumă și controlează, 

în conformitate cu prevederile Legii 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, compartimentele menționate anterior, 

din cadrul Serviciului de Administrație Publică 

Locală. 

 

RESURSE UMANE 

 

Organigrama stabilită în anul 2014 reflectă faptul că 

numărul total al funcțiilor din Primăria Municipiului 

Dorohoi este de 170, din care: 7 funcții publice de 

conducere, 51 de funcții publice de execuție, 7 funcții 

contractuale de conducere și 105 funcții contractuale 
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de execuție. 
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Cele 170 de posturi din organigramă sunt repartizate 

astfel: 
 

▪ Aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Dorohoi - 79 posturi; 
 

▪ Casa de Cultură Municipală Dorohoi - 3 

posturi; 

▪ Biblioteca Municipală Dorohoi - 4 posturi; 

▪ Serviciul pentru situații de urgență - 1 post; 

▪ Aparatul de lucru al Consiliului Local 

Municipal Dorohoi - 1 post; 

▪ Direcția administrației piețelor și a oborului - 

18 posturi; 

▪ Direcția Edilitare, care are în subordine 

Serviciul Spații Verzi - 33 posturi; 
 

▪ Serviciul Poliția Locală - 19 posturi; 
 

▪ Serviciul Evidența Persoanelor - 6 posturi; 
 

▪ Compartimentul Integrare Europeană, 

Informatică, Programe - 6 posturi. 

 

Organigrama mai conține 14 posturi aferente 

funcțiilor de conducere, posturi incluse în cele 170 

de posturi, astfel: 
 

▪ Șef serviciu administrativ: 
 

▪ Șef serviciu situații de urgență; 

▪ Șef birou Biblioteca Municipală Dorohoi; 

▪ Șef Direcția Edilitare; 

▪ Șef serviciu spații verzi; 

▪ Director Direcția administrației piețelor și 

oborului; 

▪ Director Casa de Cultură Municipală Dorohoi. 
 

Funcțiile publice de conducere sunt următoarele: 
 

▪ Secretarul Municipiului Dorohoi; 
 

▪ Directorul executiv al Direcției Economice; 

▪ Arhitectul șef; 

▪ Șeful serviciului urmărire, încasare, 

executare silită, constatare, impunere și 

control persoane juridice; 

▪ Șeful serviciului urmărire, încasare, 

executare silită, constatare, impunere și 

control persoane fizice; 

▪ Șeful Serviciului Administrație Publică 

Locală; 

▪ Șeful Serviciului Poliției Locale. 

 

Funcțiile publice de conducere au fost stabilite 

conform prevederilor articolului 112(1) din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată, respectiv a fost respectat procentul de 

12% din totalul funcțiilor publice, cu excepția 

funcției publice de secretar. 
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ANALIZA SWOT 
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DEZVOLTARE URBANĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Accesul la magistralele rutiere de transport E85 

Siret-Suceava-Bucureşti, E576 Suceava-Vatra 

Dornei, care asigură legătura cu Vestul 

României; 

▪ Rețeaua de gaz din Municipiul Dorohoi s-a 

extins cu 7 km în perioada 2010 - 2014; 

▪ Lungimea străzilor din municipiu reprezintă 

aproximativ 20.0% din suprafața drumurilor 

aflate în intravilanul județului; 

▪ Evoluție ascendentă a suprafeței locuibile 

(creștere cu până la 34.6% în perioada 2010 - 

2014); 

▪ Numărul locuințelor existente a crescut cu 5.2% 

în perioada 2010 - 2015; 

▪ În anul 2014 au fost finalizate 81 de clădiri din 

fondurile populației; 

▪ Existența unei stații de sortare și de transfer a 

deșeurilor; 

▪ Cele mai multe dintre locuințele din municipiu 

dispun de baie (92.2%) și de bucătărie (93.4%); 

▪ Pondere ridicată de racordare a locuințelor la 

rețeaua de energie electrică (98.3%); 

▪ Potențial de producere a energiei termice pe 

bază de biomasă datorită activității agricole; 

▪ Aproximativ toată suprafața locuibilă existentă 

este în proprietate privată (97.4%). 

▪ Repartiția spațiilor verzi nu este uniformă, 

existând zone unde densitatea spațiilor verzi este 

mare, dar și zone cu deficit mare; 

▪ Insuficienta revitalizare și reabilitare a tuturor 

parcurilor și grădinilor publice;  

▪ Lipsa unei variante ocolitoare a municipiului care 

să reducă emisiile de dioxid de carbon; 

▪ Creșterea traficului rutier și apariția blocajelor în 

trafic. În lipsa unei centuri ocolitoare, mare parte 

din traficul de tranzit, trece prin mijlocul orașului; 

▪ Lipsa unor proiecte de mobilitate urbană 

▪ Lipsa unor proiecte de regenerare urbană; 

▪ Peisajul urban afectat de prezența liniilor aeriene 

electrice și de comunicații, prezente în zona civică; 

▪ Infrastructură rutieră și utilitară slab dezvoltată în 

unele zone ale municipiului; 

▪ Poluarea fonică produsă de traficul rutier 

aglomerat; 

▪ Majoritatea populației nu beneficiază de un sistem 

de alimentare cu energie termică; 

▪ Echipamentele și instalațiile termice ale sistemului 

centralizat prezintă uzură fizică și morală; 

▪ Cele mai multe clădiri nu sunt izolate termic în 

mod corespunzător; 

▪ Inexistența unui sistem park and ride;  

▪ Necesitatea unor proiecte de infrastructură 

edilitară destinate localităților rurale limitrofe 
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Municipiului Dorohoi (apă-canal, infrastructură 

rutieră, sistem de iluminat public, transport public 

în parteneriat cu municipiul etc.);  

▪ Spațiile de joacă din municipiul Dorohoi sunt într-

o stare nesatisfăcătoare fiind lipsite de dotări 

moderne care să ofere condiții de siguranță. 

 

 

DEZVOLTARE URBANĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Existența programelor de finanțare cu fonduri 

nerambursabile pentru dezvoltarea socio-

economică a municipiului; 

▪ Existența mecanismelor de redresare și 

reziliență pentru accesare de fonduri 

rambursabile și nerambursabile în contextul 

situațiilor excepționale (Planul Național de 

Relansare și Reziliență);  

▪ Implementarea proiectelor de reabilitare a 

clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și de 

eficientizare energetică prin intermediul 

Programului Operațional Regional; 

▪ Modernizarea sistemului de iluminat public prin 

eficientizarea sistemului energetic; 

▪ Existența surselor de finanțare care promovează 

dezvoltarea spațiilor verzi, a locurilor de joacă și 

a parcurilor; 

▪ Întocmirea unei hărți de zgomot care să ajute la 

▪ Instabilitate economică la nivel național; 

▪ Dificultăți în contractarea sumelor necesare 

asigurării cofinanțării; 

▪ Prețuri ridicate la resursele energetice; 

▪ Reducerea investițiilor publice în infrastructură 

din cauza crizei financiare; 

▪ Întârzierea implementării proiectelor din cauza 

sistemului birocratic; 

▪ Lipsa capacității de răspuns adecvate la situațiile 

de urgență ca urmare a unei infrastructuri 

specifice deficitare. 
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gestionarea poluării fonice; 

▪ Susținerea la nivel guvernamental a proiectelor 

de dezvoltare a infrastructurii la scară mare; 

▪ Implementarea proiectelor de investiții în 

domeniul reabilitării și extinderii rețelelor de 

apă, canalizare și epurare a apelor uzate din 

cadrul instituțiilor. 

 

DEMOGRAFIE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Diferența procentuală dintre femei și bărbați nu 

este semnificativă; 

▪ Rata mortalității (8.2‰) a înregistrat o valoare 

mai scăzută față de cele înregistrate la nivel 

național, regional și județean; 

▪ În anul 2014 s-a înregistrat un singur caz de 

mortinatalitate; 

▪ Numărul căsătoriilor este superior cazurilor de 

divorț; 

▪ Rata de nupțialitate este superioară valorilor 

înregistrate la nivel național, regional și 

județean. 

▪ Populația a înregistrat o scădere de 4.6% în 

anul 2015 față de anul 2010; 

▪ Rată a natalității inferioară (7.5‰) valorilor 

înregistrate la nivel național (8.8‰), regional 

(9.5‰) și județean (9.0‰); 

▪ Spor natural negativ înregistrat în anul 2014; 

▪ Populația are tendința de îmbătrânire; 

▪ Populația cu vârsta între 0 - 24 de ani este în 

scădere; 

▪ Creștere a populației vârstnice cu 15.6% în 

anul 2015, comparativ cu anul 2005; 

▪ Rata divorțialității este superioară valorilor 

înregistrate la nivel național, regional și 

județean; 

▪ Spor migratoriu negativ în perioada 2010 - 

2015 în ceea ce privește plecările și stabilirile 

cu domiciliul și cu reședința.  
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Existența campaniilor de creștere demografică 

la nivel național; 

▪ Dezvoltarea ofertei educaționale în conformitate 

cu standardele europene; 

▪ Existența campaniilor de stopare a migrației 

forței de muncă și promovarea remigrației. 

▪ Scăderea ratei natalității influențează scăderea 

dramatică a populației și îmbătrânirea 

acesteia; 

▪ Tendința de migrare a populației determină 

scăderea forței de muncă la nivel local; 

▪ Creșterea ratei de divorțialitate cauzează 

creșterea numărului de familii monoparentale. 

 

ECONOMIA LOCALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Scăderea numărului de șomeri înregistrați în 

perioada 2013 - 2015 (cu 29.3%); 

▪ Prezența a 484 firme care activau în Municipiul 

Dorohoi la nivelul anului 2014; 

▪ Domeniile dominante ale economiei locale sunt 

construcțiile și industria prelucrătoare; 

▪ Majoritatea firmelor din municipiu au capital 

românesc, numai 3.0% fiind cu capital străin; 

▪ Existența terenurilor disponibile pentru 

investiții (3 foste situri industriale); 

▪ Existența unui centru local de informare, 

consiliere, asistență pentru ocuparea pe piața 

muncii și formare profesională; 

▪ Existența unui incubator de afaceri cu peste 20 

de firme din domenii diferite; 

▪ Cele mai multe firme din Municipiul Dorohoi au 

profit net între 10.001 - 100.000 RON; 

▪ Evoluția descendentă a numărului mediu de 

salariați în perioada 2012 - 2014 (scădere cu 

3.4%); 

▪ Capital insuficient pentru investiții; 

▪ Deficit de forță de muncă, rata de înlocuire a 

forței de muncă fiind de 604‰; 

▪ Majoritatea firmelor din Municipiul Dorohoi au 

între 1 - 10 angajați (85.0%); 

▪ Numai o firmă din Municipiul Dorohoi avea la 

nivelul anului 2014 mai mult de 500 angajați; 

▪ Rată mai mare a șomajului înregistrată în rândul 

bărbaților; 

▪ În Municipiul Dorohoi doar 5 firme sunt cu profit 

net mai mare de 1.000.000 RON; 

▪ Număr scăzut al firmelor care activează în 

prelucrarea produselor provenite din agricultură; 

▪ Lipsa unei platforme industriale, care să pună la 
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▪ În Municipiul Dorohoi există un mediu 

antreprenorial care activează în domeniile: 

servicii hoteliere, transporturi, imobiliare, 

industria extractivă, sănătate, asistență socială, 

învățământ și alte activități. 

dispoziția investitorilor terenuri compacte, cu 

facilități la utilitățile publice (apă, canalizare, gaz, 

energie electrica etc.). 

▪  

 

ECONOMIA LOCALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Dezvoltarea industriei de prelucrare la nivel 

local; 

▪ Diversificarea economiei locale prin 

valorificarea potențialului endogen; 

▪ Atragerea investitorilor și crearea unor noi 

locuri de muncă; 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor public-private; 

▪ Implementarea programelor de calificare 

profesională și de integrare pe piața muncii; 

▪ Dezvoltarea economiei locale prin parteneriatul 

de cooperare transfrontalier, prin transfer de 

informații și participare activă a populației; 

▪ Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; 

▪ Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă cu 

până la 75.0% în rândul populației cu vârsta 

cuprinsă între 20 - 64 de ani; 

▪ Reducerea fenomenului de sărăcie și creșterea 

indicelui de dezvoltare umană locală. 

▪ Instabilitatea legislativă la nivel național 

determină agenții economici să nu investească 

pe termen mediu sau lung; 

▪ Interesul scăzut al populației inactive față de 

programele de recalificare profesională 

determină creșterea ratei șomajului; 

▪ Scăderea puterii de cumpărare a populației 

cauzează reorientarea investitorilor către alte 

zone. 
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SISTEMUL EDUCAȚIONAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ În Municipiul Dorohoi oferta educațională este 

diversificată pe niveluri de învățământ (studii 

preuniversitare); 

▪ Existența Liceului Tehnologic Special ,,Ion 

Pillat”, care se bazează pe un sistem flexibil de 

pregătire a persoanelor cu dizabilități; 

▪ Condiții optime de recuperare și formare 

profesională pentru elevii cu dizabilități; 

▪ Grad ridicat de implicare în activități școlare și 

extrașcolare realizate în cadrul unităților de 

învățământ de la nivelul Municipiului Dorohoi; 

▪ Performanțe deosebite obținute de elevi în 

competițiile naționale și internaționale; 

▪ Existența unui Club al Copiilor și Elevilor la nivel 

local cu 5 cercuri tehnico-aplicative . 

▪ Populația absolventă a scăzut în anul 2013 cu 

18.2% față de anul 2010; 

▪ Număr scăzut al sălilor de clasă raportat la 

numărul elevilor înscriși în unitățile de 

învățământ; 

▪ Dotarea insuficientă cu PC-uri a unităților de 

învățământ la nivelul municipiului; 

▪ Săli de gimnastică și terenuri de sport 

insuficiente în raport cu populația școlară a 

municipiului; 

▪ Slaba dotare a unităților de învățământ cu 

echipamente didactice moderne; 

▪ În învățământul liceal numărul cadrelor 

didactice a scăzut cu 6.7% în anul 2014 

comparativ cu anul 2011; 

▪ În municipiul Dorohoi, nu există nicio unitate 

antepreșcolară (creșă). 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Existența fondurilor nerambursabile alocate 

sectorului educațional pentru modernizarea 

infrastructurii; 

▪ Existența mecanismelor de redresare și 

reziliență pentru accesare de fonduri 

rambursabile și nerambursabile în contextul 

situațiilor excepționale (Planul Național de 

Relansare și Reziliență);  

▪ Scăderea interesului elevilor și profesorilor față 

de sectorul educațional este cauzată de politica 

incoerentă a sistemului de învățământ la nivel 

național; 

▪ Resursele financiare insuficiente alocate 

învățământului generează apariția fenomenului 

de abandon școlar; 

▪ Tendința de îmbătrânire a populației cauzează 
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▪ Programe școlare internaționale care permit 

elevilor și profesorilor să stabilească 

parteneriate cu instituții din spațiul Uniunii 

Europene; 

▪ Fonduri alocate cercetării, inovării și dezvoltării, 

ce pot asigura formarea profesională și 

integrarea pe piața muncii a absolvenților. 

scăderea numărului de copii și, implicit, de elevi.  

 

PATRIMONIUL CULTURAL ȘI TURISMUL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Municipiul Dorohoi are o viață culturală variată și o 

infrastructură culturală favorabilă; 

▪ Obiectivele cu importanță culturală și istorică 

reprezintă puncte de atracție turistică; 

▪ Muzeul de Științe ale Naturii cuprinde o colecție 

unică de exemplare faunistice și vegetale; 

▪ Muzeul memorial „George Enescu” are amenajat 

un salon muzical în care au loc periodic 

evenimente; 

▪ Biblioteca Municipală este inclusă în programul 

Biblionet; 

▪ Casa Municipală de Cultură organizează 

evenimente care contribuie la diversificarea 

activităților de petrecere a timpului liber al 

localnicilor, dar și a vizitatorilor; 

▪ Cercurile tehnico-aplicative din cadrul Clubului 

Copiilor și Elevilor din Dorohoi participă la 

evenimentele organizate la nivel local (Orchestra 

de Muzică Populară „Mugurelul”, Grupul Vocal 

▪ Potențialul turistic al Municipiului Dorohoi nu 
este suficient valorificat pentru a genera un 
flux constant de vizitatori; 

▪ Durata de cazare a vizitatorilor este mai 

scăzută decât cea înregistrată în cadrul 

celorlalte zone din țară; 

▪ Lipsa unui centru cultural multifuncțional 

integrat pentru organizarea unor evenimente 

culturale; 

▪ Biblioteca Municipală nu dispune de o 

infrastructură tehnică adecvată pentru a spori 

accesul și calitatea oferită cititorilor; 

▪ Fonduri limitate alocate sectorului cultural; 

▪ Slaba promovare a evenimentelor culturale 

locale la nivel național și internațional; 

▪ Municipiul Dorohoi nu este integrat în 

circuitul național și internațional; 

▪ Lipsa unei infrastructuri culturale suficiente și 

adecvate care să poată pună în valoare colecția 
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„Voces”, trupe de dans etc.); 

▪ Număr mare de evenimente culturale organizate 

anual; 

▪ Existența unui cinematograf 3D cu o capacitate 

totală de 240 de locuri; 

▪ Monumente cu valoare memorială și culturală. 

de artă (grafică, pictură, sculptură) existentă 

în patrimoniul consiliului local; 

▪ Lipsa unui muzeu al ținutului Dorohoi, 

aparținând municipalității  

▪ Lipsa unei activități artistice periodice (tip 

tabără de creație, festival-concurs etc.) care să 

conducă, prin creațiile artiștilor, la 

îmbogățirea patrimoniului artistic al 

municipiului (continuând astfel tradiția unor 

artiști de valoare autohtoni ex:  George 

Enescu, Iulia Onița); 

▪ Lipsa unor trasee turistice ale zonei, incluse în 

traseele turistice naționale sau județene, care 

să scoată în evidență obiective turistice 

importante precum: Biserica Sf. Nicolae, 

Bisericuța de lemn, Casa Memorială George. 

Enescu etc. 

 

PATRIMONIUL CULTURAL ȘI TURISMUL 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Dezvoltarea infrastructurii culturale cu fonduri 

nerambursabile obținute prin intermediul 

Programului Operațional Regional; 

▪ Existența Planului Național de Relansare și 

Redresare; 

▪ Promovarea evenimentelor culturale și a 

obiectivelor importante din Municipiul 

Dorohoi; 

▪ Înlocuirea consumului de cultură cu cea 

specifică societății consumatoriste; 

▪ Distanțarea localnicilor de viața culturală; 

▪ Scăderea numărului de manifestări 

culturale deteriorează relațiile interumane; 

▪ Politica nefavorabilă a dezvoltării mediului 

antreprenorial din cauza numeroaselor 

taxe și impozite. 
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▪ Dezvoltarea parteneriatelor public-private în 

vederea promovării obiectivelor și 

evenimentelor culturale din Municipiul 

Dorohoi; 

▪ Atragerea populației tinere și implicarea 

acesteia în viața culturală a Municipiului 

Dorohoi; 

▪ Valorificarea monumentelor istorice și 

culturale din Municipiul Dorohoi. 

 

FACTORI DE MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Concentrația medie anuală de dioxid de 

azot nu a depășit valoarea limită pentru 

protecția sănătății umane; 

▪ În anul 2015 nu s-au înregistrat 

evenimente cu impact major asupra stării 

calității aerului; 

▪ Existența unei stații de sortare și transfer 

a deșeurilor realizată în cadrul unui 

proiect finanțat din fonduri PHARE CES 

2004; 

▪ Sistem centralizat de administrare a 

deșeurilor și colectarea selectivă a 

acestora ,,door to door”; 

▪ Bogății ale subsolului care pot fi utilizate 

în domeniul construcțiilor și în industria 

prelucrătoare; 

▪ Alunecări de teren în zona de sud a localității; 

▪ Existența unor alunecări de teren nestabilizate 

în nordul municipiului Dorohoi; 

▪ Lipsa unor investiții în infrastructura pentru 

adaptarea la schimbările climatice; 

▪ Lipsa unor proiecte de eficientizare energetică a 

clădirilor pentru reducerea consumului de 

energie din surse convenționale; 

▪ Concentrațiile medii de pulberi în suspensie 

PM10 și PM 2.5 au depășit valoarea limită 

anuală pentru protecția sănătății populației în 

sezonul rece; 

▪ Au fost înregistrate depășiri ale zgomotului în 

ceea ce privește traficul rutier la nivelul 

străzilor de categorie tehnică III (de colectare) 

și la nivelul străzilor de categorie tehnică II (de 
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▪  legătură); 

▪ Risc de inundații în unele zone ale municipiului; 

▪ Poluarea apelor în semestrul I al anului 2015 

din Municipiul Dorohoi realizată din cauza 

colectării și epurării insuficiente a apelor uzate. 

▪ Lipsa unor proiecte de extindere, modernizare, 

reabilitare a infrastructurii de apă/canal; 

 
FACTORI DE MEDIU 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Accesarea fondurilor nerambursabile prin 

programe destinate protecției mediului; 

▪ Existența mecanismelor de redresare și 

reziliență pentru accesare de fonduri 

rambursabile și nerambursabile în 

contextul situațiilor excepționale (Planul 

Național de Relansare și Reziliență);  

▪ Creșterea responsabilității populației 

pentru protejarea patrimoniului natural; 

▪ Promovarea unui stil de viață sănătos prin 

implementarea la nivelul Municipiului 

Dorohoi a unui sistem „park and ride”; 

▪ Reducerea emisiilor de dioxid de carbon. 

▪ Apariția schimbărilor climatice severe care 

generează calamități naturale; 

▪ Emisiile ridicate de dioxid de carbon și de 

substanțe periculoase cauzează îmbolnăvirea 

populației; 

▪ Poluarea excesivă din mediul urban din cauza 

traficului rutier afectează condițiile naturale din 

Municipiul Dorohoi. 
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SĂNĂTATE  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ În Municipiul Dorohoi sunt existente unități 

sanitare în regim public și privat (spital 

municipal, ambulatoriu integrat al spitalului, 

dispensar medical, cabinete medicale școlare, 

cabinete stomatologice, cabinete medicale de 

specialitate, farmacii, laboratoare medicale și 

laboratoare de tehnică dentară) care asigură 

servicii medicale populației; 

▪ Existența unui spital municipal cu servicii 

medicale structurate pe diferite secții și 

compartimente (Reumatologie, Psihiatrie, 

Pediatrie, Otorinolaringologie (ORL), 

Ortopedie și traumatologie, Obstetrică-

ginecologie, Neurologie, Neonatologie, 

Medicină internă, Medicină de urgență, 

Farmacie clinică, Diabet zaharat, nutriție și 

boli metabolice, Chirurgie generală, 

Cardiologie, Boli infecțioase, Anestezie și 

terapie intensivă); 

▪ Computerul tomograf achiziționat în cadrul 

Ambulatoriului asigură populației accesul la 

servicii de calitate în domeniul medical; 

▪ Spitalul Municipal acordă beneficiarilor 

servicii de spitalizare continuă și servicii de 

spitalizare de zi. 

▪ Infrastructura medicală din domeniul public 

este slab dezvoltată; 

▪ Majoritatea echipamentelor medicale specifice 

sunt uzate moral și fizic; 

▪ Aparatură și echipamente medicale insuficiente 

pentru specializările complexe precum ATI, 

oncologie, boli cardio-vasculare; 

▪ Reziliență scăzută în cazul unor evenimente 

neprevăzute și/sau în cazul unor situații de 

urgență (fenomene naturale, pandemii etc.); 

▪ Număr scăzut al personalului medical în raport 

cu populația Municipiului Dorohoi; 

▪ Slaba activitate a măsurilor de prevenire a 

apariției bolilor și de răspândire a acestora; 

▪ Resurse bugetare limitate alocate sectorului 

medical. 
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SĂNĂTATE 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Dezvoltarea infrastructurii medicale cu 

sprijinul fondurilor nerambursabile din 

cadrul Programului Operațional Regional; 

▪ Existența mecanismelor de redresare și 

reziliență pentru accesare de fonduri 

rambursabile și nerambursabile în contextul 

situațiilor excepționale (Planul Național de 

Relansare și Reziliență);  

▪ Eficientizarea energetică a clădirilor din 

sistemul sanitar public; 

▪ Implementarea unui sistem de gestionare a 

deșeurilor medicale; 

▪ Modernizarea echipamentelor specifice 

domeniului sanitar; 

▪ Atragerea de tineri specialiști care să 

utilizeze dotările de ultimă generație, 

achiziționate prin programe guvernamentale 

și non-guvernamentale; 

▪ Promovarea programelor de asistență 

medicală comunitară. 

