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Primăria municipiului Botosani anunŃă finalizarea elaborării documentului strategic Plan
Integrat de Dezvoltare urbană, document ce constituie instrumentul de accesare a
Fondurilor Structurale pe Programul OperaŃional Regional, 2007 – 2013, Axa 1.
Axa 1 a Regio - Programul OperaŃional Regional „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
poli urbani de creştere”, domeniul major de intervenŃie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare
urbană”, sub-domeniul „Centre urbane” finanŃează , pe baza planurilor integrate de
dezvoltare urbană, proiectele care vizează:
•

reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăŃirea serviciilor urbane, inclusiv
transportul urban (infrastructura publică urbană, transport şi mobilitatea populaŃiei,
patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naŃional şi local, din mediul urban);

•

dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

•

reabilitarea infrastructurii sociale.

Ghidul solicitantului poate fi consultat pe www.inforegio.ro.
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Botosani, care se constituie un
cadru conceptual şi funcŃional pentru pregătirea şi susŃinerea de proiecte individuale în
vederea realizării integrării central-periferice şi cea a categoriilor mai slabe de populaŃie în
viaŃa economico-socială urbană.
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Fiecare oraş are o serie de caracteristici (trecute, prezente şi prognozate pentru viitor în
funcție de tendințele existente la nivel politic, economic, social) care îl definesc şi care îl
diferențiază regional şi național de celelalte oraşe.
Pe lângă acest aspect mai trebuie ținut cont şi de faptul că perioada contemporană este, la
nivelul țării, una foarte dinamică, plină de convulsii generate de efortul de schimbare a
societății în ansamblul ei, fiind momentul în care se schimbă şi se prefigurează un nou model
de viață, în toate dimensiunile ei: individ, familie, comunitate, administrație publică,
antreprenoriat, mediu privat, relații politice interne şi externe, energie, mediu, egalitate de
şanse, tehnologie, etc.
În ceea ce priveşte municipiul Botoşani , pentru orientarea PIDU s-a plecat de la următoarele premise
ca elemente pozitive:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipiul are o istorie, caracteristici naturale şi cultură deosebite, mult peste media
naŃională;
Are o aşezare geografică cu potenŃial de tranyit, fiind considerat un oraş la rascuruce
de drumuri comerciale;
Are acces la infrastructura de transport (drumuri, căi ferate, aeroport);
Există posibilităŃi de dezvoltare urbană spre exterior;
Noile tehnologii de comunicare şi informaŃionale transced dincolo de barierele fizice;
Există în perioada următoare surse de finanŃare disponibile pentru investiŃii mari, atât
private cât şi pentru infrastructură şi servicii comunitare, care pot hotărî direcŃia;
România este membră a Uniunii Europene;
Sistemul de educaŃie preuniversitar creează resursa umană de valoare peste media
naŃională, care poate fi atrasă să rămână local şi să fie baza pentru o resursă umană de
calitate;
ExistenŃa potenŃialului dezvoltării industriei de tradiŃionale şi a celei alimentare;
ExistenŃa unui potenŃial economic, comercial;
ExistenŃa unui management administrativ performant;
Orientarea administraŃiei publice către gândire inovativă şi acŃionare strategică şi
dinamică;
Creşterea calităŃii vieŃii;
Manifestarea unei stări de optimism privind viitorul;
Imaginea externă a oraşului este în crştere;
ExistenŃa unor exemple de succes la nivel naŃional privind reuşita unor afaceri pornite
în municipiu;
Manifestarea unui spirit civic cu standarde peste medie.

Cheia şi rolul hotărâtor pentru schimbare sunt generate de starea de fapt şi de oameni care trebuie să
acŃioneze în parteneriate. Din acest punct de vedere, caracteristicile negative principale care
caracterizează starea de fapt şi care trebuie avute în vedere a fi eliminate şi/sau remediate sunt:
• municipiul este considerat oraş izolat, în afara marilor reŃele de infrastructură de
transport;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gândirea că pentru a se face lucrurile să meargă trebuie ajutor masiv de la centru;
dezvoltare locală/ internă, cu puŃine conexiuni externe (la nivel naŃional sau
internaŃional);
inexistenŃa posibilităŃilor de dezvoltare spre exterior din punct de vedere urbanistic
(piedică în calea creşterii şi dezvoltării);
potenŃial local existent dar neexploatat economic;
nu există terenuri pentru investiŃii;
investiŃii relativ scăzute;
grad de antreprenoriat încă puŃin exploatat;
pondere mare a forŃei de muncă plecată să muncească în străinătate;
probleme privind dezvoltarea resurselor umane;
acces dificil la infrastructura rutieră (şi de transport în general) naŃională şi
internaŃională;
colaborare scăzută între factorii cheie locali;
comportament civic sub standardele moderne al cetăŃenilor;
serviciile sunt de o calitate inferioară;
acces redus la informaŃii;
potenŃialul turistic slab exploatat ca infrastructură, servicii şi promovare.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului Botoşani este un document strategic care
abordeaza in mod integrat dezvoltarea urbana a acestuia.
Dezvoltarea urbană intregrată a municipiului Botoşani presupune implementarea unor
elemente în planificarea și implementarea dezvoltării durabile:
• Utilizarea in mare masura a abordarilor integrate in realizarea politicilor de dezvoltare
urbana:
o Procesul de dezvoltare urbana integrata se caracterizeaza prin coordonarea
aspectelor spatiale, sectoriale si temporale cheie ale politicii urbane. Implicarea
publicului general, a purtatorilor de interese si a actorilor economici, prin utilizarea
unor metode de participare si cooperare variate, este esentiala.
o Planificarea urbana este o sarcina interdisciplinara, in care erhitectii si proiectantii
sunt stimulati sa implice in procesul de planificare diferiti experti, chiar dintre locuitorii
orasului respectiv, ca si experti locali; astfel de experti ar fi peisagistii, sociologii,
ecologistii si economistii.
o Planificarea urbana reprezinta un proces de negociere transparent care, prin
stabilirea unui „profil al utilizatorului” corespunzator, trebuie sa asigure spatiilor
urbane diversitate si o „amprenta personala”.
o Asigurarea de locuinte de buna calitate si accesibile ca pret, precum si a unui mediu
curat, pentu grupruile sociale cu venituri mici;
• Acordarea de atentie dimensiunilor sociale în planificarea urbană, prin:
o Eforturi de îmbunătatire a zonelor dezavantajate si introducerea acestora în spatiul
urban;
o Luarea în considerare în mod corespunzător a aspectelor menite să asigure
egalitatea între sexe;
o Luarea de măsuri pentru integrarea socială a diferitelor grupuri;
o Asigurarea unei infrastructuri si a unui spatiu care să permită mentinerea diversitătii
culturale;
• Asigurarea unei bune calităti a mediului construit prin:
o Luarea de măsuri pentru protejarea patrimoniului cultural;
o Consultarea si implicarea tuturor decidentilor de la nivel local, pentru stabilirea clară a
sarcinilor ce se impun în vederea atingerii unor standarde de calitate ridicate, în
conditiile unei eficiente ridicate a costurilor (ex: cheltuielile mici cu întretinerea permit
cheltuieli mai mari cu noi investitii);
• Crearea si asigurarea de spatii publice de înaltă calitate :
o Spații libere și necomerciale trebuie puse la dispoziția tuturor și întreținute.

Reglemetări privind asigurarea unui minimum de structuri “verzi” per locuitor ar trebui
luate în considerare.
o Spațiile deschise pentru activități artistice, precum și suficiența terenurilor de joacă și
a celor sportive ar trebui garantate.
Luarea în considerare a aspectelor ecologice si a celor legate de climă :
o Reducerea emisiilor și a poluării trebuie să fie o realitate.
Transportul si traficul
o Trebuie încurajată și asigurată infrastructura aferentă unor moduri ecologice de
transport, cum ar fi ciclismul, mersul pe jos și trasportul public accesibil și confortabil.
o Traficul auto în spațiul urban poate fi redus printr-un management corespunzător al
spațiilor de parcare,introducerea de taxe pentru accesul auto în spațiul urban și
desemnarea unor zone în care accesul automobilelor este interzis.
o Trebuie evitată construirea de drumuri care ar încuraja traficul auto și consumul mare
de resurse publice.
o

•
•

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a carui obiect face prezentul document caracterizeaza zona
cu traficul turistic cel mai intens din municipiu, numita in acest caz zona de actiune urbana. In
vederea asigurarii principiului Uniunii Europene de convergenta a zonelor componente a municipiului
Botoşani , PIDU este sustinut de obiectivul general „cresterea calitatii vietii cetatenilor
municipiului Botosani prin transformarea zonei de maxima circulabilitate din municipiul
Botosani in spatiu pentru promenada si petrecerea timpului liber”, care materializeaza viziunea
de dezvoltare a municipiului Botoşani mentionata in Strategia de Dezvoltare Locala, astfel:
in mod direct pe palierele furnizoare de beneficii mici si beneficii medii, prin:
o interventiile la nivel de infrastructura (reabilitare si modernizare strazi;
modernizare si reabilitare accese pietonale si carosabile precum si iluminat
architectural; reabilitarea si modernizarea parcurilor si a spatiilor verzi, precum si
reabilitarea si modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora; reutilizare
cladire in scopul transformarii in centru social; cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii)
o crearea premiselor necesare atragerii investitorilor (in domeniul economic in
general si in domeniul turismului in special)
in mod indirect pe palierul care genereaza beneficii mari, prin crearea premiselor
dezvoltarii transfrontaliere, municipiul devenind astfel un oras de tranzit si nu unul de
capat de linie, utilizand aceasta provocare ca peo resursa inca neexploatata pana
acum.
Detaliem mai jos, tipurile de beneficii care se pot obtine din implementarea PIDU in particular si a
Strategiei de Dezvoltare Locala in general.