▪ Accentuarea fenomenului migraționist în 

rândul personalului medical din cauza 

salariilor necorespunzătoare; 

▪ Fondurile insuficiente și managementul 

defectuos din domeniul public determină 

deteriorarea infrastructurii sanitare și a 

serviciilor medicale acordate; 

▪ Restructurarea unor unități medicale din 

cauza crizei economice la nivel național și 

mondial; 

▪ Efectele negative ale accentuării fenomenului 

de îmbolnăvire a populației. 
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ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Gradul ridicat de implicare al Direcției de 

Asistență Socială Dorohoi în sprijinirea 

grupurilor defavorizate; 

▪ Existența unui plan de acțiune pentru 

îmbunătățirea calității vieții populației de etnie 

romă din Municipiul Dorohoi; 

▪ Grad ridicat de colaborare al școlilor cu 

serviciile sociale existente la nivel local; 

▪ Centrul de zi „Jurjac” asigură servicii sociale 

copiilor și părinților care beneficiază de o 

măsură de protecție specială; 

▪ În Municipiul Dorohoi sunt desfășurate 

campanii de prevenire și combatere a 

comportamentului deviant; 

▪ Interesul Administrației Publice Locale față de 

grupurile cu risc social din Municipiul Dorohoi; 

▪ Existența unui Centru de Zi pentru Copii și 

Tineri cu Dizabilități; 

▪ Numărul persoanelor vârstnice dependente 

din Municipiul Dorohoi a înregistrat în anul 

2016 o scădere de 76.2% față de anul 2014; 

▪ Existența unei Cantine de Ajutor Social care 

asigură masă caldă beneficiarilor din 

Municipiul Dorohoi. 

▪ Îmbătrânirea populației din municipiu 

influențează creșterea numărului de persoane 

vârstnice dependente; 

▪ Consum ridicat de substanțe psihotrope în 

rândul tinerilor; 

▪ Populația de etnie romă (peste 800 de 

persoane) din Cartierul Drochia nu dispun de 

resurse financiare pentru un trai decent; 

▪ Inexistența unui program de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice dependente; 

▪ Număr ridicat al persoanelor cu dizabilități în 

evidența Direcției Publice de Asistență Socială; 

▪ Cazurile de familii și persoane singure fără 

venituri sunt în continuă creștere; 

▪ Numărul beneficiarilor de venit minim 

garantat din anul 2015 a înregistrat o creștere 

de 33.0%, comparativ cu anul 2010. 
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ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Dezvoltarea conceptului de economie socială 

prin crearea de întreprinderi sociale; 

▪ Accesarea de fonduri nerambursabile pentru 

dezvoltarea proiectelor de calificare 

profesională și integrare pe piața muncii a 

grupurilor defavorizate; 

▪ Dezvoltarea parteneriatelor între ONG-uri și 

Primăria Municipiului Dorohoi; 

▪ Conștientizarea populației din Municipiul 

Dorohoi cu privire la conceptul de 

solidaritate socială; 

▪ Dezvoltarea serviciilor sociale de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor vârstnice; 

▪ Promovarea politicilor sociale de sprijinire a 

grupurilor vulnerabile, susținute de Strategia 

Europa 2020; 

▪ Preluarea modelelor de bună practică din 

țările Uniunii Europene care au dezvoltat 

servicii sociale de calitate; 

▪ Reducerea sărăciei și combaterea excluziunii 

sociale. 

▪ Creșterea numărului de persoane defavorizate 

în Municipiul Dorohoi; 

▪ Creșterea ratei de abandon școlar din cauza 

posibilităților financiare reduse a populației; 

▪ Lipsa ofertei de muncă pentru grupurile 

vulnerabile accentuează fenomenul de 

excluziune socială; 

▪ Îmbătrânirea accelerată a populației crește 

nevoia de servicii sociale specializate; 

▪ Creșterea numărului de copii ai căror părinți 

migrează extern; 

▪ Lipsa unui cadru legislativ stabil în domeniul 

violenței domestice și al abuzurilor sexuale 

determină accentuarea acestui fenomen la 

nivel național; 

▪ Birocrația excesivă în ceea ce privește 

adaptarea serviciilor la standardele europene 

descurajează întreprinzătorii să dezvolte 

activități în domeniul social.  
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Personalul angajat în cadrul Administrației 

Publice Locale are pregătirea profesională 

corespunzătoare; 

▪ Existența terenurilor și a spațiilor în domeniul 

public disponibile pentru investiții de dezvoltare 

a economiei locale; 

▪ Implicarea aparatului administrativ în 

problemele sociale și economice ale comunității; 

▪ Inițiativa Autorităților Locale de a dezvolta 

parteneriate public-private; 

▪ Existența unui cadru legal coerent şi stabil 

privind liberul acces la informația de interes 

public şi transparența actului administrativ. 

▪ Resurse financiare limitate; 

▪ Acces limitat la programe de perfecționare și 

de formare continuă din punct de vedere 

profesional; 

▪ Resurse financiare limitate pentru susținerea 

programului de pregătire; 

▪ Personal insuficient raportat la volumul de 

sarcini în cadrul administrativ și la numărul de 

persoane din municipiu; 

▪ Lipsa unui sistem informatizat actualizat de 

date; 

▪ Necesitatea digitalizării serviciilor 

administrației publice locale și subordonate, 

pentru asigurarea eficienței și calității 

acestora;  
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Îmbunătățirea calității serviciilor acordate 

cetățenilor din Municipiul Dorohoi prin 

intermediul programelor de dezvoltare a 

capacității administrative și a asistenței tehnice; 

▪ Programe de specializare a resurselor umane 

din administrație publică; 

▪ Existența Planului Național de Relansare și 

Reziliență;  

▪ Existența Programului Operațional Asistență 

Tehnică destinate pregătirii proiectelor de 

infrastructură;  

▪ Reducerea birocrației prin crearea unei baze de 

prelucrare a datelor, accesibilă populației; 

▪ Promovarea modelelor de bună practică prin 

transfer informațional și parteneriate la nivel 

național și internațional. 

▪ Termene mai lungi de rezolvare a problemelor 

locale și centrale din cauza personalului 

insuficient în cadrul unor compartimente; 

▪ Bugetul local insuficient determină amânarea 

implementării proiectelor; 

▪ Schimbările legislative realizate în mod 

frecvent nu sunt asimilate eficient. 

 

  



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 

95 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 

96 
 

  



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 

97 
 

VIZIUNE ȘI OBIECTIVE 
 
Dorohoi - Municipiu Durabil 

 

Municipiul Dorohoi își propune să 

devină o zonă atractivă prin asigurarea reconversiei 

și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor 

degradate, situate în intravilan, în vederea 

îmbunătățirii mediului urban. 

 

Investițiile alocate competitivității întreprinderilor 

mici și mijlocii, transferului tehnologic, eficienței 

energetice a clădirilor publice, transportului public 

nemotorizat și electric, dezvoltării infrastructurii 

sociale, sanitare și educaționale reprezintă priorități 

de dezvoltare durabilă a Municipiului Dorohoi. 

 
 
Dorohoi - Municipiu Verde 

 

Dezvoltarea durabilă include și eficiența 

energetică, protejarea factorilor de mediu și 

promovarea unui stil de viață sănătos. Municipiul 

Dorohoi își propune revitalizarea peisagistică și 

reducerea gradului de poluare prin promovarea 

metodelor alternative de utilizare a energiei și 

utilizarea acestora pe tot cuprinsul zonei. Extinderea 

zonelor amenajate cu spații verzi reprezintă o soluție 

eficientă de protejarea a patrimoniului natural și a 

creșterii calității vieții locuitorilor din municipiu. 

 

Dorohoi - Municipiu Incluziv 
 

Promovarea incluziunii sociale și 

combaterea sărăciei nu este doar o condiție a 

Strategiei Europa 2020, ci un mod intern de a 

soluționa problemele sociale ale comunității și 

egalizarea șanselor prin sprijinirea grupurilor 

vulnerabile identificate. În Municipiul Dorohoi există 

zone marginalizate și dezavantajate, procentul 

acestora fiind de 59.0%. Suprafața zonelor 

dezavantajate și marginalizate nu este compactă, ci 

este întreruptă de zonele nedezavantajate. De aceea, 

o prioritate de dezvoltare a Municipiului Dorohoi 

este reprezentată de sprijinirea grupurilor 

defavorizate. 

 
Dorohoi - Municipiu Cultural 

 

Varietatea monumentelor și obiectivelor 

istorice prezente în această zonă determină ca 

Municipiul Dorohoi să aibă un potențial de 

dezvoltare a manifestărilor culturale și de implicare 

a populației în activitățile de acest tip. Valorificarea 

patrimoniului cultural reprezintă o prioritate de 

dezvoltare a economiei locale pe termen lung, prin 

protejarea tuturor obiectivelor istorice, a muzeelor, a 

instituțiilor de cultură și a identității culturale locale. 
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Viziunea strategică implică o dezvoltare pe termen 

lung a Municipiului Dorohoi și îmbunătățirea calității 

vieții locuitorilor, având în vedere obiectivele, 

măsurile de dezvoltare prevăzute de politicile externe, 

programele operaționale, viziunea de dezvoltare a 

României, a regiunii Nord-Est și a județului Botoșani. 

 

Îndeplinirea obiectivelor propuse pentru dezvoltarea 

Municipiului Dorohoi depinde de capacitatea de 

finanțare a proiectelor, atât prin intermediul 

fondurilor nerambursabile guvernamentale, cât și cele 

nerambursabile europene. 

 

Factorii care influențează nivelul scăzut de 

dezvoltare a Municipiului Dorohoi sunt: 

 

▪ Alternativele economice reduse pentru 

populație; 

 

▪ Competitivitatea scăzută a mediului 

antreprenorial; 

 

▪ Nivelul scăzut de atractivitate în unele zone 

ale municipiului. 

 

Lipsa locurilor de muncă, fenomenul migraționist, 

gradul ridicat de sărăcie în rândul populației din 

zonele dezavantajate și marginalizate ale  

 

municipiului reprezintă elemente care susțin nevoia 

de inovare, dezvoltare și creștere a competitivității 

locale. 

 

Creșterea gradului de atractivitate a Municipiului 

Dorohoi reprezintă una din soluțiile de dezvoltare 

economico-socială și un argument care va determina 

generația tânără să se stabilească permanent în 

această zonă. Diversificarea ofertei locurilor de 

muncă, a serviciilor acordate populației și creșterea 

gradului de siguranță publică sunt aspecte care 

definesc o zonă urbană dezvoltată și autonomă. 

 

Gradul ridicat de colaborare cu alte orașe din 

exteriorul teritoriului național asigură populației 

dezvoltarea relațiilor interpersonale, promovează 

transferul cultural și prezentarea exemplelor de 

bune practici în ceea ce privește succesul 

implementării proiectelor care pot duce la creșterea 

economică a unei zone. 

 

Indicatorii și factorii identificați în analiza 

diagnostică a Municipiului Dorohoi reprezintă baza 

elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Municipiului Dorohoi cu orizontul de timp 2023, 

îndeplinirea obiectivelor strategice și specifice fiind 

scopul planificării strategice. 
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OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE 
 

Direcțiile strategice de dezvoltare a Municipiului Dorohoi includ dezvoltarea durabilă urbană, valorificarea 

potențialului cultural, sprijinirea mediului de afaceri și dezvoltarea parteneriatelor public-private, protejarea 

factorilor de mediu, dezvoltarea capacității administrative și promovarea incluziunii sociale și combaterea  

sărăciei. 

 

Obiective strategice Obiective specifice 

OS. 1. Dezvoltare urbană 

durabilă 

Os.1.1. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

Os.1.2. Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale 

Os.1.3. Creșterea gradului de siguranță publică 

Os. 1.4. Creșterea atractivității și calității mediului urban și a designului urban 

Os.1.5. Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului public  

OS. 2. Valorificarea potențialului 

cultural 

Os. 2.1. Facilitarea accesului la monumentele istorice prin investiții în 

infrastructura fizică și informațională 

Os. 2.2. Promovarea obiectivelor cultural-istorice ale Municipiului 

Dorohoi 

Os. 2.3. Diversificarea manifestărilor culturale 

Os. 2.4. Dezvoltarea infrastructurii de agrement, sportive și de petrecere 

a timpului liber  

OS. 3. Sprijinirea mediului 

antreprenorial și creșterea 

competitivității întreprinderilor 

mici și mijlocii 

Os. 3.1. Promovarea dezvoltării mediului antreprenorial  

Os. 3.2. Dezvoltarea parteneriatelor public-private 

Os. 3.3. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 

Os. 3.4. Modernizarea și extinderea spațiului de desfășurare a 

activităților economice prin crearea incubatoarelor de afaceri 
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Obiective strategice Obiective specifice 

OS.4. Protejarea mediului 

înconjurător 

Os.4.1. Reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze de seră 

și a consumului de energie 

Os.4.2. Utilizarea energiei alternative 

Os.4.3. Protecția biodiversității 

OS. 5. Dezvoltarea capacității 

administrative 

Os. 5.1. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de administrare 

modern 

Os. 5.2. Creșterea transparenței administrației publice și a instituțiilor 

subordonate 

Os. 5.3. Facilitarea accesului populației la informații privind dezvoltarea 

locală   

OS. 6. Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea sărăciei  

Os. 6.1. Modernizarea infrastructurii educaționale 

Os. 6.2. Dezvoltarea serviciilor sociale  

Os. 6.3. Modernizarea infrastructurii medicale și dezvoltarea serviciilor 

de ocrotire a sănătății populației 

Os. 6.4. Stimularea implicării active a populației în rezolvarea 

problemelor sociale și economice 

 

Participarea activă a comunității locale și colaborarea acesteia cu autoritățile publice locale asigură buna 

îndeplinire a obiectivelor strategice și specifice propuse pentru următoarea perioadă. Creșterea calității vieții 

locuitorilor și reducerea disparităților sociale reprezintă obiectivul general al planului de acțiune locală, iar 

creșterea economiei locale reprezintă rezultatul îndeplinirii obiectivelor și măsurilor de dezvoltare.  

 

Obiectivele Municipiului Dorohoi sunt direct corelate cu cele europene, naționale, regionale și județene. Opinia 

comunității locale are rolul de a evidenția problemele identificate la nivel local, cheia de control a 

implementării și monitorizării strategiei pe termen mediu și lung fiind reprezentată de asigurarea nivelului 

participativ al factorilor implicați (stakeholders). 
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PLANIFICARE STRATEGICĂ 

 
OS. 1. Dezvoltare urbană durabilă 

 

Municipiul Dorohoi va beneficia de modernizarea și 

extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, 

eficientizarea energetică a clădirilor publice și 

private, creșterea gradului de siguranță a populației, 

eficientizarea transportului public și creșterea 

atractivității mediului și a designului urban.  

Obiectivele specifice și măsurile de dezvoltare sunt 

direct corelate cu cele legate de valorificarea 

patrimoniului cultural și revitalizarea spațiului 

urban prin încurajarea actelor și manifestărilor 

culturale. 

 

Obiective specifice Măsuri 

Os.1.1. Dezvoltarea 

infrastructurii tehnico-edilitare 

M.1.1.1. Extinderea și reabilitarea rețelei de apă-canal 

M.1.1.2. Extindere și reabilitare rețea de furnizare a energiei termice 

Os.1.2. Creșterea eficienței 

energetice a clădirilor publice și 

rezidențiale 

M.1.2.1. Reabilitarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

M.1.2.2. Reabilitarea sistemului de energie termică a clădirilor 

M.1.2.3. Înlocuirea corpurilor de iluminat din clădiri cu unele eficiente energetic 

Os.1.3. Creșterea gradului de 

siguranță publică 

M.1.3.1. Modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat 

M.1.3.2. Implementarea sistemelor de monitorizare a spațiilor publice  

M.1.3.3. Modernizarea serviciilor de siguranță a populației 

M.1.3.4. Dotarea unităților sanitare cu echipamente medicale moderne 

Os. 1.4. Creșterea atractivității și 

calității mediului urban și a 

designului urban 

M.1.4.1. Amenajarea spațiilor publice și îmbunătățirea aspectului urban 

M.1.4.2. Amenajarea spațiilor verzi și de agrement 

Os.1.5. Îmbunătățirea eficienței și 

rentabilității transportului 

public 

M.1.5.1. Reabilitarea infrastructurii rutiere 

M.1.5.2. Realizare rută ocolitoare a municipiului 

M.1.5.3. Implementarea unui sistem de management al traficului 
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OS. 2. Valorificarea potențialului cultural 
 

Cultura reprezintă un domeniu important în 

dezvoltarea socio-economică a Municipiului Dorohoi. 

Atractivitatea locală este datorată instituțiilor de 

cultură și de cult religios, acestea fiind mereu 

angrenate în activități dinamice.  
 

Tinerii din Municipiul Dorohoi contribuie într-o 

anumită măsură la promovarea și organizarea 

evenimentelor la nivel local. 
 

 

 

Diversificarea manifestărilor culturale din 

Municipiul Dorohoi este necesară pentru o 

dezvoltare economică și socială durabilă.  

 

Promovarea tradițiilor și a caracteristicilor 

arhitectonice culturale la nivel național, regional și 

internațional poate asigura atragerea investitorilor 

care să contribuie la dezvoltarea economiei locale. 

 

Obiective specifice Măsuri 

Os. 2.1. Facilitarea accesului la 

monumentele istorice prin 

investiții în infrastructura fizică 

și informațională 

M.2.1.1. Marcarea obiectivelor cultural istorice 

M.2.1.2. Îmbunătățirea accesibilității obiectivelor de interes cultural  

M.2.1.3. Restaurarea monumentelor istorice 

M.2.1.4. Implementarea unui  traseu al obiectivelor de interes cultural 

Os. 2.2. Promovarea obiectivelor 

culturale ale Municipiului 

Dorohoi 

M.2.2.1. Organizarea evenimentelor culturale și promovarea acestora 

M.2.2.2. Promovarea tradițiilor locale la nivel național și internațional 

Os. 2.3. Diversificarea 

manifestărilor culturale 

M.2.3.1. Organizarea de evenimente care să implice populația din zona 

transfrontalieră 

M.2.3.2. Promovarea evenimentelor culturale organizate la nivelul municipiului 

M.2.3.3. Organizarea de evenimente culturale care să implice participarea 

activă a tinerilor 

Os. 2.4. Dezvoltarea infrastructurii 

de agrement, sportive și de 

petrecere a timpului liber 

M.2.4.1. Amenajarea spațiilor pentru activități sportive și de relaxare 

M.2.4.2. Dotarea corespunzătoare a spațiilor publice de agrement  

M.2.4.3. Promovarea unui stil de viață sănătos  
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OS. 3 Sprijinirea mediului antreprenorial și creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii 

 
Antreprenorii locali au un rol foarte important în 

ceea ce privește dezvoltarea economiei și a creșterii 

nivelului de trai. Majoritatea serviciilor acordate 

populației sunt susținute de agenții economici și 

firmele care își desfășoară activitatea în Municipiul 

Dorohoi. Creșterea competitivității întreprinderilor 

mici și mijlocii va asigura pe termen lung o 

dezvoltare echilibrată a Municipiului Dorohoi. 

Crearea de noi locuri de muncă, modernizarea 

infrastructurii antreprenoriale și crearea unui parc  

 

 

de microîntreprinderi reprezintă o necesitate pentru 

comunitatea locală. 
 

Parteneriatele public-private reprezintă o formă de 

sprijin reciproc în implementarea unor proiecte de 

succes care au scopul de a crește nivelul de trai al 

populației din Municipiul Dorohoi. Schimburile de 

experiență și promovarea de bune practici 

reprezintă o oportunitate de sprijinire a 

administratorilor de întreprinderi mici și mijlocii 

care doresc să își extindă orizontul economic. 

 

Obiective specifice Măsuri 

Os. 3.1. Promovarea dezvoltării 

mediului antreprenorial 

M.3.1.1. Campanii de informare a agenților economici cu privire la avantajele 

dezvoltării unei afaceri cu tematică inovativă 

M.3.1.2. Servicii de informare continuă a mediului antreprenorial cu privire la 

oportunitățile de dezvoltare și finanțare a afacerii 

M.3.1.3. Dezvoltarea infrastructurii de servicii acordate populației 

Os. 3.2. Dezvoltarea 

parteneriatelor public-private 

M.3.2.1. Realizarea și promovarea parteneriatelor public-private 

M.3.2.2. Inventarierea și expunerea oportunităților de investiții 

M.3.2.3. Promovarea exemplelor de bune practici în domeniul economic 

M.3.2.4. Crearea facilităților pentru start-up-uri 

Os. 3.3. Îmbunătățirea 

competitivității întreprinderilor 

mici și mijlocii 

M.3.3.1. Sprijinirea agenților economici în construcția, modernizarea și 

extinderea spațiului de producție 

M.3.3.2. Crearea unor incubatoare de afaceri 

M.3.3.3. Modernizarea și extinderea spațiului de desfășurare a activităților 

economice 
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OS.4. Protejarea mediului înconjurător 
 

Dezvoltarea urbană durabilă presupune eficientizarea 

energetică și reducerea consumului de energie pe 

termen lung. Utilizarea rațională a resurselor energetice 

și promovarea unui stil de viață sănătos sunt măsuri de 

dezvoltare a Municipiului Dorohoi, contribuind și la 

dezvoltarea durabilă a regiunii și a României. 
 

Documentul strategic propune un plan de management 

al utilizării energiei alternative, implementarea unui  

 

sistem de intervenție și monitorizare a dezastrelor 

naturale, dar și a reducerii poluării sonore, a emisiilor de 

dioxid de carbon. Acest obiectiv strategic este direct 

corelat cu obiectivele strategice care presupun 

dezvoltarea capacității administrative, dezvoltarea 

urbană durabilă, crearea unui mediu concurențial în 

domeniul economic și al valorificării patrimoniului 

cultural. 

 

Obiective specifice Măsuri 

Os. 4.1. Reducerea poluării 

sonore și a aerului, a emisiilor de 

gaze de seră și a consumului de 

energie 

M.4.1.1. Promovarea campaniilor de conștientizare a populației cu privire la utilizarea 

substanțelor chimice și consecințele deversării acestora în cadrul natural 

M.4.1.2. Implementarea unui sistem de monitorizare a zgomotului urban pentru 

reducerea poluării sonore 

M.4.1.3. Promovarea unui stil de viață sănătos prin implementarea sistemului de tip 

Park and Ride 

M.4.1.4. Îmbunătățirea eficienței energetice și termice 

M.4.2.1. Realizarea lucrărilor de stabilizare a solului 

Os. 4.2. Utilizarea energiei 

alternative 

M4.2.2. Regularizarea torenților 

M4.2.2. Reabilitarea, redimensionarea construcțiilor de apărare împotriva 

inundațiilor 

M.4.2.1. Utilizarea energiei solare 

M.4.2.2. Utilizarea deșeurilor din activitățile economice și agricole 

Os. 4.3. Protecția biodiversității 

M.4.2.3. Crearea unui sistem de prelucrare a deșeurilor rezultate în urma activităților 

agricole și transformarea acestora în combustibil de tip biomasă 

M.4.3.1. Îmbunătățirea infrastructurii din cadrul ariilor naturale protejate 

M.4.3.2. Promovarea acțiunilor de ecologizare a zonelor afectate 
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OS. 5. Dezvoltarea capacității administrative 

 
Informarea continuă a cetățenilor și îmbunătățirea 

sistemului de centralizare a datelor este o altă 

prioritate de dezvoltare inclusă în Strategia de 

Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi. Scopul 

este reprezentat de crearea unei administrații 

publice mai eficiente care să fie în beneficiul 

cetățenilor din municipiu. Transparența, 

eficientizarea capacității de lucru cu cetățenii, dar și 

furnizarea de servicii publice de calitate se poate 

realiza prin reducerea birocrației. 

 

Implementarea unui sistem informațional modern 

care să asigure promovarea informațiilor de interes 

public, reprezintă o măsură care va contribui la o 

colaborare eficientă a Administrației Publice Locale 

cu cetățenii municipiului. Centralizarea datelor 

printr-un sistem de tip „Info chioșc” facilitează 

accesul populației la informațiile utile legate de 

desfășurarea activității administrative locale. 

 

 

Obiective specifice Măsuri 

Os. 5.1. Dezvoltarea și 

implementarea unui sistem de 

administrare modern 

M.5.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii administrației publice 

M.5.1.2. Implementarea unui sistem informațional modern 

M.5.1.3.  Implementarea unui sistem de management al calității în administrația 

publică 

M.5.1.4. Realizarea de schimburi de experiență pentru promovarea exemplelor de 

bune practici privind administrația publică locală 

Os. 5.2. Creșterea 

transparenței administrației 

publice și a instituțiilor 

subordonate 

M.5.2.1.Îmbunătățirea planificării strategice și bugetare la nivelul Primăriei și a 

instituțiilor subordonate 

M.5.2.2. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor acordate cetățenilor 

Os. 5.3. Facilitarea accesului 

populației la informații 

privind dezvoltarea locală   

M.5.3.1. Implementarea unui sistem informațional de centralizare a datelor - „Info 

chioșc” 

M.5.3.2. Promovarea informațiilor de interes public prin sisteme informaționale de 

tip „Info chioșc” 
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OS. 6. Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 
 

Obiectivele Uniunii Europene în perioada următoare se 

focusează pe rezolvarea problemelor legate de domeniul 

social, educațional și sanitar. Strategia Europa 2020 

susține echitatea și egalizarea șanselor pentru grupurile 

cu risc social pentru o societate echilibrată economic și 

relațional. Principalele măsuri de dezvoltare sunt 

investițiile alocate modernizării și reabilitării 

infrastructurii educaționale, a dezvoltării serviciilor 

sociale și a celor medicale.  
 

 

 

Schimbarea socială și economică este un un element 

important în îmbunătățirea nivelului de trai, fiind 

influențat de implicarea comunității locale în rezolvarea 

problemelor care intervin. Investițiile alocate educației, 

ocrotirii sănătății și asistenței sociale vor fi corelate cu 

îndeplinirea tuturor obiectivelor strategice care 

promovează incluziunea socială, dezvoltarea armonioasă 

a individului și crearea unui mediu echilibrat în care 

tinerii din municipiu să se formeze profesional. 
 

Obiective specifice Măsuri 

Os. 6.1.Modernizarea 

infrastructurii educaționale 

M.6.1.1. Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ 

M.6.1.2. Adaptarea ofertei educaționale la cerințele existente pe piața muncii 

M.6.1.3. Implementarea unui sistem educațional alternativ  

Os. 6.2. Dezvoltarea serviciilor 

sociale 

M.6.2.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale 

M.6.2.2. Consilierea și sprijinirea grupurilor cu risc social 

M.6.2.3. Programe de incluziune pe piața muncii a grupurilor cu risc social 

Os. 6.3. Modernizarea 

infrastructurii medicale și 

dezvoltarea serviciilor de 

ocrotire a sănătății populației 

M.6.3.1. Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare 

M.6.3.2. Dotarea cu echipamente medicale moderne 

M.6.3.3. Promovarea programelor de asistență medicală comunitară 

Os. 6.4. Stimularea implicării 

active a populației în rezolvarea 

problemelor sociale și economice 

M.6.4.1. Promovarea campaniilor de combatere a discriminării și promovarea 

incluziunii sociale 

M.6.4.2. Informarea populației cu privire la educația formală și informală 

M.6.4.3. Promovarea acțiunilor de voluntariat în cadrul comunității și a ideii de 

solidaritate socială 

M.6.4.4. Implicarea activă a populației în procesul de soluționare și de gestionare a 

situațiilor de criză de la nivel local 
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Legături trans-sectoriale 

 

Obiective strategice Măsuri 

OS. 1. Dezvoltare urbană 

durabilă 

M.1.1.1. Extinderea și reabilitarea rețelei de apă-canal 

M.1.1.2. Extindere și reabilitare rețea de furnizare a energiei termice 

M.1.2.1. Reabilitarea clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

M.1.2.2. Reabilitarea sistemului de energie termică a clădirilor 

M.1.2.3. Înlocuirea corpurilor de iluminat din clădiri cu unele eficiente energetic 

M.1.3.1. Modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat 

M.1.3.2. Implementarea sistemelor de monitorizare a spațiilor publice  

M.1.3.3. Modernizarea serviciilor de siguranță a populației 

M.1.3.4. Dotarea unităților sanitare cu echipamente medicale moderne 

M.1.4.1. Amenajarea spațiilor publice și îmbunătățirea aspectului urban 

M.1.4.2. Amenajarea spațiilor verzi și de agrement 

M.1.5.1. Reabilitarea infrastructurii rutiere 

M.1.5.2. Realizare rută ocolitoare a municipiului 

M.1.5.3. Implementarea unui sistem de management al traficului 

OS. 2. Valorificarea potențialului 

cultural 

M.2.1.1. Marcarea obiectivelor cultural istorice 

M.2.1.2. Îmbunătățirea accesibilității obiectivelor de interes cultural  

M.2.1.3. Restaurarea monumentelor istorice 

M.2.1.4. Implementarea unui  traseu al obiectivelor de interes cultural 

M.2.2.1. Organizarea evenimentelor culturale și promovarea acestora 

M.2.2.2. Promovarea tradițiilor locale la nivel național și internațional 

M.2.3.1. Organizarea de evenimente care să implice populația din zona transfrontalieră 

M.2.3.2. Promovarea evenimentelor culturale organizate la nivelul municipiului 

M.2.3.3. Organizarea de evenimente culturale care să implice participarea activă a 

tinerilor 

M.2.4.1. Amenajarea spațiilor pentru activități sportive și de relaxare 

M.2.4.2. Dotarea corespunzătoare a spațiilor publice de agrement  

M.2.4.3. Promovarea unui stil de viață sănătos  
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Obiective strategice Măsuri 

OS. 3. Sprijinirea mediului 

antreprenorial și creșterea 

competitivității întreprinderilor 

mici și mijlocii 

M.3.1.1. Campanii de informare a agenților economici cu privire la avantajele dezvoltării 

unei afaceri cu tematică inovativă 

M.3.1.2. Servicii de informare continuă a mediului antreprenorial cu privire la 

oportunitățile de dezvoltare și finanțare a afacerii 

M.3.1.3. Dezvoltarea infrastructurii de servicii acordate populației 

M.3.2.1. Realizarea și promovarea parteneriatelor public-private 

M.3.2.2. Inventarierea și expunerea oportunităților de investiții 

M.3.2.3. Promovarea exemplelor de bune practici în domeniul economic 

M.3.2.4. Crearea facilităților pentru start-up-uri 

M.3.3.1. Sprijinirea agenților economici în construcția, modernizarea și extinderea 

spațiului de producție 

M.3.3.2. Crearea unor incubatoare de afaceri 

M.3.3.3. Modernizarea și extinderea spațiului de desfășurare a activităților economice 

OS.4. Protejarea mediului 

înconjurător 

M.4.1.1. Promovarea campaniilor de conștientizare a populației cu privire la utilizarea 

substanțelor chimice și consecințele deversării acestora în cadrul natural 

M.4.1.2. Implementarea unui sistem de monitorizare a zgomotului urban pentru 

reducerea poluării sonore 

M.4.1.3. Promovarea unui stil de viață sănătos prin implementarea sistemului de tip Park 

and Ride 

M.4.1.4. Îmbunătățirea eficienței energetice și termice 

M.4.2.1. Realizarea lucrărilor de stabilizare a solului 

M4.2.2. Regularizarea torenților 

M4.2.2. Reabilitarea, redimensionarea construcțiilor de apărare împotriva inundațiilor 

M.4.2.1. Utilizarea energiei solare 

M.4.2.2. Utilizarea deșeurilor din activitățile economice și agricole 

M.4.2.3. Crearea unui sistem de prelucrare a deșeurilor rezultate în urma activităților 

agricole și transformarea acestora în combustibil de tip biomasă 

M.4.3.1. Îmbunătățirea infrastructurii din cadrul ariilor naturale protejate 

M.4.3.2. Promovarea acțiunilor de ecologizare a zonelor afectate 
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Obiective strategice Măsuri 

OS. 5. Dezvoltarea capacității 

administrative 

M.5.1.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii administrației publice 

M.5.1.2. Implementarea unui sistem informațional modern 

M.5.1.3.  Implementarea unui sistem de management al calității în administrația publică 

M.5.1.4. Realizarea de schimburi de experiență pentru promovarea exemplelor de bune 

practici privind administrația publică locală 

M.5.2.1.Îmbunătățirea planificării strategice și bugetare la nivelul Primăriei și a 

instituțiilor subordonate 

M.5.2.2. Dezvoltarea capacității de gestionare a serviciilor acordate cetățenilor 

M.5.3.1. Implementarea unui sistem informațional de centralizare a datelor - „Info 

chioșc” 

M.5.3.2. Promovarea informațiilor de interes public prin sisteme informaționale de tip 

„Info chioșc” 

OS. 6. Promovarea incluziunii 

sociale și combaterea sărăciei  

M.6.1.1. Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ 

M.6.1.2. Adaptarea ofertei educaționale la cerințele existente pe piața muncii 

M.6.1.3. Implementarea unui sistem educațional alternativ  

M.6.2.1. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii sociale 

M.6.2.2. Consilierea și sprijinirea grupurilor cu risc social 

M.6.2.3. Programe de incluziune pe piața muncii a grupurilor cu risc social 

M.6.3.1. Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare 

M.6.3.2. Dotarea cu echipamente medicale moderne 

M.6.3.3. Promovarea programelor de asistență medicală comunitară 

M.6.4.1. Promovarea campaniilor de combatere a discriminării și promovarea incluziunii 

sociale 

M.6.4.2. Informarea populației cu privire la educația formală și informală 

M.6.4.3. Promovarea acțiunilor de voluntariat în cadrul comunității și a ideii de 

solidaritate socială 

M.6.4.4. Implicarea activă a populației în procesul de soluționare și de gestionare a 

situațiilor de criză de la nivel local 
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CORELAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE LOCALE CU POLITICILE EUROPENE,  

NAȚIONALE, REGIONALE ȘI JUDEȚENE 

 

În procesul de elaborare a „Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a Municipiului Dorohoi” au fost luate în 

considerare obiectivele, prioritățile şi măsurile din 

cadrul politicilor europene, naționale și regionale. 

 

Documentele strategice care stau la baza elaborării 

„Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 

Dorohoi” cu orizont de timp 2023 sunt următoarele: 
 

▪ Strategia Europa 2020; 
 

▪ Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a 

României 2013 – 2020 – 2030; 
 

▪ Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 

2014 – 2020; 
 

▪ Strategia de Dezvoltare Economică și Socială 

a Județului Botoșani 2014 – 2020; 
 

▪ Planul de Investiții pentru Europa; 
 

▪ Master Planul General de Transport pe 

termen scurt, mediu și lung;  
 

▪ Strategia Națională de cercetare, dezvoltare 

și inovare 2014 – 2020; 
 

▪ Strategia Națională privind Incluziunea 

socială și reducerea sărăciei 2015 - 2020. 

Obiectivele principale și indicatorii de performanță 

urmăriți de Strategia Europa 2020 sunt următorii: 

 

▪ 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă 

între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 

muncă; 

 
▪ 3% din PIB-ul Uniunii Europene ar 

trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 

 
▪ Rata abandonului şcolar timpuriu ar 

trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% 

din generaţia tânără ar trebui să aibă studii 

superioare; 

 
▪ Numărul persoanelor ameninţate de 

sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 

 

Elaborarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare 

Durabilă 2013 – 2020 - 2030 (SNDD) a fost o 

obligație asumată de România, în calitate de stat 

membru al Uniunii Europene, conform obiectivelor 

convenite la nivel comunitar și a prescripțiilor 

metodologice ale Comisiei Europene. 
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Strategia de Dezvoltare Durabilă are ca scop 

racordarea României și a tuturor zonelor 

componente la o abordare de dezvoltare, adoptată 

de Uniunea Europeană, împărtășită la nivel global. 

 

Prioritățile de dezvoltare ale Regiunii Nord-Est 

pentru perioada 2014 - 2020 sunt următoarele: 

 

Prioritatea 1 - Îmbunătățirea capitalului uman prin 

aplicarea de măsuri orientate către creșterea 

ocupării, accesului la educație, instruire și sănătate, 

promovarea incluziunii sociale. Se urmărește 

creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor 

vulnerabile, îmbunătățirea accesului și a participării 

la educație și instruire de calitate, creșterea 

accesului la servicii de sănătate de calitate și 

promovarea incluziunii sociale prin regenerarea 

zonelor rurale și urbane aflate în declin. 

 

Prioritatea 2 - Dezvoltarea unei infrastructuri 

moderne care să asigure creșterea accesibilității, 

conectivității și atractivității Regiunii Nord-Est. 

Obiectivele specifice pentru dezvoltarea infrastructurii 

sunt: creșterea accesibilității, conectivității și 

mobilității prin realizarea de investiții în infrastructura 

de transport și stimularea atractivității și economiei 

locale prin creșterea accesului la infrastructura TIC de 

calitate. 

 

Prioritatea 3 - Sprijinirea unei economii competitive 

și a dezvoltării locale. Se dorește sprijinirea inovării și 

competitivității mediului economic, promovarea 

rezultatelor obținute, impulsionarea sectorului de 

cercetare-dezvoltare, în special a celei aplicate, 

îmbunătățirea accesului firmelor la servicii de afaceri 

de calitate, sprijinirea exporturilor și competitivității 

produselor locale la export, sprijinirea dezvoltării 

zonelor urbane, sprijinirea dezvoltării zonelor rurale și 

sprijinirea valorificării potențialului turistic existent. 

 
Prioritatea 4 - Optimizarea utilizării și protejarea 

resurselor și patrimoniului natural. Principalele 

obiective stabilite în vederea optimizării și protejării 

resurselor și patrimoniului natural sunt: promovarea 

eficienței energetice, protejarea mediului și 

biodiversității prin realizarea de investiții specifice 

acquisului comunitar și valorificarea siturilor naturale. 

 

Obiectivul general al județului Botoșani se referă la 

generarea unui mediu socio-economic stabil și 

diversificat, capabil să asigure prosperitatea 

generală a populației și dezvoltarea durabilă a 

județului. 
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Obiectivele strategice și prioritățile de dezvoltare ale 

județului Botoșani propuse pentru perioada 2014 - 

2020 sunt următoarele: 
 

Prioritatea 1. Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii fizice și sociale, cu respectarea și 

prezervarea condițiilor de mediu: 

 

▪ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

de transport, de graniță, a infrastructurii de 

utilități publice, a infrastructurii de 

comunicații, inclusiv infrastructura și 

activitățile de suport ale acestora; 
 

▪ Modernizarea și îmbunătățirea 

infrastructurii sociale, culturale și 

educaționale; 
 

▪ Extinderea și modernizarea infrastructurii de 

protecție a mediului; 
 

▪ Modernizarea și dezvoltarea mediului urban. 

 

Prioritatea 2. Dezvoltare resurselor umane, a 

serviciilor sociale, creșterea ocupării și a incluziunii 

sociale: 
 

▪ Modernizarea și adaptarea sistemului de 

învățământ și de pregătire profesională la 

noile cerințe de pe piața muncii; 
 

▪ Adaptabilitatea forței de muncă prin 

elaborarea și promovarea unor politici active 

pentru angajare; 
 

▪ Promovarea programelor de dezvoltare 

socială adresate grupurilor vulnerabile 

supuse riscului de marginalizare socială. 
 

Prioritatea 3. Dezvoltarea mediului de afaceri: 

 

▪ Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; 
 

▪ Înființarea de noi IMM-uri și creșterea 

competitivității celor existente; 
 

▪ Consultanță și formare profesională în 

domeniul afacerilor; 
 

▪ Stimularea investițiilor și promovarea 

produselor și serviciilor. 

 

Prioritatea 4. Dezvoltarea turismului prin 

valorificarea potențialului turistic local: 
 

▪ Dezvoltarea infrastructurii turistice 

județene; 
 

▪ Promovarea și diversificarea ofertei de 

turism; 
 

▪ Îmbunătățirea calității serviciilor turistice, 

inclusiv formarea resurselor umane. 
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Prioritatea 5. Dezvoltarea mediului rural: 

 

▪ Creșterea competitivității sectorului agricol; 
 

▪ Îmbunătățirea mediului în spațiul rural; 
 

▪ Calitatea vieții în zonele rurale și 

diversificarea economiei rurale. 

 

Prioritatea 6. Dezvoltarea capacității administrației 

publice locale pentru satisfacerea nevoilor 

comunităților: 
 

▪ Dezvoltarea unei administrații având în 

centru interesul cetățeanului; 
 

▪ E-administrație; 
 

▪ Cooperare internă și internațională. 
 

Obiectivele și măsurile stabilite în elaborarea 

documentului strategic al Municipiului Dorohoi 

contribuie la trecerea, într-un interval de timp 

rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare 

generator de valoare adaugată înaltă, propulsat de 

interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre 

atingerea unor obiective strategice concrete pe 

termen scurt, mediu și lung spre îmbunătățirea 

continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor 

interpersonale. 
 

Corelarea obiectivelor strategice, specifice și a 

măsurilor de dezvoltare locale cu cele europene, 

naționale, regionale și județene ajută o dezvoltare de 

la nivel micro la nivel macro a economiei și o 

adaptare progresivă, dar durabilă, a Municipiului 

Dorohoi la cerințele și normele europene. 

 
Compatibilitatea obiectivelor și direcțiilor locale este 

necesară pentru încadrarea proiectelor de 

dezvoltare în programele operaționale care sprijină 

accesul la fonduri nerambursabile europene și 

guvernamentale. 

 
Factorul inovativ nu trebuie omis, deoarece politicile 

europene sprijină investițiile de acest tip pentru 

dezvoltarea atractivității mediului urban.  

 
Eficiența energetică, protecția mediului, consumul 

rațional de energie atât în domeniul public, cât și în 

cel privat sunt condiții ale dezvoltării durabile, iar 

Uniunea Europeană promovează și sprijină acțiunile 

care au scopul de a proteja natura și mediul 

înconjurător. 

 
Dezvoltarea capacității administrative și 

modernizarea sistemului informațional de 

administrare a datelor este o prioritate de dezvoltare 

care sprijină interesul comunității locale, prioritate 

susținută la nivel european pentru asigurarea 

transparenței în administrație publică și reducerea 

birocrației și a timpului de lucru cu publicul. 
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PROIECTE PROPUSE DE ADMINSTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 
 

Atragerea de investitori și crearea locurilor de 

muncă pentru tineri reprezintă o prioritate de 

dezvoltare a Municipiului Dorohoi pentru orizontul 

de timp 2023. 

 

O altă prioritate a municipiului este îmbunătățirea 

mobilității urbane prin proiecte specifice care să 

contribuie la îmbunătățirea condițiilor de siguranță 

și transport. Pe lângă reabilitarea infrastructurii 

rutiere în zonele afectate, se va pune accentul 

inclusiv pe implementarea unui sistem de 

management al traficului eficient, pe accesibilizarea 

infrastructurii de transport pentru toate categoriile 

de persoane (prioritizarea transportului public de 

călători, cu bicicleta și pietonal), plantări de perdele 

verzi în vederea reducerii emisiilor de CO2, 

promovarea mijloacelor alternative de mobilitate, și 

nu în ultimul rând realizarea unei variante ocolitoare 

a municipiului. 

 

Dezvoltarea infrastructurii sociale este o modalitate 

prin care Municipiul Dorohoi poate să combată atât 

gradul de sărăcie, cât și excluziunea socială a 

persoanelor defavorizate. Înființarea unui centru de 

îngrijire și asistență socială pentru persoanele 

vârstnice dependente este o propunere de proiect 

care va răspunde nevoilor acestui grup vulnerabil. În 

acest sens, personalul Administrației Publice Locale 

propune și proiecte referitoare la construcția de 

locuințe sociale. 

 

Amenajarea unei piețe agroalimentare și dezvoltarea 

sectorului comercial în conformitate cu normele 

europene reprezintă o prioritate de dezvoltare a 

economiei locale și zonale. De asemenea, realizarea 

unui incubator de afaceri și sprijinirea agenților 

economici care doresc să dezvolte o afacere printr-

un parteneriat public-privat este o prioritate pe care 

Primăria Municipiului Dorohoi intenționează să o 

dezvolte. 

 

Modernizarea iluminatului public stradal,  

recondiționarea clădirilor vechi, amenajarea de 

rampe speciale pentru persoanele cu dizabilități, 

extinderea rețelei de apă - canalizare în zonele în 

care nu există acest tip de utilitate, implementarea 

unui sistem de gestionare a deșeurilor sunt proiecte 

necesare pentru dezvoltarea durabilă urbană.  

 

Proiectele de regenerare urbană contribuie 

semnificativ la creșterea calității vieții locuitorilor 

din municipiul Dorohoi, administrația publică locală 

vizând investiții în ceea ce privește reabilitarea și 

revitalizarea parcurilor (Parcul Brazi, Parcul 
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Aurora), cât și proiecte mai complexe de 

sistematizare pe verticală în zona ANL. De asemenea, 

municipalitatea a demarat un proiect de revitalizare 

a zonei centrale a municipiului, investiție integrată 

ce cuprinde o sală de spectacole, un centru 

expozițional, un amfiteatru în aer liber, un parc și o 

parcare subterană. 

 

Alte proiecte menționate de către persoanele 

chestionate sunt referitoare la: construirea unui 

mall, înființarea unei Școli de Arte, promovarea unei 

campanii de informare a populației cu privire la 

managementul deșeurilor, dezvoltarea sectorului 

industrial, înființarea de întreprinderi mici și 

mijlocii, înființarea de întreprinderi sociale, crearea 

unui adăpost pentru animalele fără stăpân și 

amenajarea unei zone de agrement pentru turiști și 

populația din Municipiul Dorohoi. 

 

Aceste propuneri de proiecte reprezintă punctul de 

plecare în procesul de dezvoltare economico-socială 

a Municipiului Dorohoi pentru orizontul de timp 

2023. 
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE 
 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect 
Perioada de 
implementa

re 
Sursele de finanțare 

A.  PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL 

1.  

Protejarea şi valorificarea patrimoniului natural prin 

înfiinţarea de noi parcuri, grădini publice, scuaruri şi 

aliniamente în Municipiul Dorohoi, reabilitarea şi 

modernizarea celor existente 

2016 - 2023 

POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, P.I. 5.2; Buget local 

2.  

Protejarea patrimoniului natural şi a arealului urban 

prin minimizarea efectelor asupra mediului generate de 

revărsările de ape şi creşterea nivelului de protecţie în 

bazinul râului Jijia 

2016 - 2023 

POIM, A.P. 5, Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor, OS 5.1; Buget 
local 

3.  

Regenerarea spațiilor urbane prin investiții de mediu 

(consolidarea terenurilor, îndiguiri, amenajări 

hidrotehnice) 

2016 - 2023 

POIM, A.P. 5, Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor, OS 5.1; Buget 
local 

4.  

Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

de colectare şi gestionare a apelor uzate în Municipiul 

Dorohoi 
2016 - 2023 

POIM, A.P. 3, Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor, OS 
3.2; Buget local 

5.  

Extinderea și modernizarea rețelei de apă potabilă – 

reţele urbane, staţie de tratare, infrastructură 

transport, distribuţie urbană, protejarea resurselor de 

apă, modernizare acumularea Bucecea , aducţiune până 

la Dorohoi 

2016 - 2023 

POIM, A.P. 3, Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor, OS 
3.2; Buget local 

6.  

Management de colectare a deșeurilor din Municipiul 

Dorohoi. Implementarea tehnologiilor de reciclare, 

compostare şi neutralizare a deșeurilor 

2016 - 2023 

POIM, A.P. 3, Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiții de 
management eficient al resurselor, OS 
3.1; Buget local 

7.  Modernizarea/extinderea/reabilitarea rețelelor 2020 - 2023 Planul Național de Relansare și 
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edilitare destinată localităților rurale limitrofe 

municipiului Dorohoi  

Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget Local  

8.  

Evaluarea şi managementul calităţii condiţiilor de 

mediu prin implementarea sistemului informatizat de 

supraveghere şi alarmare a factorilor de mediu 

2016 -  2023 

POIM, A.P. 5, Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor, OS 5.2; Buget 
local 

9.  

Valorificarea surselor alternative de energie prin 

dezvoltarea unor capacităţi de producere a energiei 

verzi: construirea parcului de celule fotovoltaice, eolian, 

biomasă 

2016-2023 

POIM, A.P. 6, Promovarea energiei 
curate şi eficienţei energetice în 
vederea susținerii unei economii cu 
emisii scăzute de carbon, OS 6.1; POR, 
A.P. 3, Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, 
P.I. 3.1; Buget local 

10.  

Elaborarea hărţilor strategice de zgomot pentru fiecare 

sursă în parte: trafic rutier, trafic feroviar şi activităţile 

industriale care se desfăşoară în Municipiul Dorohoi 

pentru controlul integrat al poluării 

2016- 2023 

POIM, A.P. 2, Dezvoltarea unui sistem 
de transport multimodal, de calitate, 
durabil şi eficient, OS 2.5; Buget local 

11.  
Reabilitarea siturilor industriale şi neutilizate şi 

pregătirea de noi activităţi 
2016 - 2023 

POIM, A.P. 4, Protecţia mediului prin 
măsuri de conservare a 
biodiversităţii, monitorizarea calităţii 
aerului şi decontaminare a siturilor 
poluate istoric, OS 4.3; Buget local 

12.  Calibrare şi asanare Pârâu ,,Dorohoi” 2016 - 2023 

POIM, A.P. 5, Promovarea adaptării la 
schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor, OS 5.1; Buget 
local 

13.  