Viziunea de dezvoltare a municipiului Botoşani

Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a municipiului Botoşani este reprezentat de schimbarea
statutului de oraş de capăt de linie, de periferie şi care are ca efect perpetuarea unei stări de
pesimism şi non-actiune, către statutul de oraş de tranzit, dinamic, cu efecte în crearea unei stări de
optimism şi multumire/ împlinire.
Obiectivul secundar al strategiei de dezvoltare a municipiului Botoşani, care reprezintă baza pentru
îndeplinirea obiectivului principal, este reprezentat de orientarea interventiilor politicilor publice la nivel
local către periferie şi extindere intravilan şi teritoriu de interventie prin crearea asociatiei
intercomunitare (Botoşani, Curteşti, Mihai Eminescu, Răchiti, Stăuceni), mecanism dublat de
dinamizarea mediului antreprenorial şi de dezvoltarea spiritului civic al cetătenilor, respectându-se
două principii fundamentale:
-

Protectia mediului

-

Egalitatea de şanse

Astfel, strategia de dezvoltare a municpiului Botoşani se va dezvolta pe 3 paliere:
-

dezvoltare de tip mixtură la nivel local (luându-se ca bază teritoriul asociatiei
intercomunitare) – acest tip de dezvoltare aduce beneficii mici mentinând oraşul în
zona de periferie a pietei şi infrastructurii nationale, fiind o dezvoltare de
subzistentă dând o imagine statică şi închisă, dar asigură baza şi se caracterizează
prin activităti mici orientate în toate sectoarele de activitate: politici publice
orientate către periferie şi extindere intravilan şi teritoriu de intervetie, dinamizarea
mediului antreprenorial, dezvoltarea spiritului civic al cetătenilor, protectia
mediului, egalitatea de şanse

-

dezvoltare culturală şi traditională (luându-se ca bază teritoriul asociatiei
intercomunitare) – acest tip de dezvoltare aduce beneficii medii şi mută oraşul de la
periferie spre centrul pietei nationale specifice şi dă dinamism şi deschidere vietii
botoşănene, fiind orientată spre evenimente culturale, afaceri conexe culturii,
turism, industrie alimentară şi traditională

-

dezvoltare transfrontalieră – acest tip de dezvoltare aduce beneficii mari şi mută
oraşul de la periferie în zona polilor comerciali ai României şi Uniunii Europene pe
rutele către Republica Moldova şi Ucraina şi dă o imagine de aventură şi curaj, fiind
orientată spre afaceri în domeniul comertului en gross, baze cargo, depozite,
logistică comercială şi de transport (inclusiv activităti de sortare, dozare, ambalare)
şi productie conexă (etichete, ambalaje, transport, comisionariat, etc.); rezultatul
secundar al acestei strategii este că acest punct comercial poate reprezenta în
acelaşi timp şi baza comercială de distributie pentru Regiunea de Nord Est

Cheile de verificare ale
strategiei:
•

cultură

•

traditie

•

nod comercial
transfrontalier şi
regional

•

asociatie
intercomunitară

•

protectia mediului

•

egalitatea de
şanse

•

cetătean
responsabil

•

administratie proactivă (schimbarea
atitudinii la toate
nivelele şi în toate
sectoarele din
interventii pasive în
interventii active)

•

întreprinzător
dinamic
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Obiectivul general al PIDU consta in cresterea calitatii vietii
cetatenilor municipiului Botosani prin transformarea zonei
de maxima circulabilitate din municipiul Botosani in spatiu
pentru promenada si petrecerea timpului liber.
Obiectivul general al PIDU a municipiului Botoşani se materializeaza prin implementarea a trei
obiective specifice, interdependente, care deservesc cele trei mari teme generale
interconectate:

Obiectivele specifice ale PIDU sunt:
O1: Crestera conditiilor de viata si a atractivitatii spatiilor publice din zona de actiune urbana
in randul cetatenilor municipiului Botosani pana in 2015.
O2: Crearea conditiilor de accesibilitate si mobilitate, pietonala si rutiera,in zona de maxim
trafic reprezentata de zona de actiune urbana, pana in 2015, prin crearea si reabilitarea
obiectivelor infrastructurii urbane.
O3: Eliminarea disparitatilor la nivel social si interventii la nivelul sigurantei cetateanului in
zona de actiune urbana pana in 2015, prin dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea echitatii
sociale si prevenirea criminalitatii.

O1: Crestera conditiilor
de viata si a atractivitatii
spatiilor publice din
zona de actiune urbana
in randul cetatenilor
municipiului Botosani
pana in 2015.

PIDU
Obiectivul general al PIDU
consta in cresterea calitatii
vietii
cetatenilor
municipiului Botosani prin
transformarea
zonei
de
maxima circulabilitate din
municipiul
Botosani
in
spatiu pentru promenada si
petrecerea timpului liber.
O2: Crearea conditiilor de
accesibilitate si mobilitate,
pietonala si rutiera,in zona
de
maxim
trafic
reprezentata de zona de
actiune urbana, pana in
2015,
prin
crearea
si
reabilitarea
obiectivelor
infrastructurii urbane.

Teme generale:
Regenerare urbana;
Dezvoltare economica;
Resurse umane

O3: Eliminarea disparitatilor
la nivel social si interventii
la
nivelul
sigurantei
cetateanului in zona de
actiune urbana pana in
2015,
prin
dezvoltarea
serviciilor
sociale
pentru
asigurarea echitatii sociale si
prevenirea criminalitatii.

P
PrriioorriittăăŃŃii ddee ddeezzvvoollttaarree
M
Moodduull îînn ccaarree ssee m
maatteerriiaalliizzeeaazzaa oobbiieeccttiivveellee ssppeecciiffiiccee aallee P
PIID
DU
U aa M
Muunniicciippiiuulluuii
B
Boottooşşaannii pprriinn pprriioorriittaattii ddee ddeezzvvoollttaarree
Prioritatile de dezvoltare ale PIDU sunt constituite din urmatoarele:
1. Fluidizarea traficului rutier pe inelul principal de circulatie care asigura accesibilitatea
in zona de actiune urbana.
2. Modernizarea salbei de parcuri si pietonale, pentru promenada, petrecerea timpului
liber si socializare, in zona de actiune urbana, pentru cresterea calitatii vietii
cetateanului si punerea in valoare a spatiului public din zona de actiune urbana pentru
prezervarea trecutului si atractivitate turistica.
3. Realizarea de interventii comunitare la nivelul zona de actiune urbana pentru tineret si
prevenirea criminalitatii.

Prioritatile de dezvoltare ale PIDU, vin, in mod direct, in intampinarea obiectivului general al PIDU,
care consta in „cresterea calitatii vietii cetatenilor municipiului Botosani prin transformarea
zonei de maxima circulabilitate din municipiul Botosani in spatiu pentru promenada si
petrecerea timpului liber” si in mod indirect implementarea viziunii de dezvoltare a
municipiului promovata de SDL, respectiv „Viziunea de dezvoltare a municipiului Botoşani este
schimbarea statutului de oraş de capăt de linie, de periferie şi care are ca efect perpetuarea
unei stări de pesimism şi non-actiune, către statutul de oraş de tranzit, dinamic, cu efecte în
crearea unei stări de optimism şi multumire/ împlinire”, prin investitiile propuse a se realiza:
o interventiile la nivel de infrastructura (reabilitare si modernizare strazi;
modernizare si reabilitare accese pietonale si carosabile precum si iluminat
architectural)
o premise necesare atragerii investitorilor (in domeniul economic in general si in
domeniul turismului in special)
o premise pentru imbunatatirea serviciilor comunitare (reutilizare cladire in scopul
transformarii in centru social; cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii).