Stabilizarea versanților afectați de alunecări de teren 

din nordul municipiului Dorohoi (zona Mihai 

Eminescu) 

2020 - 2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget Local  

14.  Înființarea unui parc fotovoltatic. 2020 - 2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget Local  
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B.  ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE 

1.  
Unitate de Asistență Medico-Socială pentru persoane 

vârstnice  
2016 - 2023 

POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1; Buget local 

2.  
Amenajarea de locaţii destinate activităţilor de 

socializare, de petrecere a timpului liber și de consiliere 
2016 - 2023 

POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1; Buget local 

3.  
Centru de consiliere pentru victime ale violenţei 

domestice 
2016- 2023 

POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1; POCU, A.P. 4, 
Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei, Buget local 

4.  

Centru de rezidenţă temporară pentru tineri până la 

identificarea unei locuinţe definitive 2016 - 2023 

POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1, Buget local 

5.  
• Dezvoltarea serviciilor specializate de îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice 
2016 - 2023 

POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1, Buget local 
 
 

6.  
Dezvoltarea serviciilor sociale specializate furnizate 
copiilor aflați în situații de risc și aparținătorilor legali 
ai acestora 

2016 - 2023 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1, Buget local 

7.  
Creşterea accesului la serviciile de îngrijire de natură 
socială a persoanelor vulnerabile 

2016- 2023 

POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1; POCU, A.P. 4, 
Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei; Buget local 

8.  
Dezvoltarea activităţilor de asistenţă medicală 
comunitară 

2016 - 2023 
POCU, AP 4, Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, P.I. 9iv, Buget 
local 

9.  
Dezvoltarea economiei sociale la nivelul Municipiul 
Dorohoi prin înființarea de întreprinderi sociale 

2016 - 2023 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1; POCU, A.P. 3,  Locuri 
de muncă pentru toți; Buget local 

10.  
Dezvoltarea serviciilor sociale specializate furnizate 
persoanelor cu dizabilități 

2016 - 2023 

POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1; Buget local 
 
POR, A.P. Sprijinirea regenerarii 
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oraselor mici si mijlocii, P.I. 13.1 
Îmbunatatirea calitatii vietii a 
populatiei în orasele mici si mijlocii 
din România 

11.  Centru de zi pentru persoane vârstnice 2016 - 2023 

POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1; POCU, A.P. 4, 
Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei; Buget local 

12.  
Dezvoltarea serviciilor sociale acordate persoanelor 
vârstnice 

2016 - 2023 

POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1; POCU, A.P. 4, 
Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei; Buget local 

13.  Dezvoltarea serviciilor antepreșcolare 2016 - 2023 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1, Buget local 

14.  Construcție de locuințe sociale 2016 - 2023 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1, Buget local 

15.  
Sprijinirea regenerării economice şi sociale a 
comunităţilor defavorizate și incluziunea lor socială 

2016 - 2023 
POCU, A.P. 4, Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Buget local 

16.  
Sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă 

2016 - 2023 
POCU, A.P. 3, Locuri de muncă pentru 
toți; POCU, A.P. 1, Inițiativă locuri de 
muncă pentru tineri; Buget local 

17.  
Construirea/reabilitarea centrelor care oferă servicii 
integrate medicale și sociale 

2016 - 2023 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și 
socială, P.I. 8.1; Buget local 

18.  
Crearea unor condiţii de viaţă decente pentru locuitorii 
municipiului ca premiză a participării active la 
dezvoltarea economică durabilă  

2016 - 2023 
POCU, A.P. 4, Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei; Buget local 

19.  
Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – 
activităţi de informare, consiliere 

2016 - 2023 
POCU, A.P. 4, Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei; Buget local 

C. CREŞTEREA CALITĂŢII ŞI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR PUBLICE ŞI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII 

1.  
Creşterea capacităţii operaţionale a serviciului Poliţiei 
Locale din Municipiul Dorohoi 

2016 - 2023 
POCA, A.P. 1, Administrație Publică și 
sistem judiciar eficiente; Buget local 

2.  
Optimizarea gestiunii patrimoniului Municipiului 
Dorohoi prin implementarea tehnologiei informaţiei ca 
instrument de management şi control urban şi 

2016 - 2023 
POCA, A.P. 3, Asistență tehnică; Buget 
local 
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implementarea sistemelor informatizate de cadastru 
urban şi gestiune teritorială 

3.  

Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei 
publice locale de a oferi servicii de calitate cetăţenilor: 
informatizarea serviciilor publice, diversificarea 
portofoliului de servicii oferite cetăţenilor, formarea şi 
perfecționarea profesională a angajaţilor 

2016 - 2023 
POCA, A.P. 1, Administrație Publică și 
sistem judiciar eficiente; Buget local 

4.  
Implementarea mijloacelor moderne de informare a 
cetățenilor - crearea unui sistem de tip „Infochioşc”, 
panouri stradale electronice 

2016 - 2023 
POCA, A.P. 3, Asistență tehnică; Buget 
local 

5.  
Creşterea capacităţii de intervenţie şi management a 
serviciului de voluntariat pentru  situaţii de urgenţă 

2016 - 2023 
POCA, A.P. 1, Administrație Publică și 
sistem judiciar eficiente; Buget local 

6.  
Implementarea sistemului informatizat de 
informare/plată electronică a impozitelor şi taxelor 
locale 

2016 - 2023 
POCA, A.P. 3, Asistență tehnică, Buget 
local 

7.  
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii Primăriei 
Municipiului Dorohoi, a clădirii Stării Civile precum şi a 
altor clădiri aflate în patrimoniul Municipiului Dorohoi 

2016 - 2023 
POR, A.P. 3, Sprijinirea tranziției către 
o economie cu emisii scăzute de 
carbon, P.I. 3.1; Buget local 

8.  
Reactualizarea Planului Urbanistic General al 
Municipiului Dorohoi 

2016 - 2023 
POCA, A.P. 1, Administrație Publică și 
sistem judiciar eficiente; Buget local 

9.  

Îmbunătăţirea interoperabilităţii şi a schimbului de 
informaţii între structurile aparţinând administraţiei 
publice locale prin interconectarea acestora în cadrul 
unei rețele informatizate 

2016 - 2023 
POCA, A.P. 3, Asistență tehnică; Buget 
local 

10.  
Investiţii în infrastructura de gestionare a animalelor 
fără stăpân 

2016 - 2023 
Buget Local 

D. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, CREȘTEREA FORŢEI DE MUNCĂ ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ 

1.  

Îmbunătăţirea gradului de competitivitate economică şi 
promovarea potenţialului investiţional al Municipiului 
Dorohoi prin integrarea în reţelele şi parteneriatele 
locale şi/sau transfrontaliere de cooperare socio-
economică 

2016 - 2023 

 

PCT 2014-2020, POC ENI România - 
Republica Moldova, OT 3: Promovarea 
culturii și conservarea patrimoniului 
istoric; Buget local 
 

E. PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL 
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1.  

Creşterea calităţii vieţii culturale în Municipiul Dorohoi 
prin extinderea şi susţinerea infrastructurii specifice în 
vederea diversificării ofertei de servicii şi a posibilităţii 
de manifestare a actului artistic 

2016 - 2023 

POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, P.I. 5.1; Buget local 
 
POR, A.P. Sprijinirea regenerarii 
oraselor mici si mijlocii, P.I. 13.1 
Îmbunatatirea calitatii vietii a 
populatiei în orasele mici si mijlocii 
din România 

2.  

Creşterea vizibilităţii municipiului pe harta culturală 
europeană şi promovarea potenţialului de creaţie al 
municipiului prin organizarea de evenimente din 
domeniul artei, meşteşugurilor, creaţiei şi tradiţiilor 
populare 

2016 - 2023 

POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, P.I. 5.1; Buget local 

3.  
Îmbunătăţirea accesului şi creşterea calităţii serviciilor 
de referinţă şi informare oferite de Biblioteca 
Municipală Dorohoi 

2016 - 2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), POR, A.P. 5, Îmbunătățirea 
mediului urban și conservarea, 
protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, P.I. 5.1; Buget 
local 

4.  
Expoziţie permanentă pentru lucrări de pictură şi 
sculptură din Galeria Minerva 

2016 - 2023 

POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, P.I. 5.1; Buget local 

F. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DE COOPERARE, CREAREA DE PARTENERIATE 

1.  

Implemetarea de programe care au drept scop 
cooperarea economică, socială şi inter-instituţională, 
schimburi de bune practici în diverse domenii, investiţii 
cu impact transfrontalier, programe priin care cetăţenii 
municipiului au posibilitatea de a se cunoaşte, de a 
interacţiona şi de a se implica în proiecte comune, 
împreună cu alţi cetăţeni europeni în vederea 

2016 - 2023 

PCT 2014-2020, POC ENI România - 
Republica Moldova, OT 7: 
Îmbunătățirea accesibilității 
regiunilor, dezvoltarea rețelelor și 
sistemelor de transport și 
comunicare; Buget local 
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consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar 

2.  

Crearea unei Reţele Comune pentru sprijinirea 
competitivităţii economice a zonei transfrontaliere 
Dorohoi – Edineţ  – Briceni formată din instituţii 
private şi publice relevante 

2016 - 2023 

PCT 2014-2020, POC ENI România - 
Republica Moldova, OT 7: 
Îmbunătățirea accesibilității 
regiunilor, dezvoltarea rețelelor și 
sistemelor de transport și 
comunicare; Buget local 

3.  
Elaborarea unui plan strategic comun de atragere a 
investiţiilor străine pe Zona transfrontalieră Dorohoi – 
Edineţ - Briceni 

2016 - 2023 

PCT 2014-2020, POC ENI România - 
Republica Moldova, OT 3: Promovarea 
culturii și conservarea patrimoniului 
istoric; Buget local 

4.  
Dezvoltarea unei strategii şi a unui plan comun pentru 
îmbunătăţirea şi restaurarea zonelor protejate 
naţionale şi regionale 

2016 - 2023 

PCT 2014-2020, POC ENI România - 
Republica Moldova, OT 3: Promovarea 
culturii și conservarea patrimoniului 
istoric; Buget local 

5.  
Evenimente culturale transfrontaliere pentru 
promovarea datinilor, tradiţiilor şi obiceiurilor comune 

2016 - 2023 

PCT 2014-2020, POC ENI România - 
Republica Moldova, OT 3: Promovarea 
culturii și conservarea patrimoniului 
istoric; Buget local 

6.  
Îmbunătăţirea capacităţii de management a 
patrimoniului natural din Zona transfrontalieră 

2016 - 2023 

PCT 2014-2020, POC ENI România - 
Republica Moldova, OT 3: Promovarea 
culturii și conservarea patrimoniului 
istoric; Buget local 

G. CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII, CONECTIVITĂȚII ȘI ATRACTIVITĂȚII MUNICIPIULUI DOROHOI 

1.  
Creșterea calității vieții populației din zona Municipiului  
Dorohoi prin modernizarea infrastructurii socio-urbane 
(Proiect strategic al Regiunii Nord-Est 2014- 2020) 

2016- 2023 

POR, A.P.6, P.I. 6.1, Stimularea 
mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, 
Buget local 
 
POR, A.P. Sprijinirea regenerarii 
oraselor mici si mijlocii, P.I. 13.1 
Îmbunatatirea calitatii vietii a 
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populatiei în orasele mici si mijlocii 
din România 

2.  

Modernizarea, reabilitarea şi extinderea reţelei de străzi a 
municipiului şi a infrastructurii adiacente drumurilor 
(parcări, pasaje, scuaruri, sensuri giratorii etc) pentru 
îmbunătăţirea fluidităţii traficului auto şi pietonal, 
siguranţei şi intermodalităţii 

2016 - 2023 

POIM A.P. 2 Dezvoltarea unui 
sistem de transpot multimodal, de 
calitate, durabil și eficient, OS 2.5; 
Buget local 
 
POR, A.P. Sprijinirea regenerarii 
oraselor mici si mijlocii, P.I. 13.1 
Îmbunatatirea calitatii vietii a 
populatiei în orasele mici si mijlocii 
din România 

3.  

Modernizare rețea stradală ocolitoare zona centrală şi 
realizarea lucrărilor de infrastructură pentru fluidizarea 
traficului auto şi pietonal: pasaje, alveole, semnalizare 
rutieră 

2016 - 2023 

POR, A.P. 3, Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, P.I. 3.2; Buget local 
 

4.  
Construire variantă rutieră de ocolire a Municipiului 
Dorohoi 

2016 - 2023 

POIM A.P. 2 Dezvoltarea unui 
sistem de transport multimodal, de 
calitate, durabil și eficient, OS 2.1, 
OS 2.5; Buget local 

5.  Modernizare stradă „Colonel Vasiliu”, Municipiul Dorohoi 2016 - 2023 

POR, A.P. 5 Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea protecția și 
valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, P.I. 5.1; 
Buget local 

6.  
Îmbunătăţirea managementului urban printr-o gestionare 
mai eficientă a spaţiului liber în vederea fluidizării 
traficului 

2016 - 2023 
POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, P.I. 3.2; Buget local 

7.  
Dezvolarea unui Plan de mobilitate urbană prin crearea de 
spații care să echilibreze suprafețele alocate diverselor 
modalități de deplasare (auto, velo, pietonale) 

2016 - 2023 
POR, A.P. 3, Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, P.I. 3.2; Buget local 

8.  
Accesibilizarea infrastructurii de transport pentru toate 
categoriile de persoane (prioritizarea transportului public 
de călători, cu bicicleta și pietonal) 

2020-2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget local 
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9.  
Construirea de parcări etajate (subterane și/sau 
supraterane) 

2020-2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget local 

10.  
Plantarea de perdele verzi (aliniamente de arbori și 
arbuști) de-a lungul principalelor artere rutiere în vederea 
reducerii emisiilor de CO2 

2020-2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget local 

11.  
Modernizarea transportului în comun prin achiziționarea 
de autobuze electrice și modernizarea infrastructurii 
specifice 

2020-2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget local 

12.  
Crearea, modernizarea, reabilitarea, extinderea pistelor și 
traseelor pentru biciclete, a parcărilor pentru biciclete, 
inclusiv sistemelor de închiriere de biciclete 

2020-2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget local 

13.  
Dezvoltarea infrastructurii necesare autovehiculelor 
hibride / electrice 

2020-2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget local 

14.  
Extinderea şi modernizarea reţelelor electrice din 
Municipiul Dorohoi 

2016 - 2023 
POR, A.P. 3, Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, P.I. 3.1; Buget local 

15.  
Modernizarea şi extinderea reţelei publice de iluminat şi 
implementarea soluţiilor moderne de eficientizare 
energetică a iluminatului public în Municipiul Dorohoi 

2016 - 2023 
POR, A.P. 3, Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, P.I. 3.1; Buget local 

16.  
Crearea infrastructurii subterane de transport aferentă 
servicilor de internet, telefonie şi energie 

2016 - 2023 
POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, P.I. 3.2; Buget local 

17.  
Extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze naturale din 
Municipiul Dorohoi 

2016 - 2023 

POIM, A.P. 8 Sisteme inteligente și 
sustenabile de transport al energiei 
electrice și gazelor naturale; Buget 
local 

18.  
Investiţii în dezvoltarea şi managementul infrastructurii 
transportului public de călători 

2016 - 2023 
POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
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de carbon, P.I. 3.2; Buget local 

H. URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, LOCUIRE 

1.  
Conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi 
arhitectural al municipiului, rezultat al îndelungatei 
tradiţii cultural – istorice a municipiului 

2016 - 2023 

POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, P.I. 5.2; 
Buget local 

2.  
Reabilitarea şi creşterea performanţei energetice a 
mediului construit din Municipiul Dorohoi: clădiri publice, 
clădiri rezidenţiale 

2016 - 2023 
POR, A.P. 3, Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, P.I. 3.1; Buget local 

3.  
Regenerare urbană – zona centru, zona industrială - noi 
funcţionalităţi şi abordări arhitectonice 

2016 - 2023 

POIM, A.P. 4, Protecţia mediului 
prin măsuri de conservare a 
biodiversităţii, monitorizarea 
calităţii aerului şi decontaminare a 
siturilor poluate istoric, OS 4.3; 
Buget local 

4.  
Revitalizarea zonei centrale a municipiului Dorohoi prin 
crearea Centrului Multifuncțional Cultural „George 
Enescu” 

2020-2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget local 

5.  Regenerarea și revitalizarea Parcului „La Brazi” 2020-2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget local 

6.  Regenerarea și revitalizarea Parcului „Aurora” 2020-2023 PNRR, POAT, Buget local 

7.  
Construcția de locuințe pentru tineri și specialiști în 
Municipiul Dorohoi 

2016 - 2023 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară 
și socială, P.I. 8.1; Buget local 

8.  
Crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu 
dizabilităţi, pentru toate tipurile de infrastructură: rampe 
acces, semnalizări rutiere speciale 

2016 - 2023 
POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, P.I. 3.2; Buget local 

9.  

Elaborarea şi implementarea unui concept integrat de 
circulaţie, care să ţină cont de traficul motorizat şi de cel 
pietonal în scopul fluidizării circulaţiei în interiorul 
municipiului sub toate aspectele 

2016 - 2023 

POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute 
de carbon, P.I. 3.2; Buget local 
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10.  

Îmbunătăţirea accesibilităţii cetăţenilor la sursele de 
informare electronice prin dezvoltarea în Municipiul 
Dorohoi a unui sistem public de furnizare a serviciilor de 
internet wireless 

2016 - 2023 

POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, P.I. 5.2; 
Buget local 

11.  
Regenerarea urbană prin sistematizare verticală în zona 
locuințelor ANL 

2021-2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget local 

12.  
Înființarea/reproiectarea și modernizarea spațiilor de 
joacă din Municipiul Dorohoi 

2021-2023 

Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Programul 
Operațional Asistență Tehnică 
(POAT), Buget local 

I. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII MEDICALE 

1.  

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de 
asistenţă medicală – Extindere, Reabilitare, modernizare 
şi dotare Secţie Chirurgie – Spitalul Municipal Dorohoi, 
Modernizare Centru Primire Urgenţe, Reabilitare, 
modernizare şi dotare Secţie Interne – Spitalul Municipal 
Dorohoi, Reabilitare, modernizare şi dotare Bloc Materno 
infantil – Spitalul Municipal Dorohoi, Reabilitare, 
modernizare şi dotare Ambulator de specialitate – Spitalul 
Municipal Dorohoi, Reabilitare, modernizare şi dotare 
Corp Pavilionar Psihiatrie – Spitalul Municipal Dorohoi 

2016 - 2023 

 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară 
și socială, P.I. 8.1;  
 
Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), 
 
Buget local 

2.  
Creșterea rezilienței unităților medicale din municipiul 
Dorohoi pentru situații excepționale de urgență (în special 
infrastructura ATI, oncologie și a bolilor cardio-vasculare) 

2020 – 2023 
Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Buget local  

3.  

Modernizarea serviciilor auxiliare serviciilor de asistenţă 
medicală: bloc alimentar, spălătorie, centrală termică, 
staţie oxigen, compresoare, hidrofor, grup electrogen – 
Spitalul Municipal Dorohoi 

2016 - 2023 

POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară 
și socială, P.I. 8.1; Buget local 

4.  
Modernizarea capacităţilor de tratare, reciclare şi 
depozitare a deşeurilor spitaliceşti provenite din 
activitatea Spitalului Municipal Dorohoi 

2016 - 2023 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară 
și socială, P.I. 8.1; Buget local 
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J. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 

1.  
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea infrastructurii 
învăţământului preşcolar, primar, gimnazial, profesional şi 
liceal din Municipiul Dorohoi. 

2016 - 2023 

POR, A.P. 10, Infrastructura 
educațională, P.I. 10.1;  
Planul Național de Relansare și 
Reziliență (PNRR), Buget local 

K. SPRIJINIREA MEDIULUI ANTREPRENORIAL 

1.  
Iniţierea de parteneriate de dezvoltare socio-economică şi 
stimulare a schimburilor comerciale în spaţiul de 
dezvoltare al Municipiului Dorohoi 

2016 - 2023 
POR, A.P. 2, Competitivitate IMM, 
P.I. 2.1; Buget local 

2.  
Centru de sprijin pentru IMM – Spaţii producţie, acces la 
infrastructură rutieră şi de comunicaţii, Centrul de afaceri 
şi marketing şi Pavilioane pentru expoziţii 

2016 - 2023 
POR, A.P. 2, Competitivitate IMM, 
P.I. 2.1; Buget local 

3.  
Crearea de amplasamente pentru transformarea 
Municipiului Dorohoi într-o locaţie competitivă de 
dezvoltare economică. Amenajarea de Parcuri industriale 

2016 - 2023 
POR, A.P. 2, Competitivitate IMM, 
P.I. 2.1; Buget local 

4.  
Modernizarea şi amenajarea pieţelor agroalimentare, a 
Halei Bazar şi a Oborului 

2016 - 2023 
POR, A.P. 2, Competitivitate IMM, 
P.I. 2.1; Buget local 

 
 

L. REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPORTIVE, DE RECREERE ŞI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER 

1.  

Modernizarea locaţiilor destinate practicării 
activităţilor sportive în scopul diversificării activităţilor 
sportive şi creşterii calităţii infrastructurii sportive din 
Municipiul Dorohoi 

2016 - 2023 

 
POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, P.I. 5.2; Buget local 
 

2.  Modernizare Bază Sportivă ,,1 Mai”, Municipiul Dorohoi 2016 - 2023 

POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, P.I. 5.2; Buget local 

3.  Centre de recreere-divertisment-petrecere timp liber 2016 - 2023 
POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
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valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, P.I. 5.2; Buget local 

4.  Zonă de agrement şi recreere - Dealul Polonic 2016 - 2023 

POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, P.I. 5.2; Buget local 

5.  
Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a infrastructurii 
locurilor de joacă din municipiu 

2016 - 2023 

POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului 
urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, P.I. 5.2; Buget local 

M. PROMOVAREA ȘI VALORIFICAREA SECTORULUI TURISTIC 

1.  

Promovarea şi valorificarea potenţialului turistic al 
Municipiului Dorohoi, a numeroaselor oportunități de 
care beneficiază Municipiul Dorohoi, atât ca destinație 
turistică și centru de dezvoltare a mediului de afaceri, 
academic, medical etc., cât și ca punct de plecare spre 
alte obiective și trasee turistice din regiune 

2016 - 2023 

POR, A.P. 7, Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului, P.I. 7.1; Buget local 

2.  
Creșterea atractivității zonei pentru atragerea de 
vizitatori prin investiții turistice și de agrement 

2016 - 2023 
POR, A.P. 7, Diversificarea economiilor 
locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului, P.I. 7.1; Buget local 

 

FIȘE DE PROIECTE 
 
 

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN ZONA MUNICIPIULUI  DOROHOI PRIN MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII SOCIO-URBANE (PROIECT STRATEGIC AL REGIUNII NORD-EST 2014- 2020) 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Acest proiect contribuie la dezvoltarea socio-economică a Regiunii Nord-Est, prin 
stimularea mobilității economice și facilitarea accesului la piețele de desfacere 
internaționale.  

Surse de finanțare 
POR, A.P.6, P.I. 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, 
Buget local 
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Grup țintă Populația din Municipiul Dorohoi 

Valoare estimată 80.000.000 lei (18.181.818 Euro) 
 
 

PROTEJAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL PRIN ÎNFIINŢAREA DE NOI PARCURI, GRĂDINI 
PUBLICE, SCUARURI ŞI ALINIAMENTE ÎN MUNICIPIUL DOROHOI, REABILITAREA ŞI  

MODERNIZAREA CELOR EXISTENTE   

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Municipiul Dorohoi se confruntă cu o scădere a suprafeţelor ocupate de zone verzi. 
Extinderea arealului urban şi creşterea densităţii mediului construit au condus la 
diminuarea continuă a spaţiului verde şi la scăderea alarmantă a suprafeţei 
verzi/locuitor. De asemenea  zonele existente sunt sub standardele actuale atât în 
ceea ce priveşte suprafaţa cât şi amenajarea. Toate acestea au avut un impact 
negativ atât asupra condiţiilor de mediu cât şi asupra confortului urban. În prezent 
se încearcă regândirea organizării şi a dezvoltării urbane având ca punct central 
conservarea şi extinderea suprafeţelor ocupate de zonele verzi.    
 

Zonele ţintă sunt:  
▪ Parc Gradina publică; 
▪ Parcul Brazi;  
▪ Parcul Cholet; 
▪ Parcurile din zona centrală (zona Primăriei); 
▪ Spaţiile verzi din interiorul cvartalelor de blocuri;  
▪ Spațiile verzi de pe infrastructura stradală; 
▪ Spaţiile neutilizate din Municipiul Dorohoi.  

Descrierea proiectului 

Prin proiect se va realiza redimensionarea, înfiinţarea de noi spaţii verzi şi 
reconfigurarea suprafeţelor ocupate de spaţii verzi, astfel încât acestea să fie 
corelate cu necesitaţile actuale, popularea cu specii adaptate noilor condiţii 
climatice, reabilitarea aleilor de acces, amenajarea spaţiilor verzi, dotarea cu 
mobilier urban, reabilitarea şi extinderea pe toată suprafaţa a infrastructurii de 
iluminat public, împrejmuirea suprafeţelor, instalarea de puncte colectare deşeuri 
(coşuri gunoi), reabilitare şi extindere reţea de apă şi canalizare: echiparea cu apă 
potabilă, reamenajarea grupurilor sanitare.  