Prioritatea „Fluidizarea traficului rutier pe inelul principal de circulatie care asigura
accesibilitatea in zona de actiune urbana” vine in intampinarea obiectivului O2: Crearea
conditiilor de accesibilitate si mobilitate, pietonala si rutiera,in zona de maxim trafic
reprezentata de zona de actiune urbana, pana in 2015, prin crearea/ reabilitarea/ modernizarea de
infrastructurii urbane (reabilitare si modernizare strazi; modernizare si reabilitare accese pietonale si
carosabile precum si iluminat architectural)”, astfel: prin implementarea proiectelor de investitii:
P1: „Reabilitarea si modernizarea strazilor inelului principal de circulatie din Municipiul
Botosani”, realizandu-se urmatoarele activitati:
reabilitare si modernizare strazi in inelul principal de circulatie din oras
si prin

P2: „Modernizare si reabilitare accese pietonale si carosabile precum si iluminat architectural
in Municipiul Botosani”, realizandu-se urmartoarele activitati:
 modernizare si reabilitare accese pietonale si carosabile:
pietonalul Transilvaniei si zona Pietei Centrale
pietonal Bancar si zona Piata Revolutiei
pietonalul Unirii
 iluminatul arhitectural:
Pietonalul Transilvaniei
Piata Centrala (Parcarea subterana)
piata Revolutiei (palatul Primariei, Str Piata Revolutiei nr 1-3, Pietonal Bancar, Strada
Teatrului)
pietonalul Unirii
Liceul A.T. Laurian
Prioritatea „Modernizarea salbei de parcuri si pietonale, pentru promenada, petrecerea timpului
liber si socializare, in zona de actiune urbana, pentru cresterea calitatii vietii cetateanului si
punerea in valoare a spatiului public din zona de actiune urbana pentru prezervarea trecutului
si atractivitate turistica” vine in intampinarea obiectivului O1, „Crestera conditiilor de viata si a
atractivitatii spatiilor publice din zona de actiune urbana in randul cetatenilor municipiului
Botosani pana in 2015, prin crearea si reabilitarea obiectivelor infrastructurii urbane (reabilitarea si

modernizarea parcurilor si a spatiilor verzi, precum si reabilitarea si modernizarea
iluminatului ornamental aferent acestora)”, astfel: prin implementarea proiectului de investitii
„Reabilitarea, modernizarea parcurilor si a spatiilor verzi, precum si reabilitarea si
modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora, in Municipiul Botosani”, realizandu-se
urmatoarele activitati:
reabilitarea si modernizarea urmatoarelor parcuri si spatii verzi:
- Parcul Primariei
- Parcul Junior
- Parcul Sucevei
- Parcul Tineretului.
reabilitarea si modernizarea iluminatului ornamental urmatoarelor parcuri si spatii verzi:
- Parcul Mihai Eminescu
- Parcul Primariei
- Parcul Junior
- Parcul Sucevei
- Parcul Tineretului
Prioritatea „Realizarea de interventii comunitare la nivelul zona de actiune urbana pentru tineret
si prevenirea criminalitatii” vine in intampinarea obiectivului Eliminarea disparitatilor la nivel
social si interventii la nivelul sigurantei cetateanului in zona de actiune urbana pana in 2015,
prin dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea echitatii sociale si prevenirea criminalitatii, prin
dezvoltarea serviciilor sociale in domeniul persoanelor adulte defavorizate (modernizare centru de
ingrijire comunitara)”, astfel: prin implementarea proiectelor de investitii
4. „Reutilizare cladire in scopul transformarii in centru social in municipiul Botosani”
realizandu-se urmatoarele activitati:
- reabilitare cladire
5. „Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune a Municipiului Botosani,
prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere”
realizandu-se urmatoarele activitati:
- achizitionare sistem de supraveghere
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PIDU a Municipiului Botoşani vine în întampinarea obictivului global al PND 2007-2013:
„Reducerea cât mai rapidă a disparităŃilor de dezvoltare socio-economică între România şi
Statele Membre ale Uniunii Europene”, materializat prin cele trei obiective specifice:
• Creşterea competitivităŃii pe termen lung a economiei româneşti
• Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază
• PerfecŃionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton
PIDU a Municipiului Botoşani a fost elaborat şi se va implementa în concordanŃă cu cele şase
priorităŃi naŃionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 ale PND 2007-2013, atinse prin
susŃinerea subpriorităŃile specifice:
1. Creşterea competitivităŃii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere
1.1. Creşterea competitivităŃii prin îmbunătăŃirea accesului pe piaŃă al întreprinderilor,
în special al IMM-urilor.
1.2. Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere prin promovarea cercetării şi
inovării şi accelerarea dezvoltării societăŃii informaŃionale
1.3. ÎmbunătăŃirea eficienŃei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de
energie.
2. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
2.1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi a reŃelelor de legătură
2.2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naŃional şi îmbunătăŃirea
serviciilor aferente.
2.3. Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi.
3. Protejarea şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului
3.1. ÎmbunătăŃirea standardelor de viaŃă prin asigurarea serviciilor de utilităŃi publice la standardele de
calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri.
3.2. ÎmbunătăŃirea sistemelor sectoriale de management de mediu.
4. Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea
capacităŃii administrative
4.1. Dezvoltarea capitalului uman.
4.2. Promovarea ocupării depline.
4.3. Promovarea incluziunii sociale.
4.4 Dezvoltarea capacităŃii administrative şi a bunei guvernări.
5. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităŃii în sectorul agricol
5.1. Creşterea competitivităŃii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la cerinŃele
pieŃei,
5.2..Creşterea standardelor de viaŃă în zonele rurale prin diversificarea activităŃilor rurale
5.3. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataŃiilor forestiere.
5.4. Promovarea iniŃiativelor de tip „LEADER”.
5.5. Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii.
6. Diminuarea disparităŃilor de dezvoltare între regiunile Ńării
6.1. ÎmbunătăŃirea infrastructurii publice regionale şi local.

6.2. Consolidarea mediului de afaceri regional şi local.
6.3. Dezvoltarea turismului regional şi local.
6.4. Dezvoltare urbană durabilă.
6.5. Cooperarea teritorială europeană.
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Regionala de Dezvoltare 2007-2013
PIDU a Municipiului Botoşani , atât în faza de elaborare, cât şi în faza de implementare, vine în
întampinarea obiectivului general al Strategiei Regionale Nord-Est 2007-2013, respectiv
reducerea decalajului existent faŃă de regiunile dezvoltate ale Romaniei prin creşterea gradului
de competitivitate şi atractivitate regional.
Strategia Regională Nord Est 2007-2013 coŃine priorităŃi şi măsuri ce vor putea fi finanŃate din
instrumente structurale prin Programul OperaŃional Regional, Programe OperaŃionale (Infrastructura
de Transport, Infrastructura de Mediu, Creşterea CompetitivităŃii Economice, Dezvoltarea Resurselor
Umane şi Servicii Sociale, Dezvoltarea Capacitatii Administrative), Planul National Strategic pentru
Dezvoltare Rurală, precum şi din alte surse de finanŃare, având urmatoarea structura:
Prioritate 1 Infrastructură şi
mediul

Prioritate 2 Sprijinirea afacerilor

Prioritate 3 – Turism
Prioritate 4 Dezvoltare rurală
Prioritate 5 Dezvoltarea
resurselor umane şi a
serviciilor sociale

Masura 1.1 - Modernizarea infrastructurii locale şi regionale de
transport rutier
Masura 1.2 - Modernizarea gărilor şi a reŃelei feroviare
Masura 1.3 - Modernizarea infrastructurii aeroportuare
Masura 1.4 - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu
Masura 1.5 - Dezvoltarea infrastructurii energetice
Masura 1.6 - Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale,
sociale şi de sănătate
Masura 1.7 - InfiinŃarea centrelor de asistenŃă socială
Masura 1.8 - Reabilitare urbana
Masura 2.1 - InvestiŃii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi
microîntreprinderilor şi dezvoltării celor existente
Masura 2.2 - Servicii de consultanŃă în/şi pentru dezvoltarea afacerilor
în regiune
Masura 2.3 - Cercetare, dezvoltare, inovare şi dezvoltare tehnologica
Masura 3.1 - InvestiŃii în turism
Masura 3.2 - Promovarea potenŃialului touristic
Masura 4.1 - Dezvoltarea infrastructurii rurale
Masura 4.2 - Diversificarea activităŃilor economice alternative din
mediul rural
Masura 5.1 - Dezvoltarea formării continue
Masura 5.2 - Sprijin pentru dobândirea competenŃelor antreprenoriale
Masura 5.3 - Dezvoltarea de servicii aferente sistemului integrat de
formare a categoriilor dezavantajate
Masura 5.4 - Sprijin pentru calificarea / reconversia profesională a
populaŃiei ocupate din mediul rural
Masura 5.5 - Dezvoltarea formării iniŃiale
Masura 5.6 - Întărirea capacităŃii administrative şi eficientizarea
managementului fondurilor structurale
Masura 5.7 - Dezvoltarea de servicii existente şi înfiinŃarea de noi
servicii comunitare alternative
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PIDU a Municipiului Botoşani , atât în faza de elaborare, cât şi în faza de implementare, vine în
întampinarea obiectivelor Planului Local de Dezvoltare Durabilă a JudeŃului Botoşani :