Surse de finanțare POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI A AREALULUI URBAN PRIN MINIMIZAREA EFECTELOR ASUPRA 
MEDIULUI GENERATE DE REVĂRSĂRILE DE APE ŞI CREŞTEREA NIVELULUI DE PROTECŢIE 

ÎN BAZINUL RÂULUI JIJIA 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Realizarea de amenajări şi lucrări hidrotehnice în bazinul hidrografic al râului Jijia 
din zona Municipiului Dorohoi, zonele joase din municipiu, cursul râului Jijia, 
afluenţii săi: Buhai şi Dorohoi, zonele joase din Municipiul Dorohoi cu risc de 
inundaţii, recalibrare poduri şi podeţe, recalibrare albii. 

Surse de finanțare 
POIM, A.P. 5, Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor, OS 5.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

REDUCEREA GRADULUI DE VULNERABILITATE LA ALUNECĂRILE DE TEREN ŞI CREAREA PREMIZELOR 
DEZVOLTĂRII DURABILE A ZONELOR AFECTATE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Realizarea de lucrări de amenajare şi consolidare: Versantul 1 Mai, versant Nord-
Est Dealul Trestiana, Zona Polonic, Zona Criva, versant zona Secţia Psihiatrie, 
zonele de la intrările în municipiu dinspre Botoșani şi Suceava, alte areale de risc 
din zona Municipiului Dorohoi. 

Surse de finanțare POIM, A.P. 5, Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor, OS 5.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

REGENERAREA SPAȚIILOR URBANE PRIN INVESTIȚII DE MEDIU (CONSOLIDAREA TERENURILOR, ÎNDIGUIRI, 
AMENAJĂRI HIDROTEHNICE) 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Lucrările de amenajare hidrotehnică, îndiguiri și de consolidare a terenurilor sunt 
necesare pentru prevenirea riscurilor. Realizarea acestora va avea rezultate 
considerabile asupra vieții socio-economice, contribuind la dezvoltarea durabilă a 
Municipiului Dorohoi. 

Surse de finanțare POIM, A.P. 5, Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor, OS 5.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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EXTINDEREA, REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE COLECTARE ŞI GESTIONARE A APELOR 
UZATE ÎN MUNICIPIUL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează creşterea calităţii vieţii şi a accesibilităţii la servicii publice de 
canalizare-epurare pentru toţi locuitorii municipiului prin modernizarea şi 
extinderea sistemului de canalizare, modernizarea instalaţiilor şi tehnologiilor 
existente în actuala staţie de tratare a apelor uzate atât pentru etapele din procesul 
de tratare a apelor uzate, cât şi pentru etapele de procesare a nămolurilor rezultate 
în urma acestor procese precum şi protejarea factorilor de mediu – sol, ape 
subterane, ape de suprafaţă prin scăderea cantităţilor deversate de ape uzate şi 
netratate în mediul înconjurător. Totodată se urmăreşte înlocuirea sistemului 
unitar de colectare ape uzate menajere-ape pluviale (acolo unde este cazul) şi 
trecerea pe sistem divizor ceea ce va conduce la o gestionare mai eficientă a apelor 
uzate municipale. 
În arealele care nu pot fi deservite de actuala staţie de tratare a apelor uzate 
municipală se vor construi staţii individuale de tratare a apelor uzate sau staţii de 
pompare.  

Surse de finanțare 
POIM, A.P. 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 
eficient al resurselor, OS 3.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 
 

INFRASTRUCTURA DE APĂ POTABILĂ – REŢELE URBANE, STAŢIE DE TRATARE, INFRASTRUCTURA 
TRANSPORT, DISTRIBUŢIE URBANĂ, PROTEJAREA RESURSELOR DE APĂ, MODERNIZARE ACUMULAREA 

BUCECEA  ȘI ADUCŢIUNE PÂNĂ LA DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează creşterea calităţii vieţii şi a accesibilităţii la resursele de apă 
potabilă pentru toţi locuitorii municipiului prin modernizarea şi extinderea 
sistemului de alimentare cu apă potabilă: sursele primare de apă; reţelele de 
transport şi distribuţie, capacităţile de tratare şi rezervoarele de înmagazinare 
precum şi gestionarea eficientă a apei potabile prin introducerea tehnologiilor de 
monitorizare a calităţii apei furnizate şi contorizarea consumurilor de apă în întreg 
municipiul. 

Surse de finanțare POIM, A.P. 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 
eficient al resurselor, OS 3.2; Buget local 
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Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

VALORIFICAREA SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE PRIN DEZVOLTAREA UNOR CAPACITĂŢI DE 
PRODUCERE A ENERGIEI VERZI: CONSTRUIREA PARCULUI DE CELULE FOTOVOLTAICE, EOLIAN, BIOMASĂ 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice și în cadrul locuințelor 
din România prin implementarea proiectelor de reabilitare, consolidare și 
modernizare a infrastructurii reprezintă prioritatea de intervenție care va susține 
dezvoltarea durabilă urbană (înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și de durată 
mare de viață, utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea 
necesarului de energie termică pentru incălzirea și prepararea apei calde de 
consum, modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului 
termic, a apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, respectiv 
izolarea termică a anvelopei clădirilor și consolidarea structurii de rezistență). 

Surse de finanțare 
POIM, A.P. 6, Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, OS 6.1; POR, A.P. 3, Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 3.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

INVESTIȚII ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează conformarea cu politica Uniunii Europene privind gestioanarea 
deșeurilor și atingerea ţintelor propuse în ceea ce priveşte capacitățile necesare și 
caracteristice pentru gestionarea deșeurilor, controlul măsurilor tehnologice 
pentru eliminarea sau minimizarea anumitor tipuri de deşeuri, realizarea 
instalaţiilor de reciclare, compostare, tratare şi eliminare a deşeurilor în 
concordanţă cu prevederile Uniunii Europene, modernizarea şi dotarea serviciilor 
de colectare, transport, tratare şi depozitare. 

Surse de finanțare POIM, A.P. 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management 
eficient al resurselor, OS 3.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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ELABORAREA HĂRŢILOR STRATEGICE DE ZGOMOT PENTRU FIECARE SURSĂ ÎN PARTE: TRAFIC RUTIER, TRAFIC 
FEROVIAR ŞI ACTIVITĂŢILE INDUSTRIALE CARE SE DESFĂŞOARĂ ÎN MUNICIPIUL DOROHOI PENTRU 

CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Realizarea hărţii de zgomot va fi urmată de o etapă de elaborare a unor planurilor 
de acţiune destinate gestionării zgomotului şi efectelor acestuia în municipiu. 

Surse de finanțare 
POIM, A.P. 2, Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil 
şi eficient, OS 2.5; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 
 

REABILITAREA SITURILOR INDUSTRIALE ŞI NEUTILIZATE ŞI PREGĂTIREA DE NOI ACTIVITĂŢI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Acest proiect vizează măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate 
istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în 
vederea protejării sănătăţii umane. 

Surse de finanțare 
POIM, A.P. 4, Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, 
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.3; 
Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 
 
 
 
 

EVALUAREA ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII CONDIŢIILOR DE MEDIU PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI 
INFORMATIZAT DE SUPRAVEGHERE ŞI ALARMARE A FACTORILOR DE MEDIU 

Perioada de implementare 2016 - 2023 
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Descrierea proiectului 

Proiectul urmăreşte evaluarea calităţii condiţiilor de mediu cu scopul obţinerii 
informaţiei adecvate privind starea acestora şi informării corecte a populaţiei 
despre situaţia acestor indicatori ai calităţii vieţii în municipiu. De asemenea 
implementarea acestui sistem va contribui la menţinerea calităţii mediului 
înconjurător acolo unde acesta este corespunzător standardelor sau îmbunătăţirea 
acestuia în cazuri necorespunzătoare iar, în măsura în care se vor observa situaţii 
de pericol autorităţile vor putea alarma şi proteja populaţia şi aplica măsurile ce se 
impun. 
Vor fi monitorizate atât zonele de risc: zonele în care se desfăşoară activităţi 
industriale, principalele artere de circulaţie dar şi zonele verzi şi zonele aflate la 
limitele municipiului. 

Surse de finanțare 
POIM, A.P. 5, Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor, OS 5.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

CALIBRARE ŞI ASANARE PÂRÂU ,,DOROHOI” 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Implementarea proiectul va contribui la buna administrare, prevenirea și 
gestionarea riscurilor naturale care pot produce pagube în Municipiul Dorohoi. 

Surse de finanțare POIM, A.P. 5, Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 
gestionarea riscurilor, OS 5.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

UNITATE DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Serviciile oferite de această unitate vor fi acordate de persoane specializate în 
domeniul medical și social, beneficiarii fiind asistați în mod permanent în funcție 
de nevoi. Acest tip de instituție se înființează cu scopul îmbunătățirii calității vieții 
și pentru respectarea demnității umane. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; Buget local 

Grup țintă Persoanele vârstnice dependente din Municipiul Dorohoi și din zonele limitrofe 

 

AMENAJAREA LOCAŢIILOR DESTINATE ACTIVITĂŢILOR DE SOCIALIZARE, DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER  
ȘI DE CONSILIERE A PERSOANELOR VÂRSTNICE 
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Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Înfiinţarea unor servicii de tip centre de zi, cluburi pentru vârstnici, precum şi a 
unor servicii de consiliere socială şi psihologică în scopul menţinerii acestor 
categorii de vârstă în cadrul vieţii sociale a municipiului şi prevenirii marginalizării 
acestora. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; Buget local 

Grup țintă Persoanele vârstnice dependente din Municipiul Dorohoi și din zonele limitrofe 

 
CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Înfiinţarea unui centru de consiliere pentru victime ale violenţei domestice. 
Beneficiarii vor primi atât servicii de consiliere psihologică, cât şi servicii de 
consiliere juridică şi socială. 

Surse de finanțare 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; POCU, A.P. 4, Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei, Buget local 

Grup țintă Persoane - victime ale violenței domestice 

 
CENTRUL DE REZIDENŢĂ TEMPORARĂ PENTRU TINERI PÂNĂ LA IDENTIFICAREA UNEI LOCUINŢE DEFINITIVE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Înfiinţarea unui centru de rezidenţă temporară pentru tineri aflaţi în dificultate, 
care nu beneficiază de o locuinţă până la identificarea unei locuinţe definitive. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1, Buget local 

Grup țintă Populația tânără din Municipiul Dorohoi  
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DEZVOLTAREA SERVICIILOR SPECIALIZATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Furnizarea unui pachet integrat de servicii complexe de îngrijire la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice din Municipiul Dorohoi printr-o reţea de îngrijitori 
profesionişti: consiliere juridică şi administrativă, sprijin pentru plata unor servicii 
şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei, ajutor pentru menaj, 
prepararea hranei etc. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1, Buget local 

Grup țintă Persoanele vârstnice dependente din Municipiul Dorohoi și din zonele limitrofe 

 
DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE FURNIZATE COPIILOR AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC ȘI 

APARȚINĂTORILOR LEGALI AI ACESTORA 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
 
 

▪ Dezvoltarea activităţilor de identificare şi evaluare iniţială, a nevoii 
sociale individuale, familiale și de grup; 

▪ Dezvoltarea activităţilor de informare asupra drepturilor şi 
obligaţiilor; 

▪ Diversificarea acţiunilor de conştientizare şi sensibilizare socială. 
 

Proiectul vizează: 
▪ Crearea unei baze de date funcţională şi eficientă; 
▪ Creşterea gradului de accesibilitate la serviciile sociale, reinserţia 

socială a beneficiarilor de servicii integrate; 
▪ Furnizarea de servicii de calitate pentru atingerea obiectivelor 

propuse pentru beneficiari; 
▪ Creşterea calităţii vieţii persoanelor asistate. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1, Buget local 

Grup țintă Copiii cu risc social din Municipiul Dorohoi 
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CREŞTEREA ACCESULUI  LA SERVICIILE DE ÎNGRIJIRE DE NATURĂ SOCIALĂ A PERSOANELOR VULNERABILE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Obiective specifice 

▪ Asigurarea şi dezvoltarea serviciului de distribuire a hranei la Cantina de 
ajutor social pentru un număr de 250 beneficiari; 

▪ Dezvoltarea serviciului „Bucătăria la tine acasă” pentru persoanele 
vârstnice greu deplasabile; 

▪ Asigurarea de servicii comunitare de îngrijire la domiciliu pentru un 
număr de 65 persoane vârstnice; 

▪ Ambulanță socială pentru persoanele vârstnice; 
▪ Dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap. 

Surse de finanțare 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; POCU, A.P. 4, Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei; Buget local 

Grup țintă Persoanele cu risc social din Municipiul Dorohoi 

 
DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Scopul acestui proiect este de a asigura o gamă largă de servicii de sănătate în 
Municipiul Dorohoi, activități de prevenție (catagrafiere, spravegherea femeilor 
gravide și a celor care au născut, consiliere asupra drepturilor mamei și a copiilor 
pentru evitarea cazurilor de violență domestică, supravegherea nou-născuților, 
sugarilor și tinerilor, mobilizarea populației pentru vaccinări, supravegherea 
bolnavilor cronici, depistarea precoce a cancerului de col uterin și a cancerului la 
sân etc.), activități de informare, educare, comunicare, îngrijiri la domiciliu, 
acordarea de prim-ajutor, activități în domeniul protecției sociale. 

Surse de finanțare POCU, AP 4, Incluziunea socială și combaterea sărăciei, P.I. 9iv, Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi și din zonele limitrofe 
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DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIUL DOROHOI PRIN CREAREA DE 
ÎNTREPRINDERI SOCIALE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Proiectul vizează crearea de locuri de muncă pentru persoanele aflate în situații de 
risc social. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; POCU, A.P. 3,  Locuri de 
muncă pentru toți; Buget local 

Grup țintă Persoanele cu risc social din Municipiul Dorohoi 

 

DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE SPECIALIZATE FURNIZATE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Scopul acestui proiect este de a dezvolta infrastructura socială a Municipiului 
Dorohoi și de a promova incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin 
reducerea cazurilor de persoane neglijate. Principalul rezultat al implementării 
acestui tip de proiect se referă la îmbunătățirea nivelului de trai al beneficiarilor și 
al întregii populații. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; Buget local 

Grup țintă Persoanele cu dizabilități din Municipiul Dorohoi 

 
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Scopul acestui proiect este de a dezvolta infrastructura socială a Municipiului 
Dorohoi și de a promova incluziunea socială a persoanelor vârstnice prin 
reducerea cazurilor de persoane neglijate. Principalul rezultat al implementării 
acestui tip de proiect se referă la îmbunătățirea nivelului de trai al beneficiarilor și 
al întregii populații.  

Surse de finanțare 
POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; POCU, A.P. 4, Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei; Buget local 

Grup țintă Persoanele vârstnice fără aparținători 
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DEZVOLTAREA DE SERVICII SOCIALE ACORDATE PERSOANELOR VÂRSTNICE DEPENDENTE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Combaterea sărăciei și a excluziunii socială se poate realiza prin acest tip de 
proiecte din domeniul social, prin integrarea tuturor grupurilor defavorizate din 
Municipiul Dorohoi. Acest proiect vizează îngrijirea persoanelor vârstnice și 
acordarea unor servicii sociale de calitate. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; POCU, A.P. 4, Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei; Buget local 

Grup țintă Persoanele vârstnice dependente din Municipiul Dorohoi și din zonele limitrofe 

 
DEZVOLTAREA SERVICIILOR ANTEPREȘCOLARE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Acest proiect va fi desfășurat în conformitate programa școlară și pe baza unui 
curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a 
copiilor. Scopul proiectului se centrează pe formarea viitoarei generații cu ajutorul 
tehnicilor pedagogice alternative. 

Surse de finanțare Copiii din Municipiul Dorohoi 

Grup țintă POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1, Buget local 

 
CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează construirea unui complex rezidențial pentru persoanele fără 
venituri sau cu venituri reduse prin crearea unor condiții favorabile pentru 
dezvoltarea armonioasă a familiei. Implementarea acestui tip de proiect se 
concentrează pe îmbunătățirea relațiilor inter-umane și combaterea excluziunii 
sociale. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1, Buget local 

Grup țintă Familiile cu risc social din Municipiul Dorohoi 
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SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ŞI SOCIALE A COMUNITĂŢILOR DEFAVORIZATE ȘI 
INCLUZIUNEA LOR SOCIALĂ 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Proiectul îşi propune sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
defavorizate din Municipiul Dorohoi prin investiţii în programe și servicii sociale. 

Surse de finanțare POCU, A.P. 4, Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Buget local 

Grup țintă 
Persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilități și persoanele cu venituri 
reduse din Municipiul Dorohoi 

 

SPRIJINIREA PERSOANELOR AFLATE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Proiectul îşi propune sprijinirea regenerării economice și sociale a persoanelor 
defavorizate și care sunt în căutarea unui loc de muncă în Municipiul Dorohoi . 

Surse de finanțare 
POCU, A.P. 3, Locuri de muncă pentru toți; POCU, A.P. 1, Inițiativă locuri de muncă 
pentru tineri; Buget local 

Grup țintă Populația tânără și persoanele șomere din Municipiul Dorohoi 

 

CREAREA UNOR CONDIŢII DE VIAŢĂ DECENTE PENTRU LOCUITORII MUNICIPIULUI CA PREMIZĂ A 
PARTICIPĂRII ACTIVE LA DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ  

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează creşterea condiţiilor mediului locuit prin: 
▪ Reabilitarea locuinţelor sociale multifamiliale situate în Municipiul 

Dorohoi, imobile aflate în proprietatea Municipiului Dorohoi  
▪ Schimbarea destinaţiei unor clădiri neutilizate situate pe raza 

administrativ teritorială a Municipiului Dorohoi, imobile aflate în 
patrimoniul Municipiului Dorohoi sau al Consiliului Judeţean (învăţământ, 
sănătate) şi transformarea acestora, prin reabilitare şi modernizare în 
imobile cu destinaţie de locuinţe sociale sau alte activităţi oportune 
Municipiului Dorohoi; 

▪ Construirea unor noi locuinţe cu destinaţie socială. 

Surse de finanțare POCU, A.P. 4, Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Buget local 

Grup țintă Persoanele cu risc social din Municipiul Dorohoi 
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ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ INTEGRATĂ – ACTIVITĂŢI DE INFORMARE, CONSILIERE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Programele realizate prin intermediul Programul Operațional Capital Uman 
sprijină investițiile care se referă la combaterea sărăciei, a dezvoltării relațiilor 
inter-umane și promovarea incluziunii sociale, implicit dezvoltarea economică a 
zonei de intervenție. 

Surse de finanțare POCU, A.P. 4, Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A MUNICIPIULUI DOROHOI ȘI A  
INSTITUȚIILOR DIN SUBORDINE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Instruirea personalului angajat în cadrul Administrației Publice Locale reprezintă o 
prioritate în eficientizarea sistemului de lucru cu publicul și în dezvoltarea unor 
sisteme și mecanisme de optimizare a activității. 

Surse de finanțare POCA, A.P. 1, Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Buget local 

Grup țintă Personalul angajat în cadrul Administrației Publice Locale, Populația Municipiului 
Dorohoi 

 

CREŞTEREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE A SERVICIULUI POLIŢIEI LOCALE  
DIN MUNICIPIUL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează creşterea siguranţei în municipiu şi asigurarea unui climat de 
siguranţă şi linişte prin dezvoltarea şi consolidarea capacităţii administraţiei 
publice locale de a asigura un serviciu public de calitate pentru cetăţeni în 
conformitate cu exigenţele impuse de integrarea structurilor administrative locale 
din România la cele ale Uniunii Europene. Prin proiect se va realiza construirea şi 
dotarea unui sediu, dotarea specifică a serviciului Poliţiei Locale din Municipiul 
Dorohoi astfel încât să poată fi asigurat cadrul optim de exercitare a atribuţiilor 
legate de siguranţa, liniştea şi protecţia bunurilor cetăţenilor. 

Surse de finanțare POCA, A.P. 1, Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Buget local 

Grup țintă Personalul angajat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Populația Municipiului 
Dorohoi 

 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 
 

143 
 

 
CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII CULTURALE ÎN MUNICIPIUL DOROHOI PRIN EXTINDEREA ŞI SUSŢINEREA 
INFRASTRUCTURII SPECIFICE ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII OFERTEI DE SERVICII ŞI A POSIBILITĂŢII DE 

MANIFESTARE A ACTULUI ARTISTIC 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Obiective specifice: 
▪ Finalizarea Complexului Cultural „George Enescu” şi crearea Centrului 

cultural „George Enescu”, ca centru de excelenţă în organizarea 
evenimentelor culturale; 

▪ Modernizarea, reabilitarea etajului şi a faţadei Casei Municipale de 
Cultură; 

▪ Construcţia, amenajarea şi dotarea unui Teatru de Vară; 
▪ Reabilitarea şi modernizarea cinematografelor din municipiu; 
▪ Amenajarea şi dotarea în cadrul Casei de cultură a unei săli pentru 

expoziţii şi proiecţii. 

Surse de finanțare POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 
OPTIMIZAREA GESTIUNII PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI DOROHOI PRIN IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIEI 

INFORMAŢIEI CA INSTRUMENT DE MANAGEMENT ŞI CONTROL URBAN ŞI IMPLEMENTAREA SISTEMELOR 
INFORMATIZATE DE CADASTRU URBAN ŞI GESTIUNE TERITORIALĂ 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Implementarea metodelor moderne de administrare urbană prin implementarea 
GIS – ca instrument modern de obţinere şi analiză a informaţiilor şi datelor spaţiale 
necesare pentru definirea şi fundamentarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare 
a municipiului şi a sistemelor informatice de gestiune a clădirilor şi terenurilor 
necesare planificării şi previziunii urbane. 

Surse de finanțare POCA, A.P. 3, Asistență tehnică; Buget local 

Grup țintă Personalul angajat în cadrul Administrației Publice Locale, Populația Municipiului 
Dorohoi 
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CREŞTEREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DE A OFERI SERVICII DE 
CALITATE CETĂŢENILOR: INFORMATIZAREA SERVICIILOR PUBLICE, DIVERSIFICAREA PORTOFOLIULUI DE 

SERVICII OFERITE CETĂŢENILOR, FORMAREA ŞI PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ A ANGAJAŢILOR 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează dotarea serviciilor din cadrul administraţiei publice locale cu 
tehnică IT şi implementarea soluţiilor software specifice precum şi creşterea 
gradului de calificare şi formare profesională a personalului specializat de la 
nivelul serviciilor publice în scopul oferirii unor servicii publice de calitate. 

Surse de finanțare POCA, A.P. 1, Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Buget local 

Grup țintă Personalul angajat în cadrul Administrației Publice Locale, Populația Municipiului Dorohoi 

 

ÎMBUNĂTĂŢIREA COMUNICĂRII PUBLICE DE LA ŞI CĂTRE CETĂŢENI PRIN IMPLEMENTAREA MIJLOACELOR 
MODERNE DE INFORMARE – CREAREA CENTRELOR DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI, IMPLEMENTAREA UNUI 

SISTEM DE TIP „INFOCHIOŞC”, PANOURI STRADALE ELECTRONICE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Prin proiect se urmăreşte creşterea transparenţei în activitatea administraţiei 
publice precum şi creşterea accesibilităţii cetăţeanului la informaţiile de interes 
public prin crearea unor Centre de informare pentru cetăţeni şi introducerea 
sistemului informatizat de obţinere a informaţiilor prin terminale „INFOCHIOȘC”. 

Surse de finanțare POCA, A.P. 3, Asistență tehnică; Buget local 

Grup țintă Personalul angajat în cadrul Administrației Publice Locale, Populația Municipiului Dorohoi 
 

CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTERVENŢIE ŞI MANAGEMENT A SERVICIULUI DE VOLUNTARIAT PENTRU  
SITUAŢII DE URGENŢĂ 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Obiectivul proiectului urmăreşte creşterea vitezei de reacţie a structurilor cu 
atribuţiuni în gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe raza Municipiului Dorohoi 
precum şi îmbunătăţirea interoperabilităţii cu structurile similare de la nivel 
judeţean şi naţional. Proiectul va consta în dotarea cu utilaje şi echipamente de 
intervenţie, sisteme de avertizare şi alarmare, precum şi cursuri de formare pentru 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

Surse de finanțare POCA, A.P. 1, Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Buget local 

Grup țintă Personalul angajat în cadrul Administrației Publice Locale, Populația Municipiului Dorohoi 
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IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIZAT DE INFORMARE/PLATĂ ELECTRONICĂ A IMPOZITE  
ŞI TAXE LOCALE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Proiectul vizează introducerea de noi instrumente, proceduri şi mecanisme care să 
conducă la îmbunătăţirea colectării şi gestionării fondurilor la nivel local. 