Axa 1 - Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului
• dezvoltarea reŃelelor tehnologice şi de inovare în domenii specifice
• dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ
• îmbunătăŃirea condiŃiilor cadru şi deschiderea drumului către inovare
Axa 2 - ProtecŃia şi îmbunătăŃirea mediului înconjurător
• îmbunătăŃirea managementului integrat al apelor şi prevenirea riscurilor de inundaŃii
• îmbunătăŃirea prevenirii riscurilor naturale
• promovarea cooperării în domeniul managementului resurselor naturale şi al ariilor
protejate
• promovarea energiei regenerabile şi eficientizarea resurselor
Axa 3 - ÎmbunătăŃirea accesibilităŃii
• îmbunătăŃirea coordonării în promovarea, planificarea şi intervenŃia în domeniul
reŃelelor primare şi secundare de transport
• dezvoltarea strategiilor de diminuare a „diviziunii digitale”
• îmbunătăŃirea condiŃiilor cadru pentru platformele multimodale
Axa 4 - Dezvoltare sinergiilor transnaŃionale ale zonelor cu potenŃial
• abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale de
aşezări
• promovarea unui tipar echilibrat al zonelor cu potenŃial în ceea ce priveşte
accesibilitatea şi atractivitatea acestora
• promovarea utilizării patrimoniului cultural pentru dezvoltare
Axa 5 - AsistenŃă tehnică pentru implementarea programului şi creşterea capacităŃii
PIDU se va baza, din punct de vedere al implementării, pe un proiect de eficientizare a actului de
administrare publică locală, prin implementarea şi utilizarea la nivelul managementului public a
principiilor şi mecanismelor specifice managementului de proiect.
Managementul de proiect va permite administrației publice să dezvolte abilități de a identifica,
dezvolta și implementa proiectele aflate în responsabilitatea sa şi conform strategiei de dezvoltare
locală asumate, de la etapa de identificare, design şi planificare, pana la cea de evaluare a
rezultatelor, pentru a se asigura ca activitatea se desfasoara conform planificarii și se incadrează în
buget.
Responsabilii vor trebui să implementeze în mod eficient şi mecanismul descentralizării şi cel al
externalizării, deoarece în primul rând administrația publică trebuie să fie un bun planificator,
gestionar, monitor şi evaluator al proiectelor în diferitele sale faze de creare şi implementare.
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Proiectul vine in intampinarea nevoilor bine definite la nivel de zona de actiune urbana si
municipiu, prin crearea/ reabilitarea/ modernizarea de infrastructurii urbane (reabilitare
strazi: Calea NaŃionala; Cuza Voda; Nicolae Iorga; Ion Pillat; GriviŃa; Parcul Tineretului;
Săvenilor):
• Calea NaŃională – L= 2.182,59 m – cat. I - intre Str. Ion Pillat (Nord) şi
Str. Nicolae Iorga (Sud)
•

Str. Cuza Voda – L= 847,00 m – cat. III - intre Calea NaŃională (Est) si
Str. Nicolae Iorga (Sud)

•

Str. Nicolae Iorga – L= 353,74 m – cat. III - intre Calea NaŃională (Est) si
Str. Nicolae Iorga (Sud)

•

Str. Ion Pillat – L= 990,55 m – cat. II/III – intre Calea NaŃională (Est) si
Str. Tudor Vladimirescu (Nord)

•

Str. GriviŃa – L= 457,16 m – cat. II – intre Calea NaŃională (Vest) si Str.
Tudor Vladimirescu (Est)

•

Str. Parcul Tineretului – L= 673,00 m – cat. III – intre Str. Tudor
Vladimirescu si Str. Grivita (Est), limită Zona de Actiune Urbana (Vest)

•

Str. Săvenilor – L= 1.125,26 m – cat. III – intre Centrul Istoric (Sud),
Tudor Vladimirescu, Str. Împărat Traian (Nord)

Proiectul vine in intampinarea prioritatii „Fluidizarea traficului rutier pe inelul principal
de circulatie care asigura accesibilitatea in zona de actiune urbana” prin activitatile care
se realizeaza: reabilitare si modernizare strazi in inelul principal de circulatie din oras (Calea
NaŃionala; Cuza Voda; Nicolae Iorga; Ion Pillat; GriviŃa; Parcul Tineretului; Săvenilor)

Proiectul vine in intampinarea obiectivului O2 al PIDU: Crearea conditiilor de
accesibilitate si mobilitate, pietonala si rutiera,in zona de maxim trafic reprezentata de
zona de actiune urbana, pana in 2015, prin crearea si reabilitarea obiectivelor
infrastructurii urbane, folosind rezultatele proiectului P2: “ Modernizare si reabilitare
accese pietonale si carosabile precum si iluminat architectural in Municipiul Botosani”
si potentand efectele multiplicatoare ale proiectului P3: Reabilitarea, modernizarea
parcurilor si a spatiilor verzi, precum si reabilitarea si modernizarea iluminatului
ornamental aferent acestora, in Municipiul Botosani, astfel: prin proiectul P2 s-au creat
premisele unei bune accesibilitati la nivel de infrastructura pietonala si rutiera (reabilitare
pietonale si carosabil), iar proiectul P3 prin reabilitarea spatiilor verzi si iluminarea
ornamentala a acestora, potenteaza efectul de oras in care cetatenii si turistii au asigurate
conditiile de acesibilitate si circulabilitate, datorat proiectului P1.

Proiectul prin satisfacerea premiselor date de obiectivul general al PIDU, anume „cresterea
calitatii vietii cetatenilor municipiului Botosani prin transformarea zonei de maxima
circulabilitate din municipiul Botosani in spatiu pentru promenada si petrecerea
timpului liber”, si prin sustinerea prioritatiii de dezvoltare „Fluidizarea traficului rutier pe
inelul principal de circulatie care asigura accesibilitatea in zona de actiune urbana”, se
inscrie
o in mod direct in tema generala regenerare urbana, prin
 interventiile la nivel de infrastructura (reabilitare si modernizare strazi;
modernizare si reabilitare accese pietonale si carosabile precum si iluminat
architectural)
o

in mod indirect in tema generala dezvoltare economica prin
 crearea premiselor necesare atragerii investitorilor
economic in general si in domeniul turismului in special).

(in

domeniul

Proiectul sustine in mod direct realizarea obiectivul general al PIDU, anume „obiectivul
general al PIDU consta in imbunatatirea conditiilor de accesibilitate si preservare a
mediului in zona de maxim tranzit turistic a municipiului Botoşani” si in mod indirect
implementarea viziunii de dezvoltare a municipiului promovata de SDL, respectiv
„Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a municipiului Botoşani este reprezentat de
schimbarea statutului de oraş de capăt de linie, de periferie şi care are ca efect perpetuarea
unei stări de pesimism şi non-actiune, către statutul de oraş de tranzit, dinamic, cu efecte în
crearea unei stări de optimism şi multumire/ împlinire”.
Scurta descriere a situatiei actuale a obiectivului de investitie:
SuprafaŃa carosabila din care
Nr.
crt.

Artera de
circulaŃie

SuprafaŃa trotuare din care

Totala

Mixturi

Dala
beton

trotuare

Piste
pentru
biciclişti

mp

mp

mp

mp

mp

2182,59

53477,0

48288,0

5189,0

20580,0

1933,0

847,00
353,74
990,55
457,16

8589,00
2476,00
11605,00
7390,00

8589,0
2476,0
11100,0
7390,0

505,0
-

6880,0
1415,0
5486,0
5857,0

210,0
457,0

673,00

4711,00

4711,0

-

3341,0

-

1125,26
6629,30

8556,00
96804,0

8556,0
91110,0

5694,0

4467,0
48026,0

2600,0

6629,30

144830,0

Lungime

ml
1.

Calea
NaŃionala
2.
Cuza Voda
3.
Nicolae Iorga
4.
Ion Pillat
5.
GriviŃa
6.
Parcul
Tineretului
7.
Săvenilor
TOTAL I
TOTAL II

Descrierea reŃelei de străzi care fac obiectul studiului
Obiect nr. 1 – cod 1100 – Calea NaŃională
- Limite studiate
o Limita modernizata prin Programul OperaŃional Axa 2 la nord – intersecŃie
străzile Ion Pillat şi Nicolae Iorga la sud

cu

-

-

-

-

-

-

Lungimea arterei – conform profil longitudinal anexat – 2182,59 ml
Categoria arterei conform STAS 10144/3-91-I-a
Nr. de benzi carosabile – 6 benzi, câte trei pe sens cu spaŃiu verde median
LăŃimea părŃii carosabile – 21,00 m
LăŃimea trotuarelor – 5,00 m
Transport în comun – tramvai cu dală de beton – cale – amplasată în banda a III-a (ax)
şi transport cu microbuze cu parcare laterală în banda a I-a. În prezent sunt amenajate
un număr de trei staŃii de tramvai cu refugii prin program de amenajare, iar o staŃie este
neamenajată
Rolul funcŃional - artera principala de circulaŃie, care asigură legăturile interzonale
„transport în comun şi preluarea traficului uşor până la 3,5 t”
IntersecŃii cu străzi riverane 200-500 m
IntersecŃii semaforizate cu străzile riverane cu trafic semnificativ, realizate prin program
operaŃional
Scurgerea şi colectarea apelor pluviale în canalizarea pluvială existentă prin guri de
scurgere
Iluminatul stradal – stâlpi din beton amplasaŃi în axul median
ReŃele subterane, apă, canalizare menajeră şi pluvială, gaze şi telefonie
Parcarea autovehiculelor la banda I în spic sau longitudinal neamenajat şi nesemnalizat
Obiectul nr. 2 – cod 1200 – strada Cuza Voda
Limite studiate
o Limita estică, intersecŃie cu obiectul nr. 1- Calea NaŃională, limită sudică – strada
Nicolae Iorga
Lungimea arterei conform profil longitudinal anexat – 847,0 m
Categoria arterei conform STAS 10144/3-91 - a III-a
Nr. de benzi carosabile – 2/4 benzi
LăŃimea părŃii carosabile – 7,00 -14,00 m
LăŃimea trotuarelor – 2,25 – 4,00 m
Rolul funcŃional - face parte din reŃeaua principală de circulaŃie asigurând legăturile
dintre diferite cartiere cu dotările sociale
IntersecŃii cu străzi riverane 200-500 m
Scurgerea şi colectarea apelor pluviale în canalizarea unitara parŃial, nu pe întregul
traseu
Iluminatul stradal – stâlpi din metal
ReŃele subterane, apă, canalizare menajeră şi pluvială, gaze şi telefonie
Parcarea autovehiculelor la banda I longitudinal neamenajat

Obiectul nr. 3 – cod 1300 – strada Nicolae Iorga
Limite studiate
o Limita estică, intersecŃie cu obiectul nr. 1- Calea NaŃională, limită sudică – strada
Nicolae Iorga
Lungimea arterei conform profil longitudinal anexat – 353,74 ml
Categoria arterei conform STAS 10144/3-91 - a III-a
Nr. de benzi carosabile – 2 benzi
LăŃimea părŃii carosabile – 7,00 m
LăŃimea trotuarelor – 2,00 m
Rolul funcŃional - reŃea secundara de circulaŃie care asigură accesele şi legăturile locale
IntersecŃii cu străzi riverane 200 m
Scurgerea şi colectarea apelor pluviale neasigurată
Iluminatul stradal – stâlpi din beton

-

ReŃele subterane, apă, canalizare menajeră, gaze şi telefonie
Parcarea autovehiculelor neamenajată

Obiectul nr. 4 – cod 1400 – strada Ion Pillat
- Limite studiate
o Limita estică intersecŃie cu obiect nr. 1Calea NaŃională, limita nordică cu strada
Tudor Vladimirescu modernizată prin programul operaŃional Axa 2
- Lungimea arterei – 990,55 ml
- Categoria arterei conform STAS 10144/3-91 - a II-a /a III-a
- Nr. de benzi carosabile
• 4 benzi pe lungimea de L = 591,05 ml
• 2 benzi pe lungimea de L = 399,50 ml
- LăŃimea părŃii carosabile – 14,00/ 7,00 m
- LăŃimea trotuarelor
• 4,00 m pe L = 591,05 ml
• 2,00 m pe L = 399,50 ml
- Transport în comun tramvai cu dală de beton – cale – amplasată pe banda 2 şi pe
banda 1
- Rolul funcŃional - face parte din reŃeaua principală
- IntersecŃii cu străzi riverane 200- 300 m
- Scurgerea şi colectarea apelor pluviale în reŃea unitară
- Iluminatul stradal – stâlpi din beton
- ReŃele subterane, apă, canalizare menajeră, gaze şi telefonie
- Parcarea autovehiculelor: pe spaŃiul verde şi/sau pe trotuar

-

-

-

-

Obiectul nr. 5 – cod 1500 – strada GriviŃa
Limite studiate
o Limită obiect nr. 1 – Calea NaŃională la vest, limita strada Tudor Vladimirescu la est
modernizată prin programul operaŃional Axa 2
Lungimea arterei conform profil longitudinal anexat – 457,16 ml
Categoria arterei conform STAS 10144/3-91 - a II-a
Nr. de benzi carosabile – 4 benzi
LăŃimea părŃii carosabile – 14,00 m
LăŃimea trotuarelor – 4,00 m
Transport în comun – microbuze
Rolul funcŃional - arteră principală de circulaŃie care asigură legături interzonale ,
preluarea traficului de tranzit uşor până la 3,5 tone, transport în comun
IntersecŃie semaforizată cu Calea NaŃională şi giratorie prin proiect cu strada Tudor
Vladimirescu
Scurgerea şi colectarea apelor pluviale în canalizare pluvială cu guri de scurgere
Iluminatul stradal – stâlpi din beton amplasaŃi pe ambele sensuri
ReŃele subterane, apă, canalizare menajeră, gaze şi telefonie
Parcarea autovehiculelor la bordura

Obiectul nr. 6 – cod 1600 – strada Parcul Tineretului
Limite studiate
o Limită obiect nr. 5 şi intersecŃie cu strada Tudor Vladimirescu la est, limită zona
programului integrat la vest
Lungimea arterei conform profil longitudinal anexat – 673,00 ml
Categoria arterei conform STAS 10144/3-91 - a III-a

-

-

-

Nr. de benzi carosabile – 2 benzi
LăŃimea părŃii carosabile – 7,00 m
LăŃimea trotuarelor – 2,00 m
Transport în comun – nu are
Rolul funcŃional - reŃea secundara care asigura accesele şi legăturile locale
IntersecŃii cu străzi riverane (străzi cat. IV) la 50,0- 150,0 m
Scurgerea şi colectarea apelor pluviale în canalizare unitara legată cu guri de scurgere
Iluminatul stradal – stâlpi din beton
ReŃele subterane, apă, canalizare menajeră, gaze şi telefonie
Parcarea autovehiculelor la bordura
Obiectul nr. 7 – cod 1700 – strada Săvenilor
Limite studiate
o Limite Centru Istoric la sud, intersecŃie cu strada Tudor Vladimirescu, limita program
integrat la nord (str. Împărat Traian)
Lungimea arterei conform profil longitudinal anexat – 1125,26 ml
Categoria arterei conform STAS 10144/3-91 - a III-a
Nr. de benzi carosabile – 2 benzi
LăŃimea părŃii carosabile – 7,00 m
LăŃimea trotuarelor – 2,50/1,50 m
Transport în comun – nu are
Rolul funcŃional - reŃea secundara
IntersecŃii cu străzi riverane (străzi cat. IV) la 100,0- 150,0 m
Scurgerea şi colectarea apelor pluviale în canalizare pluviala legată cu guri de scurgere
Iluminatul stradal – stâlpi din beton
ReŃele subterane, apă, canalizare menajeră, gaze şi telefonie
Parcarea autovehiculelor la bordura

Scurta descriere a solutiilor tehnice:
a) Prezentarea variantelor de lucru
Având în vedere starea tehnică determinată în conformitate cu prevederile normativului
CD155/2001 şi a duratei normale de funcŃionare stabilită în tabelul nr. 1 din Normativ de întreŃinere
şi repararea străzilor indicativ NE-033-2004 se recomandă :

În varianta a I-a
Lucrări propuse pentru refacerea complexului rutier, a trotuarelor şi a pistelor pentru
biciclişti :
-

-

calculul elementelor geometrice în plan, în profil longitudinal, profil transversal în
conformitate cu STAS 863/85 şi STAS 10144/1,2,3,-91
se va calcula o structură rutieră de ranforsare conform normativului AND 550/2001 care
se va verifica la acŃiunea de pătrundere a fenomenului de îngheŃ – dezgheŃ conform
prevederilor STAS 1709
se va prevedea un geocompozit pentru preluarea şi întârzierea transmiterii fisurilor
încadrarea sistemului rutier cu borduri prefabricate 20 x 25 din beton noi pe fundaŃie
din beton C8/10
colectarea apelor provenite din precipitaŃii se va realiza prin guri de scurgere în
canalizarea unitară şi pluvială care să asigure capacitatea de preluare
străzile laterale se vor amenaja cu acelaşi sistem pe o adâncime de 25,0 m

-

alcătuirea constructivă a trotuarelor şi pistelor pentru biciclişti se vor prevedea în
conformitate cu prevederile normativului NP 115/2006, anexa nr. 3
accesul auto în curŃi va avea lăŃimea de 3,00 m
căminele existente în carosabil se vor aduce la cotă prin capace carosabile noi