Surse de finanțare POCA, A.P. 3, Asistență tehnică, Buget local 

Grup țintă 
Personalul angajat în cadrul Administrației Publice Locale, Populația Municipiului 
Dorohoi 

 

REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CLĂDIRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DOROHOI, A CLĂDIRII 
STĂRII CIVILE PRECUM ŞI A ALTOR CLĂDIRI AFLATE ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI DOROHOI  

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează pe de o parte efectuarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi 
modernizare a clădirii, reabilitarea instalatiilor electrice şi termice, finisaje, dotări 
şi iluminat ornamental în scopul creşterii siguranţei şi a calităţii activităţilor 
desfăşurate precum şi punerea în valoare arhitectura şi istoria a clădirilor, dotarea 
cu mobilier, infrastructură IT şi echipamente. 

Surse de finanțare 
POR, A.P. 3, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 
3.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Planurile Strategice și dezvoltarea urbană reprezintă o prioritate pentru 
Municipiul Dorohoi. Reactualizarea datelor și analiza complexă a domeniului 
urbanistic reprezintă o modalitate eficientă de administrare a spațiilor 
componente și a serviciilor prezente în Municipiul Dorohoi. 

Surse de finanțare POCA, A.P. 1, Administrație Publică și sistem judiciar eficiente; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESIBILITĂŢII CETĂŢENILOR LA SURSELE DE INFORMARE ELECTRONICE PRIN 
DEZVOLTAREA ÎN MUNICIPIUL DOROHOI A UNUI SISTEM PUBLIC DE FURNIZARE A SERVICIILOR  

DE INTERNET WIRELESS 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Instalarea de Wi-Fi în spațiile publice va contribui la dezvoltarea durabilă urbană a 
Municipiului Dorohoi. Promovarea informatizării și tehnologizării reprezintă o 
prioritate de dezvoltare socio-economică la nivel național. 

Surse de finanțare 
POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA REŢELELOR DE GAZE NATURALE DIN MUNICIPIUL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Extinderea reţelelor de gaze naturale, asigurarea cu gaze naturale a cât mai multor 
gospodării în scopul ameliorării condiţiilor de viaţă şi al creşterii accesului la 
reţeaua de gaze a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Surse de finanțare POIM, A.P. 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și 
gazelor naturale; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 

ÎMBUNĂTĂŢIREA GRADULUI DE COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ŞI PROMOVAREA POTENŢIALULUI 
INVESTIŢIONAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI PRIN INTEGRAREA ÎN REŢELELE ŞI PARTENERIATELE LOCALE 

ŞI/SAU TRANSFRONTALIERE DE COOPERARE SOCIO-ECONOMICĂ 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Proiectul vizează integrarea municipiului în reţelele şi parteneriatele locale şi/sau 
transfrontaliere de cooperare socio-economică şi schimb de experienţă şi promovarea 
relaţiilor bilaterale transfrontaliere în vederea reducerii disparităţilor şi crearea premizelor 
unei dezvoltării echilibrate şi durabilă: afilierea la reţelele pan-europene, promovarea 
parteneriatelor între municipalităţi, a cooperării transfrontaliere. Crearea unei baze de date 
cu spaţiile deja existente şi celepotenţiale pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi 
diseminarea acestor informaţii în mediul investiţional intern şi extern. 

Surse de finanțare PCT 2014-2020, POC ENI România - Republica Moldova, OT 3: Promovarea culturii 
și conservarea patrimoniului istoric; Buget local 

Grup țintă Populația zonelor Dorohoi, Edineț și Briceni 
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CREŞTEREA VIZIBILITĂŢII MUNICIPIULUI PE HARTA CULTURALĂ EUROPEANĂ ŞI PROMOVAREA 
POTENŢIALULUI DE CREAŢIE AL MUNICIPIULUI PRIN ORGANIZAREA DE EVENIMENTE DIN DOMENIUL ARTEI, 

MEŞTEŞUGURILOR, CREAŢIEI ŞI TRADIŢIILOR POPULARE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Organizarea de evenimente din domeniul artei, meşteşugurilor şi creaţiei: 
Festivalul de muzică uşoară ,,Mărţişor Dorohoian”; Festivalul pentru preşcolari 
,,Do-re-mi”; Festivalul interjudeţean de muzică populară ,,Mugurelul; Festivalul 
interjudeţean de interpretare pentru pian şi vioară ,,Jurjac”; Festivalul de epigrame 
,,Păstorel Teodoreanu”; Festivalul de datini şi obiceiuri ,,Moştenitorii”; Expoziţii de 
carte, festivaluri, simpozioane consacrate personalităţilor Municipiului Dorohoi 
(George Enescu, Ioan Pillat, Dumitru Furtună, Spiru Haret, Iulia Oniţă, Ioan 
Murariu, Dimitrie Pompeiu, Marcel Olinescu,etc; Tabere de creaţie şi arta plastică; 
Festival de dansuri şi cântece populare, olărit şi împletituri nuiele); Festival 
Naţional de Muzică Folk „Nord - est folk”; Festival de poezie “Saşa Pană“; Festivalul 
de pictură „Artur Verona”; Festivalul de datini şi obiceiuri cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă. 

Surse de finanțare POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 
ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE REFERINŢĂ ŞI INFORMARE OFERITE DE 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Diversificarea ofertei de servicii de referinţă şi informare oferite de Biblioteca 
Municipală Dorohoi: puncte de informare şi acces online şi offline la resursele 
bibliotecii, poşta electronică, creşterea volumului şi diversificarea portofoliului 
resurselor care pot fi puse la dispoziţia celor interesaţi prin achiziţii noi de carte, 
crearea unui fond de carte pe suport digital, integrarea bibliotecii în reţelele 
naţionale şi europene, implementarea tehnologiei înformaţiei şi crearea unei baze 
de date informatizate, reabilitarea locaţiilor în care se desfăşoară activitatea 
bibliotecii. 

Surse de finanțare POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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EXPOZIŢIE PERMANENTĂ PENTRU LUCRĂRI DE PICTURĂ ŞI SCULPTURĂ DIN GALERIA MINERVA 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Proiectul urmăreşte punerea în valoare a lucrărilor de pictură şi sculptură 
aparţinând marilor artişti plastici.  

Surse de finanțare 
POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

ÎMBUNĂTĂŢIREA INTEROPERABILITĂŢII ŞI A SCHIMBULUI DE INFORMAŢII ÎNTRE STRUCTURILE CARE 
APARȚIN ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE PRIN INTERCONECTAREA ACESTORA  

ÎN CADRUL UNEI REȚELE INFORMATIZATE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Implementarea acestui proiect vizează informatizarea tuturor datelor și 
eficientizarea sistemului de lucru cu cetățenii prin reducerea birocrației și a 
timpului de așteptare. 

Surse de finanțare POCA, A.P. 3, Asistență tehnică; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ALE MUNICIPIULUI DOROHOI CA FACTOR 
MAJOR AL STIMULĂRII DEZVOLTĂRII ECONOMICE ŞI SOCIALE, PROTECŢIA MEDIULUI, PREGĂTIREA PENTRU 

SITUAŢII DE URGENŢĂ, PROIECTE DE INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT, ENERGIE, FURNIZAREA 
DE APĂ POTABILĂ, PRECUM ŞI ACŢIUNI ALE COMUNITĂŢILOR LOCALE CARE PROMOVEAZĂ SCHIMBURILE 

EDUCAŢIONALE, CULTURALE ŞI SPORTIVE, DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE ETC, STIMULAREA COOPERĂRII 
POLITICE, ECONOMICE, CULTURALE  

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul urmăreşte promovarea activităţilor care să intensifice şi adâncească 
cooperarea socială, instituţională şi economică dintre Municipiul Dorohoi şi alte 
regiuni şi localităţi în scopul intensificării dezvoltarea municipiu şi a stimulării 
parteneriatelor transfrontaliere. 

Surse de finanțare 
PCT 2014-2020, POC ENI România - Republica Moldova, OT 7: Îmbunătățirea 
accesibilității regiunilor, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și 
comunicare; Buget local 

Grup țintă Populația zonelor Dorohoi, Edineț și Briceni 
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ELABORAREA UNUI PLAN STRATEGIC COMUN DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR STRĂINE PE ZONA 
TRANSFRONTALIERĂ DOROHOI – EDINEŢ - BRICENI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea economică a zonei prin atragerea 
investiţiilor străine. 
Activităţi principale: 

▪ Analiza situaţiei actuale privind investiţiile străine; 
▪ Stabilirea domeniilor prioritare;  
▪ Elaborarea unui plan de promovare a oportunităţilor de afaceri; 
▪ Stabilirea obiectivelor strategice și specifice; 
▪ Identificarea proiectelor prioritare care să stimuleze investiţiile străine; 
▪ Crearea unei agenţii locale de promovare și atragere a investiţiilor; 
▪ Construirea unui site de promovare a oportunităţilor de investiţii; 
▪ Inventarierea terenurilor şi clădirilor publice;  
▪ Stabilirea unui set de facilităţi locale pentru atragerea investiţiilor străine. 

Surse de finanțare PCT 2014-2020, POC ENI România - Republica Moldova, OT 3: Promovarea culturii 
și conservarea patrimoniului istoric; Buget local 

Grup țintă Populația zonelor Dorohoi, Edineț și Briceni 

 

MODERNIZAREA, REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELEI DE STRĂZI A MUNICIPIULUI ŞI A INFRASTRUCTURII 
ADIACENTE DRUMURILOR (PARCĂRI, PASAJE, SCUARURI, SENSURI GIRATORII ETC.) PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA 

FLUIDITĂŢII TRAFICULUI AUTO ŞI PIETONAL, SIGURANŢEI ŞI INTERMODALITĂŢII 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează creşterea calităţii vieţii şi crearea premizelor unei dezvoltări 
durabile a Municipiului Dorohoi prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de 
transport rutier şi creşterea fluidităţii şi siguranţei rutiere. De asemenea în cadrul 
proiectului se vor efectua lucrări de reabilitare şi modernizare a podurilor şi 
podeţelor din municipiu şi adaptarea acestora la necesităţile şi cerinţele actuale de 
trafic.    

Surse de finanțare POIM A.P. 2 Dezvoltarea unui sistem de transpot multimodal, de calitate, durabil și 
eficient, OS 2.5; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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CREAREA UNEI REŢELE COMUNE PENTRU SPRIJINIREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A ZONEI 
TRANSFRONTALIERE DOROHOI  – EDINEŢ  – BRICENI FORMATĂ DIN  

INSTITUŢII PRIVATE ŞI PUBLICE RELEVANTE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
▪ Crearea unei reţele de colaborare între aceste entităţi care să ducă la o 

transparenţă mai bună a acţiunilor publice, să faciliteze un schimb permanent 
de informaţii între mediul privat din cele două ţări, să îmbunătăţească nivelul de 
competitivitate al agenţilor economici din zonă; 

▪ Îmbunătăţirea comunicării dintre mediul public și privat la nivel transfrontalier. 
Activităţi principale: 

▪ Identificarea actorilor cheie din zonă; 
▪ Stabirea obiectivelor la nivelul reţelei; 
▪ Identificarea profilului competitiv al zonei; 
▪ Stabilirea domeniilor prioritare de intervenţie; 
▪ Elaborarea unui protocol de colaborare la nivelul reţelei; 
▪ Realizarea unei platforme de comunicare electronice la nivelul reţelei; 
▪ Monitorizarea implementării obiectivelor la nivelul reţelei; 
▪ Elaborarea unor proiecte specifice pe domeniile prioritare identificate. 

Surse de finanțare 
PCT 2014-2020, POC ENI România - Republica Moldova, OT 7: Îmbunătățirea 
accesibilității regiunilor, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și 
comunicare; Buget local 

Grup țintă Populația zonelor Dorohoi, Edineț și Briceni 
 

DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII ŞI A UNUI  PLAN COMUN PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI RESTAURAREA ZONELOR 
PROTEJATE NAŢIONALE ŞI REGIONALE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Obiective specifice: 
▪ Îmbunătăţirea capacităţii de management a zonelor naturale protejate din 

Zona transfrontalieră;  
▪ Prin proiect se va realiza o strategie de îmbunătăţire şi restaurare a 

zonelor protejate naţionale şi regionale; 
▪ Un plan comun de acţiune pentru îmbunătăţirea şi restaurarea zonelor 

protejate naţionale şi regionale. 

Surse de finanțare PCT 2014-2020, POC ENI România - Republica Moldova, OT 3: Promovarea culturii 
și conservarea patrimoniului istoric; Buget local 

Grup țintă Populația zonelor Dorohoi, Edineț și Briceni 
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EVENIMENTE CULTURALE TRANSFRONTALIERE PENTRU PROMOVAREA DATINILOR,  
TRADIŢIILOR ŞI OBICEIURILOR COMUNE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Dezvoltarea de activităţi culturale de amploare comune şi contribuirea la 
dezvoltarea relaţiilor de bună vecinătate. 
Activităţi principale:  

▪ Stabilirea unui calendar anual de desfăşurare a două festivaluri, de ambele 
părţi ale graniţei; 

▪ Stabilirea acţiunilor ce vor fi derulate în cadrul festivalurilor (expoziţii, 
târguri, simpozioane, manifestări artistice etc.); 

▪ Elaborarea unei strategii de promovare a celor două festivaluri bazată pe 
implicarea a cât mai multor părţi cointeresate; 

▪ Identificarea şi selectarea participanţilor la desfăşurarea acţiunilor; 
▪ Organizarea şi desfăşurarea propriu-zisă a celor 2 festivaluri; 
▪ Măsurarea impactului festivalurilor culturale transfrontaliere asupra 

comunităţilor din Zona Transfrontalieră Dorohoi – Edineţ – Briceni. 

Surse de finanțare PCT 2014-2020, POC ENI România - Republica Moldova, OT 3: Promovarea culturii 
și conservarea patrimoniului istoric; Buget local 

Grup țintă Populația zonelor Dorohoi, Edineț și Briceni 
 
 

MODERNIZARE RETEA STRADALĂ OCOLITOARE ZONA CENTRALĂ ŞI REALIZAREA LUCRĂRILOR DE 
INFRASTRUCTURĂ PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI AUTO ŞI PIETONAL: PASAJE, ALVEOLE,  

SEMNALIZARE RUTIERĂ 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează creşterea ritmului de dezvoltare economică a zonei şi 
minimizarea impactului asupra mediului generat de traficul rutier în zonele de 
aglomerare urbană prin creşterea accesibilităţii în zonă şi îmbunătățirea 
legăturilor cu arealele înconjurătoare, optimizarea fluxurilor de marfă şi călători    

Surse de finanțare POR, A.P. 3, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 
3.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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CONSTRUIRE VARIANTĂ RUTIERĂ DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează creşterea ritmului de dezvoltare economică a zonei şi 
minimizarea impactului asupra mediului generat de traficul rutier în zonele de 
aglomerare urbană prin creşterea accesibilităţii în zonă şi îmbunătățirea 
legăturilor cu arealele înconjurătoare, optimizarea fluxurilor de marfă şi călători.    

Surse de finanțare 
POIM A.P. 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și 
eficient, OS 2.1, OS 2.5; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 

ÎMBUNĂTĂŢIREA MANAGEMENTULUI URBAN PRINTR-O GESTIONARE MAI EFICIENTĂ A SPAŢIULUI LIBER ÎN 
VEDEREA FLUIDIZĂRII TRAFICULUI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează pe de o parte optimizarea traficului prin mărirea numărului de 
locuri de parcare, dar şi crearea condiţiilor în vederea creşterii gradului de 
utilizare a mijloacelor curate, nepoluante, de transport urban: crearea unor culoare 
speciale pentru biciclişti. 

Surse de finanțare 
POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 
3.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 
MODERNIZARE STR. COLONEL VASILIU, MUNICIPIUL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează pe de o parte optimizarea traficului prin mărirea numărului de 
locuri de parcare, dar şi crearea condiţiilor în vederea creşterii gradului de 
utilizare a mijloacelor curate, nepoluante, de transport urban: crearea unor culoare 
speciale pentru biciclişti. 

Surse de finanțare 
POIM A.P. 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și 
eficient, OS 2.1, OS 2.5; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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DEZVOLTAREA UNUI PLAN DE MOBILITATE URBANĂ PRIN CREAREA DE SPAȚII CARE SĂ ECHILIBREZE 
SUPRAFEȚELE ALOCATE DIVERSELOR MODALITĂȚI DE DEPLASARE (AUTO, VELO, PIETONALE) 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Reducere gradului de poluare și protejarea mediului înconjurător sunt aspecte 
prioritare în dezvoltarea durabilă a unei zone. Utilizarea surselor regenerabile de 
energie și investițiile destinate transportului electric și nemotorizat reprezintă 
soluțiile eficiente de îmbunătățire a calității vieții populației din Municipiul 
Dorohoi. 

Surse de finanțare POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 
3.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA REŢELELOR ELECTRICE DIN MUNICIPIUL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Extinderea şi modernizarea reţelelor electrice în zonele neelectrificate, asigurarea 
cu energie electrică a cât mai multor gospodării în scopul ameliorării condiţiilor de 
viaţă şi a creşterii accesului la reţeaua electrică a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Surse de finanțare POR, A.P. 3, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 
3.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 
MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA REŢELEI PUBLICE DE ILUMINAT ŞI IMPLEMENTAREA SOLUŢIILOR MODERNE 

DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din municipiu şi crearea premizelor dezvoltării 
durabile a municipiului în condiţii de securitate individuală şi colectivă prin 
eficientizarea energetice a sistemului de iluminat public – eficientizarea 
iluminatului public din Municipiul Dorohoi şi extinderea reţelei publice de 
iluminat. 

Surse de finanțare POR, Axa prioritară 3, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de Investiții 3.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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CREAREA INFRASTRUCTURII SUBTERANE DE TRANSPORT AFERENTĂ SERVICILOR DE INTERNET,  
TELEFONIE ŞI ENERGIE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Proiectul are ca scop crearea infrastructurii aferente mutării în subteran a 
infrastructurii de transport prin cabluri aferente furnizării serviciilor de internet, 
telefonie, energie. 

Surse de finanțare 
POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 
3.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 

INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA DE GESTIONARE A ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul are scopul de a asigura cetățenilor siguranță comunitară și de a proteja 
animalele fără stăpân prin acordarea unor servicii specializate de îngrijire. În 
cadrul acestui adăpost, animalele fără stăpân vor fi sterilizate, vaccinate și se va 
promova o campanie de adopție a acestora. 

Surse de finanțare Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 

REGENERARE URBANĂ – ZONA CENTRU, ZONA INDUSTRIALĂ - NOI FUNCŢIONALITĂŢI ŞI  
ABORDĂRI ARHITECTONICE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Proiectul vizează o nouă abordare arhitecturală şi funcţională atât a zonelor gri din 
municipiu cât şi a celor rămase neutilizate în scopul creării premizelor unei zone 
dezvoltate durabil din punct de vedere social, economic şi de mediu şi redefinirea 
spatiului public ca loc de întâlnire, de repaus și de comunicare. Proiectul are la 
bază trei piloni: efectuarea studiilor necesare redefinirii funcţionale şi 
arhitectonice a zonelor ţintă, reabilitarea infrastructurii publice şi crearea 
condiţiilor favorabile începerii investiţiilor în aceste zone, atragerea potenţialilor 
investitori în arealele de dezvoltare create.  

Surse de finanțare POIM, A.P. 4, Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, 
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 4.3; 
Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE MANAGEMENT A ZONELOR NATURALE  
DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ  

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
În cadrul acestui proiect se urmărește protejarea ariilor protejate din zonele 
Dorohoi, Edineț, Briceni cu scopul dezvoltării sectorului turistic și pentru 
conservarea patrimoniului natural. 

Surse de finanțare 
PCT 2014-2020, POC ENI România - Republica Moldova, OT 3: Promovarea culturii 
și conservarea patrimoniului istoric; Buget local 

Grup țintă Populația zonelor Dorohoi, Edineț și Briceni 

 

CONSTRUIREA/REABILITAREA CENTRELOR CARE OFERĂ SERVICII INTEGRATE MEDICALE ȘI SOCIALE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Proiectul îşi propune sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
defavorizate din Municipiul Dorohoi prin investiţii în infrastructura de sănătate şi 
servicii sociale. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

REABILITAREA ŞI CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A MEDIULUI CONSTRUIT DIN MUNICIPIUL 
DOROHOI: CLADIRI PUBLICE, CLĂDIRI REZIDENŢIALE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Prin proiect se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, şi 
anume, economia de resurse primare şi reducerea emisiilor poluante în mediul 
înconjurător. Proiectul va urmări reabilitarea sau modernizarea întregului mediu 
construit din municipiu: clădiri de locuit, cămine, hoteluri, clădiri publice sau 
terţiare (clădiri cu altă destinaţie decât locuinţe) vizând atât 
reabilitarea/modernizarea termică clădirilor în scopul menţinerii căldurii în 
interiorul clădirii, cât şi eficientizarea energetică a clădirilor având în vedere slaba 
calitate a majorităţii construcţiilor existente. 

Surse de finanțare POR, A.P. 3, Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 
3.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII INFRASTRUCTURII SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ – EXTINDERE, 
REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE SECŢIE CHIRURGIE – SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, 

MODERNIZARE CENTRU PRIMIRE URGENŢE,REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE SECŢIE INTERNE – 
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE  BLOC MATERNO INFANTIL – 

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATOR DE SPECIALITATE – 
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CORP PAVILIONAR  PSIHIATRIE – 

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Scopul proiectului este creşterea calităţii actului medical şi diversificarea 
portofoliului de servicii medicale, creşterea vitezei şi a capacităţii de intervenţie,   
în condiţiile reducerii costurilor aferente şi a creşterii calităţii serviciilor medicale. 
Prin proiect se va realiza: extinderea, reabilitarea, modernizare clădirilor, dotarea 
cu aparatură, instrumentar şi tehnică de specialitate, reabilitarea instalaţiilor, 
reabilitare, modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, 
a capacităţilor de pre-epurare, reabilitarea şi modernizarea anexelor, dotarea cu 
mobilier specific, modernizarea parcului auto, construcţia unui lift. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE PENTRU TINERI ȘI SPECIALIȘTI ÎN MUNICIPIUL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul răspunde necesităţii de a acoperi deficitul tot mai mare spaţii de locuit, 
contribuind astfel la asigurarea unei locuinţe şi a unor condiţii de trai decente ca  
indicator esenţial al calităţii vieţii locuitorilor municipiului şi factor determinant al 
creării premizelor dezvoltării durabile. Alegerea grupului ţintă urmăreşte pe de o 
parte să ofere motivaţia tinerilor din municipiu de a rămâne şi a participa activ la 
viaţa economică, socială a municipiului, iar pe de altă parte să determine tinerii 
specialişti din alte zone să aleagă Municipul Dorohoi ca destinaţie în care să se 
stabilească şi să-şi desfăşoare activitatea contribuind astfel la dezvoltarea acestuia. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; Buget local 

Grup țintă Tinerii specialiști din Municipiul Dorohoi 
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CREAREA DE FACILITĂŢI SPECIALE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI, PENTRU TOATE TIPURILE DE 
INFRASTRUCTURĂ: RAMPE ACCES, SEMNALIZĂRI RUTIERE SPECIALE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul urmăreşte creșterea calității vieţii persoanelor cu dizabilităţi şi totodată 
să crească gradul de implicare al acestor persoane la dezvoltarea durabilă a 
comunităţii oferind acestor persoane cu dizabilităţi libertatea de mişcare necesară 
pentru a putea beneficia de serviciile şi infrastructura de sănătate, învăţământ, 
cultură, etc. şi a crea premizele participării active şi totale la evenimentele şi 
activităţile comunităţii, la viaţa socio-economică a municipiului, obţinându-se astfel 
integrarea socială deplină. Prin proiect se va adapta infrastructura rutieră şi 
pietonală pentru a satisface nevoile persoanelor cu dizabilităţi, prin crearea de 
rampe speciale de acces, de culoare speciale de transport şi de mijloace speciale de 
semnalizare şi marcaj. 

Surse de finanțare 
POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 
3.2; Buget local 

Grup țintă Persoanele cu dizabilități din Municipiul Dorohoi 

 

REGENERAREA UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN ABANDONATE ȘI NEUTILIZATE ȘI TRANSFORMAREA LOR ÎN ZONE 
DE AGREMENT PENTRU POPULAȚIE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Scopul implementării acestui proiect este de a dezvolta și de a promova sectorul 
turistic din Municipiul Dorohoi. Prin intermediul amenajării unor zone de 
agrement și prin valorificarea potențialului endogen, Municipiul Dorohoi va 
beneficia de o dezvoltare durabilă urbană. 