Lucrări pentru sporirea capacităŃii de circulaŃie :
- se vor studia relaŃiile principale de circulaŃie în special în intersecŃii, corelat cu parcarea
autovehiculelor pentru micşorarea timpilor de parcurs şi reducerea staŃionării în
carosabil
- se vor lua măsuri speciale de dirijare a traficului în toate intersecŃiile neamenajate
- se vor prevedea spaŃii comerciale de parcare semnalizate şi amenajate astfel încât să
nu împiedice buna desfăşurare a traficului corelate cu parcările existente în zonă şi cu
amenajări pentru persoanele cu handicap
- se vor prevedea spaŃii amenajate pentru staŃionarea pietonilor care vor fi prevăzute cu
rampe pentru persoane cu handicap
- se vor prevedea lucrări privind siguranŃa circulaŃiei prin semnalizare orizontală şi
verticală

Indicatorii fizici ai proiectului:
Valoare la începutul
Valoare la sfârşitul
perioadei de
perioadei de
implementare
implementare
Rezultat imediat (direct) (indicatorii se vor corela cu rezultatele prevăzute la pct 2.3.6)
Studiu topografic realizat
0
1
Studiu de trafic realizat
0
1
Studiu geotehnic realizat
0
1
Expertiza tehnica realizata
0
1
INDICATORI

Documentatie de Avizare pentru Lucrarile de
Interventie realizata
Analiza Cost- Beneficiu realizata
Furnizor Management de Proiect contractat
Proiect de Executie realizat
Autorizatie de construire obtinuta
Persoane in UIP

0

1

0
0
0
0
0

1
1
1
1
5

UIP constituit

0

1

Furnizor de Management de proiect contractat

0

1

Inspector de santier contractat

0

1

Strazi reabilitate
Furnizor de servicii publicitate contractat
Pliante
Afise
Fluturasi
Pagina web
Insertie ziar local
Insertie ziar judetean
Insertii spot radio
Mapa prezentare

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.629,30 m
1
2.000
100
2.000
1
8
2
10
600

Conferinta de presa
Banner
Panou
Placa permanenta
Autocolante

0
0
0
0
0

2
7
7
7
50

Raport de audit efectuat

0

1

Furnizor de servicii realizare audit contractat

0

1
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Proiectul vine in intampinarea nevoilor bine definite la nivel de zona de actiune urbana si
municipiu, prin crearea/ reabilitarea/ modernizarea de infrastructurii urbane
 modernizare si reabilitare accese pietonale si carosabile:
pietonalul Transilvaniei si zona Pietei Centrale, prin efectuarea
urmatoarelor lucrari: lucrari de demolare si reamplasare a constructiilor
provizorii(tarabe), refacerea partii pietonale cu pavele, amenajarea
accesului auto si pietonal pentru aprovizionarea halei de carne si pietei
centrale, amenajarea unei parcari in zona pietei centrale pe doua niveluri,
refacerea spatiilor verzi si plantarea/replantarea vegetatiei.
pietonal Bancar si zona Piata Revolutiei, prin efectuarea urmatoarelor
lucrari: refacerea partii pietonale cu pavele, refacerea aleilor pietonale cu
pavele din Piata Revolutiei, refacerea zonelor de parcari si accese auto
prin repunerea pavajului dobrogean existent si refacerea spatiilor verzi si
plantarea/replantarea vegetatiei.
pietonalul Unirii, prin efectuarea urmatoarelor lucrari: refacerea aleilor
pietonale cu pavele, reparatii ale fantanilor arteziene existente si placarea
cu placi de gresie, reamenajarea parcarii existente si refacerea spatiilor
verzi si plantarea/replantarea vegetatiei.


iluminatul arhitectural: folosirea si punerea in valoare a arhitecturii locale,
imbunatatirea imaginii prin aducerea in campul vizual a unor echipamente de
iluminat moderne cu efecte luminoase deosebite, obtinerea de performante
optime prin folosirea de reflectoare specializate si surse cu flux sporit. Se vor
ilumina urmatoarele obiective:
Pietonalul Transilvaniei
Piata Centrala (Parcarea subterana)
piata Revolutiei (palatul Primariei, Str Piata Revolutiei nr 1-3, Pietonal
Bancar, Strada Teatrului)
pietonalul Unirii
Liceul A.T. Laurian

Proiectul vine in intampinarea prioritatii „Fluidizarea traficului rutier pe inelul principal
de circulatie care asigura accesibilitatea in zona de actiune urbana” prin activitatile care
se realizeaza: reabilitare si modernizare accese pietonale si carosabile precum si iluminat
architectural

Proiectul vine in intampinarea obiectivului O2 al PIDU: Crearea conditiilor de
accesibilitate si mobilitate, pietonala si rutiera,in zona de maxim trafic reprezentata de
zona de actiune urbana, pana in 2015, prin crearea si reabilitarea obiectivelor
infrastructurii urbane, folosind rezultatele proiectului P1: “Reabilitarea si modernizarea
strazilor inelului principal de circulatie din Municipiul Botosani” si potentand efectele
multiplicatoare ale proiectului P3: Reabilitarea, modernizarea parcurilor si a spatiilor
verzi, precum si reabilitarea si modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora,
in Municipiul Botosani, astfel: prin proiectul P1 s-au creat premisele unei bune accesibilitati
la nivel de infrastructura rutiera (reabilitarea inelului principal de strazi), iar proiectul P3 prin
reabilitarea spatiilor verzi si iluminarea ornamentala a acestora, potenteaza efectul de oras in
care cetatenii si turistii au asigurate conditiile de acesibilitate si circulabilitate, datorat
proiectului P2.
Proiectul prin satisfacerea premiselor date de obiectivul general al PIDU, anume „cresterea
calitatii vietii cetatenilor municipiului Botosani prin transformarea zonei de maxima
circulabilitate din municipiul Botosani in spatiu pentru promenada si petrecerea
timpului liber”, si prin sustinerea prioritatiii de dezvoltare „Fluidizarea traficului rutier pe
inelul principal de circulatie care asigura accesibilitatea in zona de actiune urbana”, se
inscrie
o in mod direct in tema generala regenerare urbana, prin
 interventiile la nivel de infrastructura (reabilitare si modernizare strazi;
modernizare si reabilitare accese pietonale si carosabile precum si iluminat
architectural)
o

in mod indirect in tema generala dezvoltare economica prin
 crearea premiselor necesare atragerii investitorilor
economic in general si in domeniul turismului in special).

(in

domeniul

Proiectul sustine in mod direct realizarea obiectivul general al PIDU, anume „obiectivul
general al PIDU consta in imbunatatirea conditiilor de accesibilitate si preservare a
mediului in zona de maxim tranzit turistic a municipiului Botoşani” si in mod indirect
implementarea viziunii de dezvoltare a municipiului promovata de SDL, respectiv
„Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a municipiului Botoşani este reprezentat de
schimbarea statutului de oraş de capăt de linie, de periferie şi care are ca efect perpetuarea
unei stări de pesimism şi non-actiune, către statutul de oraş de tranzit, dinamic, cu efecte în
crearea unei stări de optimism şi multumire/ împlinire”.
Scurta descriere a situatiei actuale a obiectivului de investitie:


Situatia pietonalului Transilvaniei si zona Pietei Centrale: Pietonalul Transilvaniei este o
zona carosabila, destinata pietonilor si face legatura intre Calea Nationala si strada Victoriei.
In zona exista un trafic pietonal intens datorita vecinatatii cu Piata Centrala, principala piata
din oras, unde se desfasoara comert cu produse agro-alimentare. In prezent, partea
carosabila a pietonalului Transilvaniei este alcatuita dintr-o zona din beton care prezinta
degradari in proportie de 90% si o zona cu pavele, care deasemeni prezinta numeroase
degradari: pavele lipsa, crapaturi si chiar gropi. Gurile de canal au o cota mai mare decat
suprafata pietonala, astfel ca ele reprezinta un obstacol in calea pietonilor. Scurgerea apelor
nu este asigurata in proportie de 100% si din aceasta cauza, pe perioada iernii, datorita
fenomenului de inghet-dezghet, apar degradari care se accentueaza de la o iarna la alta.
Spatiile verzi, prezente sub forma unor jardiniere din beton de diferite forme si marimi,
prezinta crapaturi si degradari. Piata Centrala este alcatuita din zone pietonale (trotuare) si
din parte carosabila, destinata accesului autovehiculelor care fac aprovizionarea pietei si a

punctelor comerciale din zona. Suprafata de rulare, atat cea pentru autovehicule, cat si cea
destinata pietonilor, este alcatuita din straturi asfaltice, care prezita numeroase degradari:
faiantari, gropi si denivelari, atat in profil longitudinal cat si in profil transversal.



-

Pietonal Transilvaniei

-

Piata Centrala

Situatia pietonalului Bancar si zona Piata Revolutiei: Pietonalul Bancar, situat in zona
centrala a orasului Botosani, face legatura intre Calea Nationala si Piata Revolutiei. Suprafata
pietonala se imparte in trei zone: o zona este alcatuita dintr-un strat de uzura din sfalt, o zona
este realizata din mozaic si o zona este alcatuita din pavele. Toate suprafetele prezinta
degradari sub forma de: faiantari, gropi si denivelari, atat in profil longitudinal cat si in profil
transversal. Spatiile verzi, reprezentate de jardiniere din beton prezinta degradari: crapaturi,

rupturi etc. Piata Revolutiei are in alcatuire: o zona de acces cu parcare destinata
autoturismelor, o zona pietonala (trotuare) si o zona de spatii verzi. Zona de acces auto si
parcarea este alcatuita din pavaj tip dobrogean si asfalt si prezinta numeroase degradari:
faiantari, gropi si denivelari, atat in profil longitudinal cat si in profil transversal.

Pietonal Bancar

Piata Revolutiei


Situatia pietonalului Unirii: Pietonalul Unirii, este alcatuit din partea carosabila pietonala
intr-o armonie placuta cu o suprafata bogata de spatii verzi (parc, jardiniere). Partea
carosabila este alcatuita din pavele si portiuni mozaicate, ambele prezentand degradari la

nivelul caii de rulare. Pe suprafata pietonalului se afla amplasate trei fantani arteziene care
prezinta degradari.

 Situatia iluminatului: Spatiul pietonal botosanean, generos ca dimensiuni, este un loc al
intalnirilor intre trecut si prezent, intre clasic si modern, intre consum si cultura, intre informare
si participare. Reperele importante ale traseului sunt Muzeul de istorie, Palatul Primariei,
Teatrul Mihai Eminescu, institutii bancare hoteliere, comerciale, spatii de relaxare si odihna,
fantani arteziene. Analizand sistemul de iluminat existent remarcam imediat starea de
degradare avansata a infrastructurii: stalpi vechi, nefunctionali, retea electrica veche, adesea
intrerupta, lipsa punctelor luminoase, aparate vechi si cu un randament scazut. De notat ca in
aceasta zona nu exista nici un proiect remarcabil de infrumusetare prin lumina a diverselor
obiective care fac parte din zestrea de valori ce concura la sentimentul de apartenenta locala.
Mai mult, pe anumite pasaje, cum ar fi str Piata Revolutiei ce include Pietonalul Bancar,
iluminatul este insuficient sau lipseste cu desavarsire.
Deficientele starii actuale a sistemului de iluminat sunt urmatoarele:
o
Nivel de iluminat insuficient care lasa in umbra sau total nefolosit potentialul
arhitectonic al zonei
o
Aspect diurn depasit al componentelor, total impropriu unui oras european
o
Favorizeaza un complex de factori negativi resimtiti de populatie pe timpul inserarii
sau al noptii: siguranta incerta, lipsa unei imagini integrate, coerente a spatiului public,
orientare vizuala si confort scazute, lipsa motivatiei de a desfasura activitati in aer liber in
aceasta zona, sentiment scazut de apartenenta la simbolurile si comunitatea locala.

Scurta descriere a solutiilor tehnice:
Obviect1. Amenajare pietonal Transilvaniei si zona Pietei Centrale
Amenajarea zonei studiate presupune efectuarea urmatoarelor lucrari:
- Lucrari de demolare si reamplasare a constructiilor provizorii(tarabe).
- Refacerea partii pietonale cu pavele de diverse culori si forme;
- Amenajarea accesului auto si pietonal pentru aprovizionarea halei de carne si pietei
centrale;
- Refacerea spatiilor verzi si plantarea/replantarea vegetatiei
Obiectul2. Amenajare pietonal Bancar si zona Piata Revolutiei
Amenajarea zonei studiate presupune efectuarea urmatoarelor lucrari:
- Refacerea partii pietonale cu pavele de diverse culori si forme;
- Refacerea aleilor pietonale cu pavele de diverse culori si forme din Piata Revolutiei;
- Refacerea zonelor de parcari si accese auto prin repunerea pavajului dobrogean
existent ;
- Refacerea spatiilor verzi si plantarea/replantarea vegetatiei
Obiectul3. Amenajare pietonal Unirii
Amenajarea zonei studiate presupune efectuarea urmatoarelor lucrari:
- Refacerea zonei pietonale cu pavele de diverse culori si forme;
- Repratii ale fantanile arteziene existente prin repararea si placarea cu placi de gresie.
- Parcarea existenta in fata Politiei Municipale se va reamenaja.
- Refacerea spatiilor verzi si plantarea/replantarea vegetatiei.
Lucrari de refacere a spatiilor verzi dupa executie: Dupa terminarea lucrarilor se vor reamenaja
zonele cu spatii verzi prin completarea cu pamant vegetal si plantarea vegetatiei. Suprafata de
reamenajare este – 4,336.3 mp.
Masuri de tratare egala a utilizatorilor – egalitatea de sanse: Pe fiecare pietonal se vor trata
zonele prevazute cu trepte astfel ancat sa fie amenajate rampe de urcare coborare pentru
persoanele cu dezabilitati locomotorii, carucioare pentru copii. Pe partile laterale ale aleelor pietonale
se va realiza cate o banda de 1,00 m latime distincta (prin culoarea pavelelor sau prin marcaj) pentru
circulatia persoanelor cu handicap.
Daca in profilul in lung al aleelor pietonale se vor proiecta ruperi in profilul in lung, prin trepte in
dreptul acestora, benzile se vor executa cu panta continua pentru asigurarea coborarii usoare a
carucioarelor speciale.

I – REALIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC SI ARHITECTURAL
A.Pietonalul Unirii
Ideea generala a iluminatului urmareste :
Folosirea si punerea in valoare a arhitecturii locale (rondo-uri vegetale, fantani
arteziene, ceas public)
Imbunatatirea imaginii prin aducerea in campul vizual a unor echipamente de iluminat
moderne cu efecte luminoase deosebite
Obtinerea de performante optime prin folosirea de reflectoare specializate si surse cu flux
sporit (CosmoPOlis 140W)
Cei 32 stalpi existenti vor fi inlocuiti cu 50 stalpi metalici noi, supli, vopsiti intr-o culoare
neutra (gri carbon, antracit).Acestia vor fi pozitionati pe doua siruri paralele, spatiati intre ei la 17-20m.
Ca facilitate, vor fi prevazuti cu usa de vizitare antiefractie, pentru acces la conexiuni si
coloane electrice.
Aparatele de iluminat vor avea reflector specializat pentru o distributie foarte buna a luminii si
un grad mare de protectie: IP 66, IK 10.Modelul City Spirit Street Colour produs de Philips furnizeaza

o semnalizare prin culoare a culoarului de lumina creat, existand posibilitatea ca prin intermediul unor
dispozitive speciale sa se modifice spectrul de culoare in timp, dupa preferinta beneficiarului.
Ceasul public existent in fata Muzeului de Istorie se va reconditiona, iar in locul celor 2
aparate de iluminat vechi se vor monta altele 2 noi, moderne, de tip felinar, cu surse CosmoPOlis de
60W.
Reteaua noua va fi LES, un cablu nearmat din Cu de tipul Cyy-F 4x10 mm2 fiind pozat in
profil „T” pe o lungime de 1000m.Injectia de alimentare va fi prin cablu CyABy 4x16 mm2, iar
coloanele electrice vor fi din cablu Cyy 3x1,5 mm2.
Cablul de alimentare va fi tras prin tub PVC si camerete de tragere.
B.Strada Piata Revolutiei
b.1.Palatul Primariei, realizat in perioada interbelica, va beneficia de un iluminat
direct cu proiectoare incastrate si montate aparent, care vor cauta sa puna in valoare fatada recent
renovata, dar si acoperisul cu arhitectura deosebita.
Datorita pozitionarii cladirii intr-o zona de vegetatie, la distante fata de artere iluminate stradal
sau de alte surse puternice de lumina, se poate beneficia de contrastul relativ ridicat pentru a se folosi
surse cu LED
Solutia prezentata in continuare presupune amplasarea urmatoarelor tipuri de aparate de
iluminat:

Proiectoare incastrate in sol tip DBP 522 1xCDM-T 70W – 4 buc si DBP 523 1xCDMT 150W – 7 buc cu fascicol mediu ce accentuaza partea din fata a cladirii

La nivelul etajului 1 : 7 proiectoare tip MVF606 1xCDM-T 70W si 10 proiectoare
DWP604 1xCDM-R 35W ce asigura iluminarea fatadei pana la nivelul acoperisului

Pentru partile laterale sunt prevazute proiectoare cu fascicol larg montate la baza
cladirii tip RVP 251 1xCDM-TD 70W – PHILIPS – 4 buc.