Surse de finanțare POR, A.P. 7, Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului, P.I. 7.1; Buget local 

Grup țintă Turiști, Populația Municipiului Dorohoi 
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CONSERVAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI  ISTORIC ŞI ARHITECTURAL AL MUNICIPIULUI, REZULTAT 
AL ÎNDELUNGATEI TRADIŢII CULTURAL–ISTORICE  

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează protejarea, valorificarea şi dezvoltarea valorilor culturale şi 
istorice ale zonei Municipiului Dorohoi prin aplicarea măsurilor de conservare și 
reabilitare a clădirilor de patrimoniu istoric cu valoare arhitecturală deosebită: 
muzee, case memoriale, biserici, statui, situri istorice şi arheologice, clădiri 
aparţinând patrimoniului municipal declarate ca fiind clădiri de patrimoniu printre 
acestea fiind şi actualul sediu al Primăriei municipiului, creşterea gradului de 
vizibilitate a acestora prin marcare şi iluminat ornamental specific în paralel cu 
promovarea valorilor de patrimoniu cultural-istoric ale zonei pe plan naţional şi 
internaţional şi afirmarea Dorohoiului ca important centru în furnizarea de valori 
şi servicii culturale. 

Surse de finanțare 
POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi, Turiști 
 

ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNUI CONCEPT INTEGRAT DE CIRCULAŢIE, CARE SĂ ŢINĂ CONT DE 
TRAFICUL MOTORIZAT ŞI DE CEL PIETONAL ÎN SCOPUL FLUIDIZĂRII CIRCULAŢIEI ÎN INTERIORUL 

MUNICIPIULUI SUB TOATE ASPECTELE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Elaborarea şi implementarea unui concept integrat de circulaţie este extrem de 
necesară în conditiile în care municipiul a evoluat mult, și-a modificat structura, 
zonele de activitate economică și cele de atracție, iar volumul traficului a crescut 
foarte mult comparativ cu perioada în care au fost proiectate şi realizate cea mai 
mare parte a infrastructurii rutiere. Planul integrat va trebui să răspundă 
necesităţii de a fluidiza şi creşte siguranţa traficului motorizat, cât şi pietonal 
oferind soluţii optime pentru organizarea şi creşterii mobilităţii în cadrul spaţiului 
public şi a străzilor adiacente, inclusiv prin refacerea infrastructurii rutiere şi 
tehnico-edilitare şi a introducerii mijloacelor moderne de semnalizare şi marcare. 

Surse de finanțare POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 
3.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 
 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 
 

159 
 

MODERNIZAREA SERVICIILOR AUXILIARE SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ: BLOC ALIMENTAR, 
SPĂLĂTORIE, CENTRALA TERMICĂ, STAȚIE OXIGEN, COMPRESOARE, HIDROFOR, GRUP ELECTROGEN – 

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Scopul proiectului este creşterea calităţii şi diversificarea portofoliului de servicii 
de asistenţă medicală din Municipiul Dorohoi şi din regiune în condiţiile reducerii 
costurilor aferente şi a creşterii gradului de ocupare astfel încât acestea să 
îndeplinească standardele europene în domeniu. Prin proiect vor fi reabilitate, 
modernizate serviciile conexe cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a 
actului medical, cât şi calităţii condiţiilor oferite bolnavilor pe perioada de 
spitalizare. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 
 

 
 
 

INVESTIŢII ÎN DEZVOLTAREA ŞI MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Dezvoltarea infrastructurii aferente serviciilor de calitate pentru transportul urban 
de călători, crearea infrastructurii specifice, managementul rutelor. 

Surse de finanțare POR, A.P. 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, P.I. 
3.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 
 
 

 
 

MODERNIZAREA CAPACITĂŢILOR DE TRATARE, RECICLARE ŞI DEPOZITARE A DEŞEURILOR SPITALICEŞTI 
PROVENITE DIN ACTIVITATEA SPITALULUI MUNICIPAL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Realizarea unor locaţii speciale dotate cu instalaţii şi echipamente pentru pentru 
colectarea, depozitarea selectivă şi neutralizarea deşeurilor spitaliceşti  
periculoase şi a deşeurilor asimilabile celor menajere. 

Surse de finanțare POR, A.P. 8, Infrastructură sanitară și socială, P.I. 8.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
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REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR, PRIMAR, 
GIMNAZIAL, PROFESIONAL ŞI LICEAL DIN MUNICIPIUL DOROHOI. ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCAŢIONAL LA 

STANDARDE EUROPENE ŞI A CREŞTERII PARTICIPĂRII POPULAŢIEI ŞCOLARE LA PROCESUL EDUCAŢIONAL 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotării 
şcolilor şi grădiniţelor pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde 
europene şi creşterea participării populaţiei şcolare la procesul educaţional. Prin 
proiect se va realiza modernizarea/reabilitarea construcţiilor existente, 
construirea/modernizarea spaţiilor de servire a mesei şi cazare, reabilitarea 
instalaţiilor, a tâmplăriei şi a grupurilor sanitare, reabilitarea termică şi 
introducerea sistemelor centralizate de energie termică, racordarea la sistemele de 
utilităţi publice, amenajarea aleilor, construirea/modernizarea şi dotarea locurilor 
de joacă, dotarea cu mobilier, dotare cu echipament IT şi software educaţional, 
amenajarea curţilor interioare, amenajarea şi dotarea terenurilor de sport şi a 
celor pentru recreere, delimitarea (împrejmuirea) spaţiului instituţiilor de 
învăţământ, implementarea soluţiilor ce vizează valorificarea surselor alternative 
de energie. 

Surse de finanțare POR, A.P. 10, Infrastructura educațională, P.I. 10.1; Buget local 

Grup țintă Populația școlară a Municipiului Dorohoi 

 

INIŢIEREA DE PARTENERIATE DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ ŞI STIMULARE A SCHIMBURILOR 
COMERCIALE ÎN SPAŢIUL DE DEZVOLTARE AL MUNICIPIULUI DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul îşi propune crearea unei zone de dezvoltare formată din Municipiul 
Dorohoi şi unităţile administrative învecinate, în scopul promovarii unor proiecte 
comune de dezvoltare integrată a zonei și de atenuare a discrepanțelor de 
dezvoltare dintre localități, un facilitator privind atragerea investițiilor și a 
finanţărilor europene, o platformă de colaborare între unitățile administrativ-
teritoriale componente și un nucleu de dezvoltare a serviciilor publice.  

Surse de finanțare POR, A.P. 2, Competitivitate IMM, P.I. 2.1; Buget local 

Grup țintă Întreprinzătorii din Municipiul Dorohoi, Populația Municipiului Dorohoi 
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CENTRU DE SPRIJIN PENTRU IMM – SPAŢII DE PRODUCŢIE, ACCES LA INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ŞI DE 
COMUNICAŢII, CENTRUL DE AFACERI ŞI MARKETING ŞI PAVILIOANE PENTRU EXPOZIŢII 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul urmăreşte crearea unei infrastructuri expoziţionale care să permită 
organizarea de târguri de talie regională, naţională sau chiar internaţională şi care 
să răspundă cerinţelor operatorilor care organizează expoziţii de anvergură. 
Obiectivul este promovarea potențialului turistic, economic și a patrimoniului 
natural, cultural şi istoric al zonei. Un alt obiectiv este acela de a asigura locaţii 
pentru antreprenorii care doresc să pornească o afacere nouă. Pentru acest 
segment de operatori economici, incubatorul de afaceri va avea capacitatea să 
ofere, la cerere, pe perioada debutului în afaceri un pachet dedicat de servicii 
pentru dezvoltarea afacerilor: consultanţă, asistenţă şi logistică la standarde înalte.  
De asemenea se intenţionează integrarea Municipiului Dorohoi în cadrul reţelelor 
de promovare, cooperare şi dezvoltare economică. 

Surse de finanțare POR, A.P. 2, Competitivitate IMM, P.I. 2.1; Buget local 

Grup țintă Întreprinzătorii din Municipiul Dorohoi, Populația Municipiului Dorohoi 

 

CREAREA DE AMPLASAMENTE PENTRU TRANSFORMAREA MUNICIPIULUI DOROHOI ÎNTR-O LOCAŢIE 
COMPETITIVĂ DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ. AMENAJAREA DE PARCURI INDUSTRIALE   

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Creşterea gradului de atractivitate, de valorificare a potentialului uman şi material 
al zonei şi deschiderea spre noi oportunităţi investiţionale prin pregătirea de 
locaţii care oferă servicii complete: racordarea la infrastructura de utilităţi publice, 
construcţia de căi de acces către principalele rute de transport, facilităţi fiscale şi 
financiare, completate de o atitudine profesională şi flexibilă a oficialităţilor 
publice. Spaţiile vizate sunt cele pretabile a fi transformate în zone de dezvoltare 
economică: fostele platforme industriale, zonele aflate la periferia municipiului, 
zone mari din interiorul municipiului care pot fi transformate în zone comerciale. 
De asemenea se intenţionează integrarea Municipiului Dorohoi în cadrul reţelelor 
de promovare, cooperare şi dezvoltare economică. 

Surse de finanțare POR, A.P. 2, Competitivitate IMM, P.I. 2.1; Buget local 

Grup țintă Întreprinzătorii din Municipiul Dorohoi, Populația Municipiului Dorohoi 
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MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ ,,1 MAI”, MUNICIPIUL DOROHOI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Asigurarea serviciilor de agrement și de practicare a sportului reprezintă o 
oportunitate de dezvoltare durabilă a Municipiului Dorohoi. Prin modernizarea 
bazei sportive se vor asigura servicii în conformitate cu normele europene prin 
care se va încuraja un stil de viață sănătos. 

Surse de finanțare 
POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 
MODERNIZAREA LOCAŢIILOR DESTINATE PRACTICĂRII ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE ÎN SCOPUL DIVERSIFICĂRII 
ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE ŞI CREŞTERII CALITĂŢII INFRASTRUCTURII SPORTIVE DIN MUNICIPIUL DOROHOI  

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează:  
▪ creşterea gradului de accesibilitate al activităţilor fizice şi extinderea 

ofertei serviciilor sportive oferite populaţiei prin amenajarea unor locaţii 
pentru diversificarea activitaţilor sportive (piste ciclism, skateboard, role, 
bowling, ski, patinaj etc);  

▪ extinderea / modernizarea / reamenajarea bazelor sportive existente: 
terenurile de sport din instituţiile de învăţământ, construcţia, 
modernizarea şi dotarea unor spaţii noi pentru practicarea activităţilor 
sportive, alte perimetre destinate activităţilor fizice,  

▪ construcţia de Săli polivalente, de terenuri de sport şi baze sportive noi, 
amenajarea unor locaţii pentru practicarea sportului în special în ramurile 
sportive deficitare: bazine de înot, piste carting, terenuri de tenis etc. 

Deasemenea se va urmări creşterea accesibilităţii practicării sportului pentru 
persoane cu dizabilităţi prin asigurarea unor funcţiuni şi dotări specifice nevoilor 
acestor persoane. 

Surse de finanțare POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 
 
 
 
 
 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 
 

163 
 

CENTRE DE RECREERE-DIVERTISMENT-PETRECERE TIMP LIBER 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează pe de o parte creşterea accesibilităţii cetăţenilor la infrastructura 
de petrecere a timpului liber, recreere şi divertisment, iar pe de altă parte 
urmărește crearea premizelor revitalizarea economică a împrejurimilor 
municipiului prin activităţile conexe acestei infrastructuri. În urma implementării 
proiectului se vor amenaja zone de agrement. 

Surse de finanțare 
POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

MODERNIZAREA ŞI AMENAJAREA PIEŢELOR AGROALIMENTARE, A HALEI BAZAR ŞI A OBORULUI 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul urmăreşte crearea unui cadru modern de desfăşurare a activităţilor 
economice de comerţ şi prestări de servicii în pieţele publice şi oborul din 
Municipiul Dorohoi prin crearea unei infrastructuri materiale moderne care să 
contribuie la protecţia optimă a consumatorilor şi la derularea unui comerţ 
civilizat care să respecte normele europene în domeniu. Proiectul vizează 
reabilitarea şi modernizarea spaţiilor existente, construcţia de spaţii noi în incinta 
Pieţei Centrale şi în micropieţele din cartierele Olinescu şi Plevna precum şi a 
Oborului, construcţia copertinelor şi a acoperişurilor, amenajarea aleilor, 
racordarea la reţelele de utilităţi publice, centrale termice proprii, construcţia 
împrejmuirilor, amenajarea locurilor de parcare, crearea spaţiilor cu destinaţie 
pentru comercializarea diferitelor tipuri de produse, dotarea spaţiilor de control 
sanitar-veterinar şi metrologic, construcţie Hală Bazar.   

Surse de finanțare POR, A.P. 2, Competitivitate IMM, P.I. 2.1; Buget local 

Grup țintă Întreprinzătorii din Municipiul Dorohoi, Populația Municipiului Dorohoi 

 
 
 
 
 
 
 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 
 

164 
 

ZONĂ DE AGREMENT ŞI RECREERE - DEALUL POLONIC 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului Amenajarea zonei de agrement ,,Dealul Polonic” va contribui la atragerea turiștilor 
zonali și la dezvoltarea economiei locale prin promovarea patrimoniului natural.  

Surse de finanțare POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

PROMOVAREA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL MUNICIPIULUI DOROHOI,  A NUMEROASELOR 
OPORTUNITĂȚI DE CARE BENEFICIAZĂ MUNICIPIUL DOROHOI, ATÂT CA DESTINAȚIE TURISTICĂ ȘI CENTRU DE 

DEZVOLTARE A MEDIULUI DE AFACERI, ACADEMIC, MEDICAL ETC., CÂT ȘI CA PUNCT DE PLECARE SPRE ALTE 
OBIECTIVE ȘI TRASEE TURISTICE DIN REGIUNE 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Construirea unui Centru de informare turistică şi a infrastructurii de informare  
aferentă în vederea valorificării numeroaselor oportunități de care beneficiază 
Municipiul Dorohoi destinație turistică și centru de dezvoltare a mediului de 
afaceri, academic, medical etc., cât și ca punct de plecare spre alte obiective și 
trasee turistice din regiune; crearea unor trasee turistice atractive în interiorul 
municipiului şi zonele limitrofe; marcarea obiectivelor turistice şi amenajarea unor 
puncte stradale de informare şi promovare turistică prin panouri luminoase, 
banere, infochioşcuri, etc. 

Surse de finanțare POR, A.P. 7, Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului, P.I. 7.1; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi, Turiști 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 
 

165 
 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A INFRASTRUCTURII LOCURILOR DE JOACĂ  

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 

Proiectul vizează îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a infrastructurii  locurilor 
de joacă din municipiu pentru a oferi copiilor o gamă cât mai largă de posibilităţi 
de recreative. Infrastructura va cuprinde dotări pentru toate segmentele de vârstă, 
un mare accent punându-se pe siguranţa beneficiarilor. Prin proiect se vor amenaja 
noi parcuri şi locuri de joacă şi vor fi modernizate şi dotate cele existente.  

Surse de finanțare 
POR, A.P. 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, P.I. 5.2; Buget local 

Grup țintă Populația Municipiului Dorohoi 

 

IMPLEMETAREA DE PROGRAME CARE AU DREPT SCOP COOPERAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI INTER-
INSTITUŢIONALĂ, SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI ÎN DIVERSE DOMENII, INVESTIŢII CU IMPACT 

TRANSFRONTALIER, PROGRAME PRIIN CARE CETĂŢENII MUNICIPIULUI AU POSIBILITATEA DE A SE CUNOAŞTE, 
DE A INTERACŢIONA ŞI DE A SE IMPLICA ÎN PROIECTE COMUNE, ÎMPREUNĂ CU ALŢI CETĂŢENI EUROPENI ÎN 

VEDEREA CONSOLIDĂRII IDEII DE APARTENENŢĂ LA SPAŢIUL COMUNITAR 

Perioada de implementare 2016 - 2023 

Descrierea proiectului 
Aceste programe au scopul de a crea conexiuni inter-comunitare și de a dezvolta 
relații inter-personale între cetățenii zonelor vizate. Transferul de cultură și 
cunoștințe are un rol important în dezvoltarea economică și socială a teritoriului. 

Surse de finanțare 
PCT 2014-2020, POC ENI România - Republica Moldova, OT 7: Îmbunătățirea 
accesibilității regiunilor, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și 
comunicare; Buget local 

Grup țintă Populația zonelor Dorohoi, Edineț și Briceni 
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SURSE DE FINANȚARE 

 

Implementarea proiectelor de dezvoltare durabilă a 

Municipiului Dorohoi se poate realiza prin: 

susţinerea financiară din bugetul local, fonduri 

nerambursabile guvernamentale, fonduri 

nerambursabile europene și fonduri rambursabile 

(credite). Posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de 

tip public-privat reprezintă o soluție viabilă pentru 

soluționarea problemelor comunitare în statele 

europene. Aceste modalități de susţinere a 

proiectelor locale prezintă atât o serie de avantaje, 

cât şi dezavantaje.  
 

Cea mai puțin recomandată sursă de finanțare a 

proiectelor este bugetul local, capacitatea sumelor 

fiind limitată, iar disponibilitatea financiară este 

relativă.  
 

Dezavantajele finanțării proiectelor prin intermediul 

fondurilor nerambursabile este reprezentat de 

costurile documentației și a timpului de așteptare 

pentru aprobare și implementare. Cofinanțarea 

locală a proiectelor și a cheltuielilor neeligibile poate 

fi un impediment în cazul programelor operaționale. 
 

Principalul avantaj al surselor de finanţare din fonduri 

nerambursabile prin programe ale Uniunii Europene este 

că administrația publică are un procent de cofinanțare de 

aproximativ 2% în cadrul programelor operaționale.  

 

Modalitățile cele mai recomandate de sprijin 

financiar pentru implementarea proiectelor de 

dezvoltare locală sunt reprezentate de fondurile 

europene nerambursabile și cele guvernamentale 

nerambursabile. 

 

Acordul de Parteneriat cu România pentru perioada 

2014 – 2020 include cinci fonduri structurale: 
 

▪ Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR); 

▪ Fondul de Coeziune (FC); 

▪ Fondul Social European (FSE); 

▪ Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală (FEADR); 

▪ Fondul European pentru Pescuit și Afaceri 

Maritime (EMFF). 

 

Prioritățile aferente Acordului de Parteneriat sunt 

legate de promovarea competitivității și a dezvoltării 

locale, dezvoltarea capitalului uman și creșterea 

ratei de ocupare a forței de muncă, dezvoltarea 

infrastructurii fizice, încurajarea utilizării durabile și 

eficiente a resurselor naturale și consolidarea unei 

administrații publice moderne și profesioniste, care 

să fie orientată pe soluționarea erorilor structurale 

de guvernanță. 

 



Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi - orizont de timp 2023 
 

167 
 

Principalele programe operaţionale prin care se 

finanţează proiecte din fonduri europene pentru 

perioada 2014 – 2020 sunt următoarele:  

 

▪ Programul Operaţional Regional (POR); 
 

▪ Programul Operațional Capital Uman 

(POCU); 
 

▪ Programul Operațional Infrastructură Mare 

(POIM); 
 

▪ Programul Operațional Asistență Tehnică 

(POAT); 
 

▪ Programul Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA); 
 

▪ Programul Operațional Ajutorare a 

Persoanelor Defavorizate (POAD). 

 

Programul Operaţional de Cooperare 

Transfrontalieră 2014 – 2020 va avea în vedere 

priorități de dezvoltare durabilă transpuse prin 

implementarea proiectelor finanțate din fonduri 

europene nerambursabile. Municipiul Dorohoi se 

situează la intersecția drumurilor care asigură 

accesul către Ucraina (Vama Siret) și Republica 

Moldova (Vama Rădăuți - Prut). 
 

Perioada de programare 2014 - 2020 oferă mai 

multe responsabilităţi şi oportunităţi pentru mediul 

urban: elaborarea și implementarea strategiilor pe 

deplin integrate, care combină resurse provenite de 

la alte axe prioritare şi programe operaţionale. De 

asemenea, în perioada 2014 - 2020 sunt sprijinite 

operaţiuni din cadrul mai multor fonduri, programe 

operaţionale finanţate din fonduri multiple şi 

finanţare încrucişată: punerea în aplicare a 

strategiilor de dezvoltare urbană integrată este 

consolidată de posibilitatea combinării acţiunilor 

finanţate din FEDR, FSE şi CF, fie la nivelul 

programului, fie la nivelul operaţiunii. Finanţarea 

încrucişată între FEDR şi FSE a unei părţi dintr-o 

operaţiune (până la 5% din cadrul fiecărei axe 

prioritare a unui program operaţional) rămâne să 

completeze abordarea finanţării din fonduri 

multiple. Dacă în exerciţiul financiar 2007 - 2013 

existau şapte programe operaţionale care gestionau 

fondurile structurale, în exerciţiul 2014 - 2020 ele 

sunt în număr de şase şi doar trei ministere 

supraveghează şi gestionează cheltuirea banilor - 

Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul 

Agriculturii şi Ministerul Administraţiei şi 

Dezvoltării Regionale. 
 

Fondul Social European (FSE) este principalul 

instrument prin care Europa susține crearea de 

locuri de muncă, sprijină cetățenii să obțină locuri de 

muncă mai bune și asigură oportunități profesionale 

mai echitabile pentru toți cetățenii Uniunii 

Europene. Fondul funcționează prin investiții în 

capitalul uman al Europei - angajații, tinerii și toți cei 

aflați în căutarea unui loc de muncă. Finanțarea FSE 
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de 10 miliarde Euro pe an îmbunătățește 

perspectivele de angajare pentru milioane de 

europeni, în special pentru cei cărora le este dificil să 

se angajeze. Obiectivele FSE pentru perioada 2014 - 

2020 sunt: 
 

▪ Ocuparea forței de muncă: FSE sprijină 

organizațiile din întreaga Uniune Europeană 

să implementeze proiecte având drept 

obiectiv formarea profesională și facilitarea 

angajării; 

▪ Sprijinirea accesului tinerilor pe piața muncii 

va fi o prioritate pentru FSE în toate țările 

Uniunii Europene; 

▪ Incluziunea socială: ocuparea forței de muncă 

este modalitatea cea mai eficace de a le oferi 

oamenilor independență, siguranță 

financiară și un sentiment al apartenenței. 

FSE va finanța în continuare mii și mii de 

proiecte care îi ajută pe cei aflați în dificultate 

și pe cei proveniți din grupuri defavorizate să 

obțină competențe și locuri de muncă și să se 

bucure de aceleași oportunități ca și ceilalți; 

▪ Creșterea calității educației: FSE finanțează în 

întreaga Uniune Europeană activități pentru 

creșterea calității învățământului și formării 

și pentru a se asigura că tinerii își încheie 

studiile și dobândesc competențele de care 

au nevoie pentru a fi mai competitivi pe piața 

muncii. Reducerea abandonului școlar este o 

prioritate în acest sens, alături de 

îmbunătățirea oportunităților de învățământ 

vocațional și superior; 

▪ O administrație publică mai puternică: FSE va 

sprijini eforturile statelor membre de a spori 

calitatea administrației și a guvernării 

publice, susținând astfel reformele 

structurale ale statelor prin punerea la 

dispoziție a capacităților administrative și 

instituționale necesare. 
 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi 

sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea 

dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

FEDR îşi concentrează investiţiile asupra mai multor 

domenii prioritare cheie. Această abordare este 

cunoscută sub denumirea de „concentrare tematică": 

inovare şi cercetare, agendă digitală, sprijin pentru 

întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), economie 

cu emisii reduse de carbon. 
 

Resursele FEDR alocate acestor priorităţi depind de 

categoria regiunii: 
 

▪ În regiunile mai dezvoltate, cel puţin 80.0% 

din fonduri trebuie să se concentreze pe cel 

puţin două dintre aceste priorităţi; 
 

▪ În regiunile de tranziţie, concentrarea este de 

60.0% din fonduri; 
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▪ Concentrarea este de 50.0% în regiunile mai 

puţin dezvoltate. 
 

În plus, unele resurse FEDR trebuie să fie canalizate 

în mod specific spre proiectele legate de o economie 

cu emisii reduse de carbon: 
 

▪ Regiunile mai dezvoltate -  20.0%; 

▪ Regiunile de tranziţie - 15.0%; 

▪ Regiunile mai puţin dezvoltate - 12.0%. 
 

Fondurile alocate României în perioada 2014 - 2020 

sunt de aproximativ 22.4 mld. euro în cadrul politicii 

de coeziune (FEDR, FSE, Fondul de coeziune), la care 

se adaugă 106 milioane euro din Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (alături 

de o alocare identică din FSE). Fondurile alocate 

pentru dezvoltarea sectorului agricol și a zonelor 

rurale vor fi suplimentate cu 8 mld. euro din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR). Fondul european pentru Pescuit și Afaceri 

Maritime (EMFF) alocă aproximativ 168 milioane 

euro. În Acordul de Parteneriat 2014 - 2020, cea mai 

mare parte din fondurile europene alocate României 

în perioada 2014 - 2020 este direcţionată spre 

Programul Operaţional Infrastructură Mare, în 

cuantum de 9.41 miliarde euro. Fondurile rămase 

sunt alocate programelor operaţionale Regional (6.7 

miliarde euro), Capital Uman (4.11 miliarde euro), 

Competitivitate (1.32 miliarde euro), Capacitate 

Administrativă (0.55 miliarde euro) şi Asistenţă 

Tehnică (0.21 miliarde euro). Suma de 0.45 miliarde 

euro este destinată programelor de cooperare 

transfrontalieră. 
 

Creditele, deși sunt ușor de obținut pentru a finanța 

anumite proiecte de investiții, prezintă un mare 

dezavantaj, și anume plata dobânzilor. Rambursarea 

creditelor interne se asigură de la bugetul local sau 

bugetul de stat, după caz, incluzând şi costurile 

acestor sume: dobânzi şi comisioane, și tocmai din 

aceste motive nu se recomandă contractarea 

creditelor pentru dezvoltarea locală durabilă. 
 

Fondurile guvernamentale sunt ajutoare de 

minimis, alocate de la Guvern prin intermediul 

Ministerelor Finanțelor Publice, pentru stimularea 

unor anumite categorii de întreprinderi. Accesarea 

acestora se realizează prin intermediul programelor 

sectoriale și sunt destinate în special stimulării 

întreprinzătorilor tineri, susținerii meșteșugarilor, 

respectiv susținerii Întreprinderilor Mici și Mijlocii. 
 

Resursele financiare ale bugetelor locale se 

formează din sume şi cote defalcate din impozitul pe 

venit şi TVA, impozite locale (impozit pe clădiri, 

terenuri, mijloace de transport), taxe (în special 

pentru autorizaţii) şi alte vărsăminte. Utilizarea 

fondurilor publice locale se face de către singurul 

ordonator principal al fiecărui buget local şi de 
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ordonatorii de credite din subordine. În pofida 

progreselor care s-au făcut în ultimii ani, în România, 

încă nu se poate vorbi de o autonomie locală reală. 

Bugetele locale depind foarte mult de resursele pe 

care le primesc de la nivel central, proporţia acestora 

din urmă depăşind 50.0% în cele mai multe cazuri și 

tocmai din aceste motive nu se pot implementa 

proiecte de investiții utilizând bugetul local, 

opțiunile cele mai recomandate fiind accesarea de 

fonduri europene nerambursabile și încheierea de 

parteneriate public-private. 

 
Situația financiară a Municipiului Dorohoi 

accentuează o capacitate redusă a bugetului local de 

a asigura finanţarea unor proiecte de mare 

anvergură. Argumentul principal este dat de 

indicatorii calculaţi la nivelul anului 2016, cum ar fi 

veniturile totale/locuitor. Valoarea acestui 

indicator este în anul 2016 de 1.314 lei, fiind o sumă 

scăzută atribuită dezvoltării locale din buget propriu. 

Comparativ cu estimările efectuate pentru bugetul 

alocat în anii 2017 și 2018, veniturile totale ale 

bugetului local înregistrează o valoare mai ridicată și 

este mai scăzută decât cea estimată bugetului local 

din anul 2019. Venitul total alocat Primăriei 

Municipiului Dorohoi este de 41.144.000 lei, la 

nivelul anului 2016. În anul 2019, conform 

estimărilor bugetare, Municipiul Dorohoi va dispune 

de 41.821.000 lei la bugetul local. 

Ponderea impozitelor și taxelor pe proprietate în 

total venituri. Pe lângă importanţa pur fiscală a 

acestui tip de impozit, valoarea asociată bazei de 

impozitare (adică tocmai proprietăţile existente în 

jurisdicţia respectivă) este relevantă pentru că 

reflectă, într-o bună măsură, vigoarea economiei 

locale (sau slăbiciunea acesteia), mai ales în cazul 

economiei urbane. În categoria veniturilor pe 

proprietate se includ, impozitul şi taxa pe clădiri şi 

terenuri de la persoane fizice si juridice, taxele 

extrajudiciare de timbru etc. Un procent de 9.9% din 

suma totală a veniturilor reprezintă valoarea alocată 

din taxele și impozitele locale la nivelul anului 2016. 

 
Cheltuielile totale de capital reprezintă suma 

cheltuielilor de capital din bugetul autorităţii locale. 

O administraţie publică locală poate fi evaluată 

(comparată) mult mai relevant din punctul de vedere 

al calităţii managementului financiar în funcţie de 

eforturile de investire mai degrabă decât prin 

cheltuielile pentru activităţi curente. Acest indicator 

exprimă efortul total pentru investiţii. Indicatorul 

prezintă o valoare de 3.695.000 lei în anul 2016, iar 

ponderea cheltuielilor de capital în total cheltuieli 

este de 8.83%. Ponderea veniturilor proprii în total 

venituri este de 52.18%, ceea ce indică un grad 

ridicat de autonomie a Municipiului Dorohoi. 
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IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA 

STRATEGIEI 
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PROCESUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

Monitorizarea este activitatea de urmări, a observa, a 

măsura și a verifica în mod sistematic, precum și de a 

concepe măsurile adecvate pentru a menține pe 

calea predefinită o operațiune, un proces sau altele 

asemenea.  

 

Evaluarea reprezintă analiza rezultatelor obținute în 

timpul și după implementarea proiectului și 

indicarea unor acțiuni corective, acolo unde este 

cazul, în vederea obținerii rezultatelor și atingerii 

obiectivelor prevăzute prin instrumentele de 

planificare.  

 

Monitorizarea şi evaluarea strategiei sunt procese 

corelate şi interdependente. În contextul ciclului 

politicilor publice, monitorizarea şi evaluarea depind 

de etapele de identificare, formulare a problemei şi 

de cea a alegerii celei mai bune alternative. 

Monitorizarea furnizează informaţia necesară 

evaluării. Pentru a putea monitoriza implementarea 

strategiei şi pentru a aprecia performanţele ei în 

raport cu obiectivele stabilite, este necesară 

stabilirea unui set de indicatori. Pentru acurateţea 

datelor obţinute în urma procesului de monitorizare 

este necesară o colectare sistematică şi atentă a 

indicatorilor. Modalitatea de colectare şi 

corectitudinea datelor sunt importante în condiţiile 

în care monitorizarea activează ca un sistem de 

avertizare timpurie şi adesea punctează probleme 

sau arii care au nevoie de evaluare. 

 

Construirea unui sistem de monitorizare a strategiei 

de dezvoltare este necesară pentru a urmări în mod 

continuu implementarea şi pentru a putea acţiona 

rapid şi eficient în cazul apariţiei unor eventuale 

probleme. Monitorizarea şi evaluarea implementării 

strategiei se va efectua folosind un sistem unic bazat 

pe indicatori calitativi şi cantitativi.  

 

Municipiul Dorohoi va utiliza strategia de dezvoltare 

în vederea asumării unei abordări locale a 

dezvoltării integrate urbane. Această abordare 

implică un proces complex de integrare a 

demersurilor de planificare şi implementare pe 

următoarele niveluri:  
 

▪ La nivelul documentelor care 

fundamentează: dezvoltarea strategică, 

dezvoltarea spaţială şi programul de 

investiţii publice aferente; 
 

▪ La nivelul domeniilor/sectoarelor care 

conduc la dezvoltare urbană: accesibilitatea 

fizică, deservirea cu utilităţi şi servicii, 

locuirea, dezvoltarea economică, regenerarea 

urbană, calitatea mediului şi vieţii urbane 

etc.;  
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▪ La nivelul sectoarelor implicate în 

dezvoltarea urbană: sectorul public, sectorul 

privat şi comunitatea;  

 

▪ Din perspectiva necesităţii asigurării 

colaborării pe verticală şi orizontală;  

 

▪ La nivelul entităţilor instituţionale care 

cooperează în vederea atingerii obiectivelor 

dezvoltării urbane; 

 

▪ Din perspectiva dezvoltării interne simultan 

cu dezvoltarea rolului regional. Impactul 

strategiei va fi evaluat în ceea ce priveşte 

eficacitatea sa de a se rezolva problemele 

municipiului şi de a dezvolta structuri pentru 

angajarea comunităţii locale în procesele de 

dezvoltare. 

 

Abordarea integrată va fi consolidată printr-un 

proces de consultare continuă cu populația asupra 

priorităţilor viitoare, precum şi cu beneficiarii 

proiectelor, implicaţi în evaluarea succesului 

proiectelor.  

 

În vederea realizării activităţilor de monitorizare 

este esenţială existenţa unui grafic al desfăşurării în 

timp a proiectelor precum şi a unui set de indicatori 

de monitorizare şi evaluare.  

INDICATORI CALITATIVI ȘI CANTITATIVI UTILIZAȚI 

ÎN MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI  

 

▪ Aspecte pozitive ale municipiului; 

▪ Suprafața fondului funciar; 

▪ Probleme întâmpinate de populație în  

Municipiul Dorohoi; 

▪ Populația stabilă a municipiului; 

▪ Distribuția populației în funcție de sex; 

▪ Rata de substituție; 

▪ Coeficientul de dependență demografică; 

▪ Densitatea populației; 

▪ Distribuția populației în funcție de vârstă; 

▪ Distribuția populației în funcție de apartenența 

religioasă; 

▪ Distribuția populației în funcție de apartenența 

etnică; 

▪ Numărul născuților vii; 

▪ Numărul născuților morți; 

▪ Numărul persoanelor decedate; 

▪ Sporul natural; 

▪ Rata mortalității; 

▪ Rata mortinatalității; 

▪ Rata natalității; 

▪ Rata mortalității infantile; 

▪ Numărul căsătoriilor; 

▪ Numărul divorțurilor; 

▪ Numărul plecărilor cu domiciliul; 

▪ Numărul stabilirilor cu domiciliul; 
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▪ Numărul plecărilor cu reședința; 

▪ Numărul stabilirilor cu reședința; 

▪ Sporul migratoriu; 

▪ Activitățile economice desfășurate în municipiu; 

▪ Indicele Dezvoltării Umane Locale; 

▪ Numărul persoanelor salariate; 

▪ Rata ocupării forței de muncă; 

▪ Rata de înlocuire a forței de muncă; 

▪ Rata șomajului; 

▪ Numărul firmelor locale; 

▪ Procentul investițiilor străine; 

▪ Cifra de afaceri a firmelor; 

▪ Profitul mediu declarat al firmelor; 

▪ Profitul net declarat al firmelor; 

▪ Domeniile de activitate a firmelor locale; 

▪ Numărul salariaților în firmele locale; 

▪ Numărul unităților de învățământ; 

▪ Numărul sălilor de clasă; 

▪ Populația școlară; 

▪ Numărul PC-urilor; 

▪ Numărul absolvenților; 

▪ Numărul de cadre didactice; 

▪ Gradul de implicare al elevilor în activități 

școlare și extra-școlare; 

▪ Numărul laboratoarelor școlare; 

▪ Numărul atelierelor școlare; 

▪ Numărul sălilor de gimnastică; 

▪ Numărului terenurilor de sport; 

▪ Starea clădirilor unităților de învățământ; 

▪ Calitatea aerului; 

▪ Gradul de poluare; 

▪ Stațiile de monitorizare a calității aerului; 

▪ Factorii climatici; 

▪ Factorii chimici; 

▪ Concentrația de pulberi în suspensie; 

▪ Poluarea sonoră; 

▪ Calitatea apei; 

▪ Cantitatea de precipitații; 

▪ Nivelul hidrostatic; 

▪ Clasificarea calității apei la nivel local; 

▪ Zone expuse inundațiilor; 

▪ Calitatea solului; 

▪ Stații de transfer a deșeurilor; 

▪ Numărul de muzee; 

▪ Infrastructura culturală;  

▪ Numărul bibliotecilor; 

▪ Numărul monumentelor cu valoare memorială; 

▪ Numărul spațiilor de petrecere a timpului liber 

și de recreere; 

▪ Numărul de sosiri turistice; 

▪ Numărul unităților de cazare; 

▪ Clasificarea unităților de cazare din municipiu; 

▪ Numărul unităților de cult; 

▪ Gradul de asigurare a serviciilor medicale; 

▪ Numărul unităților medico-sanitare; 

▪ Numărul personalului medico-sanitar; 

▪ Starea clădirilor destinate ocrotirii sănătății; 

▪ Ponderea bolnavilor externați; 
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▪ Proporția bolnavilor tranferați din Spitalul 

Municipal într-un alt spital; 

▪ Numărul de paturi spitalicești; 

▪ Numărul de achiziții ale echipamentelor 

medicale moderne; 

▪ Clasificarea departamentelor și secțiilor 

spitalicești; 

▪ Grupuri vulnerabile sprijinite de Direcția de 

Asistență Socială; 

▪ Numărul persoanelor cu dizabilități; 

▪ Numărul copiilor cu părinți plecați la muncă 

în străinătate; 

▪ Numărul copiilor care beneficiază de servicii 

sociale în cadrul centrelor de zi; 

▪ Numărul persoanelor care beneficiază de 

masă caldă în cadrul cantinei de ajutor social; 

▪ Numărul beneficiarilor de venit minim 

garantat; 

▪ Numărul familiilor și persoanelor fără venituri; 

▪ Gradul de sărăcie; 

▪ Numărul persoanelor vârstnice dependente; 

▪ Numărul de servicii acordate grupurilor 

defavorizate; 

▪ Suprafața intravilană a municipiului; 

▪ Localități componente; 

▪ Lungimea străzilor; 

▪ Starea drumurilor; 

▪ Lungimea străzilor modernizate; 

▪ Lungimea rețelei de gaz; 

▪ Lungimea rețelei de distribuire a apei; 

▪ Operatori de distribuire a utilităților; 

▪ Suprafața spațiilor verzi amenajate; 

▪ Lungimea rețelei publice de canalizare; 

▪ Suprafața locuibilă existentă; 

▪ Numărul locuințelor existente; 

▪ Materialul de construcție al pereților 

exteriori ai clădirilor; 

▪ Clasificarea clădirilor; 

▪ Numărul camerelor de locuit într-o locuință 

convențională; 

▪ Numărul locuințelor terminate; 

▪ Numărul autorizațiilor de construire; 

▪ Numărul locuințelor racordate la apă 

potabilă; 

▪ Numărul locuințelor dotate cu bucătărie; 

▪ Numărul locuințelor racordate la sistemul de 

canalizare; 

▪ Numărul locuințelor racordate la energie 

electrică; 

▪ Numărul locuințelor care dispun de încălzire 

prin intermediul centralei termice proprii; 

▪ Numărul locuințelor dotate cu baie; 

▪ Gradul de implicare al Administrației Publice 

Locale în problemele comunității; 

▪ Numărul personalului angajat în cadrul 

Administrației Publice Locale; 

▪ Bugetul local; 

▪ Cheltuieli din bugetul local. 
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PREZENTAREA FACTORILOR INTERESAȚI 

 

Factorii interesaţi (stakeholderi) reprezintă 

persoanele, grupurile sau organizațiile care prezintă 

interes în dezvoltarea unei anumite politici sau 

viziuni și sunt afectați de evoluția acesteia. În cazul 

elaborării unei strategii de dezvoltare, factorii 

interesați pot fi reprezentați de populația și mediul 

de afaceri din cadrul Municipiului Dorohoi, 

autoritățile publice, instituțiile publice locale 

subordonate Primăriei și organizațiile 

neguvernamentale care contribuie la îndeplinirea 

necesităților comunității. 
 

Comunitatea locală are un rol fundamental în 

elaborarea și implementarea strategiei de 

dezvoltare, reprezentând principalul beneficiar al 

priorităților din următoarea perioadă. Cetățenii 

Municipiului Dorohoi contribuie la beneficiile de 

ordin social și economic, influențând, în cea mai 

mare parte, nivelul de trai al comunității în care 

aceștia locuiesc și dezvoltă activități. Gradul de 

receptivitate față de schimbare determină în mod 

direct acceptabilitatea față de obiectivele și măsurile 

propuse în strategia de dezvoltare durabilă. 
 

Mediul antreprenorial, asemenea populației, 

contribuie la succesul implementării proiectelor care 

să aibă drept obiectiv principal, creșterea nivelului 

de trai și a economiei locale. 

Autorităţile publice reprezintă un stakeholder care 

susține și coordonează implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi. De 

asemenea, acestea sprijină populația și mediul 

antreprenorial, fiind motorul de angrenare a 

activităților principale în demararea procesului de 

planificare strategică.  

 

Consiliul Local are rolul de a adopta strategii, 

diagnostice şi programe de dezvoltare economico-

socială a municipiului sau a unor zone din cuprinsul 

acestuia, aprobând bugetul propriu și cheltuielile 

alocate investițiilor. De asemenea, hotărăşte darea în 

administrare, concesionarea sau închirierea 

bunurilor proprietate publică a municipiului sau, 

după caz, a serviciilor publice de interes judeţean. 

Printre atribuțiile principale, trebuie menționat și 

faptul că hotărăşte vânzarea, concesionarea şi 

închirierea bunurilor proprietate privată a 

municipiului, stabileşte proiectele de organizare şi 

amenajare a teritoriului municipiului, precum şi de 

dezvoltare urbanistică generală a municipiului şi a 

unităţilor administrativ-teritoriale componente. Mai 

mult decât cele menționate, Consiliul Local aprobă 

construirea, întreţinerea şi modernizarea 

drumurilor, podurilor, precum şi a întregii 

infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de 

interes local, aprobă documentaţiile tehnico-

economice pentru lucrările de investiţii de interes 
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local, asigură condiţiile materiale şi financiare 

necesare în vederea bunei funcţionări a instituţiilor 

de cultură, a instituţiilor şi serviciilor publice de 

educaţie, ocrotire socială şi asistenţă socială, a 

serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa, 

precum şi a altor activităţi. Acesta influențează și 

gradul de cooperare cu autorități publice locale 

externe, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale a autorităţilor administraţiei publice 

locale, în vederea promovării unor interese comune. 
 

Un alt factor implicat în cadrul elaborării Strategiei 

de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Dorohoi este 

reprezentat de Instituţiile şi serviciile 

subordonate Primăriei existente la nivel local 

(Serviciul Evidenţa Persoanelor, Biblioteca 

Municipală, Casa de cultură, Direcţia Edilitare, 

Direcţia de Asistenţă Socială etc.).  

 

Dezvoltarea municipiului este influențată de gradul 

de colaborare al acestor instituții cu autoritățile 

publice locale, prin sprijinirea actorilor publici și 

privați în accesarea fondurilor nerambursabile. 

Instituțiile pot facilita implementarea proiectelor 

prin furnizarea de informații cu privire la situația de 

la nivel local și prin eliberarea promptă a vizelor și 

autorizațiilor.  
 

 

 

Organizațiile non-guvernamentale și asociațiile 

pot avea o contribuție importantă în implementarea 

proiectelor propuse în portofoliu, modalitatea 

principală fiind cea ce a dezvolta parteneriate cu 

autorităţile publice locale, ori chiar prin dezvoltarea 

pe cont propriu a unor proiecte de finanţare prin 

fonduri europene pentru domenii precum: mediu, 

social, cultură etc. Cu ajutorul acestor organizații se 

pot diminua disparitățile sociale și gradul de 

marginalizare a comunităților la nivel local și zonal.  

 

Mass-media este un alt stakeholder în elaborarea și 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 

Municipiului Dorohoi. Informarea populației și 

medierea relației dintre comunitatea locală și 

administrația publică locală sunt aspecte 

fundamentale în funcționarea corectă a unei 

societăți. Mijloacele de informare asigură un grad de 

transparență al activității administrative locale și 

informează în mod continuu populația cu privire la 

agenda publică.  

 

Promovarea manifestărilor culturale și a tuturor 

evenimentelor importante care se desfășoară în 

Municipiul Dorohoi sunt realizate de către mass-

media, facilitând accesul la informație pentru 

potențialii investitori care pot valorifica resursele 

existente la nivel local.  
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ETAPELE PLANIFICĂRII STRATEGICE 

 

Planificarea strategică este un proces realizat în mai 

multe etape și acțiuni, prin care comunitatea poate 

să proiecteze imaginea viitorului pornind de la 

condiţiile prezente şi trasează căi de realizare a unui 

viitor comun.  
 

Fundamentarea strategiei de dezvoltare durabilă se 

realizează în urma unei analize relevante a situaţiei 

socio-economice şi demografice existente. Analiza 

resurselor prezente la nivel local are rolul de a 

construi cu ajutorul punctelor tari și a 

oportunităților și de a elimina punctele slabe și 

amenințările care pot apărea pe parcurs.  
 

Planificarea strategică oferă populației un scop şi o 

viziune de dezvoltare. Strategia de dezvoltare a unei 

comunităţi reprezintă atât un document de 

cercetare, cât şi o hartă orientativă pentru 

administraţia publică locală, mediul antreprenorial, 

dar şi comunitatea civilă în ansamblu.  
 

Principiile care fundamentează procesul de 

planificare strategică sunt: diversitatea, echitatea, 

deschiderea, răspunderea și transparența, toate fiind 

componente ale încrederii civice.  
 

Caracteristicile planificării strategice în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 

Dorohoi sunt următoarele: 

 
▪ Vizează dezvoltarea sprijinindu-se atât pe 

practici existente, cât și pe introducerea de 

noi oportunități pentru acțiune; 
 

▪ Operează într-un teritoriu bine definit spațial 

și administrativ; 
 

▪ Abordează problemele la nivel macro și nu se 

concentrează pe problemele izolate; 
 

▪ Sprijinul politic este o componentă esențială; 
 

▪ Aduce elemente noi în domeniul tehnic, 

managerial și financiar, adaptând experiențe 

care s-au dovedit a fi de succes; 
 

▪ Generează resurse, stabilind o legătură 

directă între planificare și implementare. 

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 

Dorohoi a avut la bază 3 etape de planificare: 

elaborarea analizei diagnostic (Profilului socio-

economic al Municipiului Dorohoi), elaborarea 

Strategiei de dezvoltare a Municipiului Dorohoi și 

consultarea factorilor interesaţi.  
 

Documentul strategic a urmărit o serie de secţiuni de 

interes pentru dezvoltarea socio-economică a 

municipiului: Analiza indicatorilor socio-

demografici, Economia locală, Sistemul educațional, 

Factori de mediu, Patrimoniul natural, cultural și 

turismul, Sistemul de ocrotire a sănătății și asistență 

socială, Dezvoltare urbană, Capacitate administrativă 
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și Analiza SWOT. Prima etapă a procesului de 

planificare are drept rezultat elaborarea primei 

secţiuni a documentului, Profilul socio-economic al 

Municipiului Dorohoi. 

 

Analiza viziunii, a obiectivelor și măsurilor de 

dezvoltare a reprezentat următoarea acțiune a 

procesului de planificare. Această a doua parte a 

documentului strategic a prezentat o abordare 

concluzivă, fiind incluse informații sintetizate asupra 

analizei diagnostic. Portofoliul de proiecte a fost 

introdus în urma identificării priorităților de 

dezvoltare din Municipiul Dorohoi, fiind suportul de 

bază al consultărilor publice și al informațiilor 

oficiale colectate de la instituțiile subordonate 

Primăriei Municipiului. 

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 

Dorohoi a fost constituită și din date secundare, 

furnizate de Institutul Național de Statistică, Direcţia 

Judeţeană de Statistică a Judeţului Botoșani, Primăria 

Municipiului Dorohoi, Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, etc. Documentele 

programatice şi analizele socio-economice existente în 

judeţul Botoșani şi la nivel regional, naţional și 

european au reprezentat o altă sursă de informare care 

a stat la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a Municipiului Dorohoi.  
 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului 

Dorohoi reprezintă o însumare a concluziilor tuturor 

studiilor și analizelor statistice, fiind formulată o 

viziune de dezvoltare pe termen mediu și lung.  
 

Viziunea și obiectivele strategice reprezintă cadrul 

general de dezvoltare locală care include toți 

stakeholderii. Fiecare obiectiv reprezintă modul de 

intervenție la rezolvarea problemelor majore a 

Municipiului Dorohoi. Obiectivelor strategice le sunt 

subordonate obiectivele specifice, care contribuie la 

realizarea uneia sau mai multor măsuri de 

dezvoltare. Măsurile propuse sunt estimate bugetar 

în funcție de oportunitățile și capacitatea de 

finanțare a programelor operaționale și eventualele 

estimări realizate în baza studiilor de fezabilitate.  
 

Setul de proiecte propus va fi implementat în 

perioada de programare a strategiei, utilizându-se 

fonduri din surse de finanțare nerambursabile. 

Portofoliul de proiecte este corelat cu obiectivele 

strategice și specifice propuse în dezvoltarea locală 

durabilă, fiind în conformitate cu dezvoltarea 

regională și națională. 
 

Consultarea factorilor interesaţi (stakeholderilor) 

este cea mai importantă etapă a planificării 

strategice, acțiunile acesteia desfășurându-se pe tot 

parcursul elaborării documentului strategic.  
 