Pentru zona superioara a cladirii: baghete LED tip BCS 713 12 x LED WHITE NB –
12 buc amplasate la nivelul acoperisului. Se evidentiaza astfel si turnul central al cladirii aflat
deasupra intrarii principale.
Instalatia electrica va fi realizata in traseu subteran pentru aparatele de iluminat aflate in sol si
aparent pe cladire pentru celelalte. Se vor alege trasee putin vizibile, cablurile utilizate vor fi de tip
armat CYABY cu conductoare de cupru.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din sistemul de iluminat public existent in Piata
Revolutiei prin trasee de cabluri subterane.
b.2.Str Piata Revolutiei nr 1-3
Se vor schimba stalpii existenti cu alti 7 stalpi metalici cu un profil ce emana gestul floral
(ORYX, Technopali).Aparatele vor fi DE TIP City Soul sau Mildwide ori similare, montate la 6 m
inaltime si vor avea surse cu ioduri metalice de 150W.
b.3.Pietonal Bancar
Solutia de iluminat presupune montarea unor echipamente moderne formate din 29 stalpi
metalici curbati, cu iluminare de orientare in baza (LED) si aparate de iluminat corespunzatoare ca
forma, modelul recomandat fiind MEL DANS (Ghisamestrieri).
Sursele vor fi tot cu ioduri metalice de 150W.
Stalpii astfel echipati vor fi dispusi alternat pe doua siruri, 4 dintre acestia fiind pozitionati in
zona de parcare din spatele Prefecturii
b.4.Strada Teatrului
O continuare fireasca si totodata o inchidere a zonei de interventie se poate realiza prin
aplicarea aceleiasi solutii de iluminat ca pe Pietonalul Bancar, in acest caz fiind vorba de 6 stalpi de
acelasi tip, MEL DANS sau asemanator.

C.Liceul A.T. Laurian – iluminat arhitectural
Situat pe strada Arhimandrit Marchian, la intersectia cu bulevardul Mihai
Eminescu, Liceul A.T. Laurian se caracterizeaza prin existenta a doua corpuri de cladire cu
arhitectura fundamental diferita: volume, detalii, texturi, culori, sarpante, regim de inaltime, etc.
Prin urmare, solutia propusa a avut in vedere iluminatul in maniere distincte a celor doua
cladiri, cu respectarea aspectului diurn si functionalitatii institutiei respective.
Astfel, pentru corpul vechi de cladire sunt prevazute:
28 baghete cu LED albastru tip BCS 713 12LED NB dispuse la nivele celor doua
etaje ale cladirii intre ferestre
3 baghete cu LED alb dispuse pe frontonul de deasupra intrarii: 2 baghete BCS 716
48 LED WH NB si 1 bagheta BCS 713 12 LED WH WB
2 aparate cu surse cu iodura metalica 1x70W pentru iluminat direct-indirect, de tip
Emphasis 7832 ARCLUCE, dispuse de o parte si de alta a intrarii.
Pentru iluminatul corpului nou s-au prevazut echipamentele:
38 aparate de tip Emphasis 7832/7841 1x70W ARCLUCE
Prin folosirea surselor cu ioduri metalice de tip CDM-T 940 se va obtine o foarte buna redare
a culorilor si texturii suprafetelor iluminate
D.Pietonalul Transilvaniei
Ca si in cazul Pietonalului Unirii unde exista o structura asemanatoare a sistemului de
iluminat public, si in acest caz se va reface complet reteaua electrica, LES, folosindu-se 450m de
cablu armat din Cu, de tip CyABy 4x10 mm2, pozat in sant cu profil „T”.Injectia de alimentare se va
face potrivit solutiei data de E.ON printr-un cablu cu sectiunea 4x16 mm2 (~300m).
Se vor monta 20 de stalpi metalici, supli, echipati cu cate un aparat ornamental modern de tip
City Spirit sau similar, cu surse cu iodura metalica de 150W CDM-T sau 140W CosmoPOlis.
E.Piata Centrala
Parcarea subterana
Sistemul de iluminat va avea atat componenta de iluminat normal cat si cea de siguranta
pentru eventualitatea intreruperii alimenatrii cu energie electrica.
Circuitele vor fi din cablu din Cu de tip 4x6mm2 pana la cutiile de conexiuni (doze) si apoi de
tip Cyy 3x2,5 mm2 pana la aparatele de iluminat.
Comanda se va da dintr-un tablou electric alimentat printr-o retea subterana formata dintr-un
cablu CyABY 4x16 mm2.
Iluminatul va fi asigurat prin intermediul a 50 aparate cu cate 2 tuburi fluorescente de 58W, iar
situatiile de cadere de tensiune vor fi rezolvate prin amplasarea a 10 aparate de iluminat de siguranta
ce vor indica toate caile de evacuare.Acestea vor fi alimentate cu acumulatori suficienti pentru
functionare neintrerupta timp de 1 ora.

Indicatorii fizici ai proiectului:
INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct) (indicatorii se vor corela cu rezultatele prevăzute la pct 2.3.6)
DALI întocmit
0
ACB intocmit
0
Proiect de ExecuŃie realizat
0
Persoane în Unitatea de Implementare a Proiectului
0
Unitate de Implementare a proiectului realizată
0

Valoare la sfârşitul
perioadei
de
implementare
1
1
1
5
1

Furnizor de servicii de management de proiect contractat
Furnizor de lucrări modernizare si reabilitare accese pietonale si
carosabile precum si iluminat arhitectural
Metri patrati pietonale modernizati si reabilitati

0
0

1
1

0

22.975,4 mp

Metri patrati carosabil modernizati si reabilitati

0

7.924,7 mp

Metri patrati spatiu verde reabilitati

0

4.316,3 mp

Metri patrati iluminat arhitectural modernizati si reabilitati

0

25.364 mp

Pliante
Afişe
Fluturasi
pagina web
InserŃie spot radio
InserŃie ziar local
Insertie ziar judetean
ConferinŃă de presă
Mapa prezentare
Autocolante
Banner
Panou
Placă permanentă
raport de audit efectuat
Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung)
Creşterea calităŃii infrastructurii, prin creşterea gradului de
siguranta a populatiei din zona de actiune urbana
Atragerea de noi agenti economici, datorită punerii la dispoziŃie a
unei infrastructuri moderne si reabiliate;
ÎmbunataŃirea imaginii Municipiului Botosani, în special, şi a
Regiunii de Nord Est, în general, prin atragerea de fonduri
structurale pentru investiŃii în infrastructura.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2000
100
2000
1
10
8
2
2
600
100
6
5
5
1

c

b

c

b

b

a

Creşterea gradului de informare a populaŃiei şi instituŃiilor publice
din Regiunea de Nord Est cu privire la fondurile structurale, în
general
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Municipiul Botosani
Proiectul vine in intampinarea nevoilor bine definite la nivel de zona de actiune urbana si
municipiu, prin crearea/ reabilitarea/ modernizarea de infrastructurii urbane:

reabilitarea, modernizarea parcurilor si a spatiilor verzi (Parcul Sucevei- 4715,00 mp;
Parcul Junior-3078,00 mp; Parcul Primariei- 5210,00 mp; Parcul Tineretului -16.
988.00 mp), precum si reabilitarea si modernizarea iluminatului ornamental aferent
acestora :
reabilitarea si modernizarea urmatoarelor parcuri si spatii verzi:
- Parcul Primariei
-

Parcul Junior

-

Parcul Sucevei

-

Parcul Tineretului.

reabilitarea si modernizarea iluminatului ornamental urmatoarelor
parcuri si spatii verzi:
- Parcul Mihai Eminescu
-

Parcul Primariei

-

Parcul Junior

-

Parcul Sucevei

-

Parcul Tineretului

Proiectul vine in intampinarea prioritatii „Modernizarea salbei de parcuri si pietonale,
pentru promenada, petrecerea timpului liber si socializare, in zona de actiune urbana,
pentru cresterea calitatii vietii cetateanului si punerea in valoare a spatiului public din
zona de actiune urbana pentru prezervarea trecutului si atractivitate turistica.” prin
activitatile care se realizeaza: Rreabilitarea, modernizarea parcurilor si a spatiilor verzi,
precum si reabilitarea si modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora

Proiectul vine in intampinarea obiectivului O1 al PIDU: Crestera conditiilor de viata si a
atractivitatii spatiilor publice din zona de actiune urbana in randul cetatenilor
municipiului Botosani pana in 2015, prin crearea si reabilitarea obiectivelor
infrastructurii urbane, folosind rezultatele proiectului P1: “Reabilitarea si modernizarea
strazilor inelul principal de circulatie din Municipiul Botosani” si P2: „Modernizare si
reabilitare accese pietonale si carosabile precum si iluminat architectural in Municipiul
Botosani”, astfel: prin proiectul P1 s-au creat premisele unei bune accesibilitati la nivel de
infrastructura rutiera (reabilitarea inelului principal de strazi), iar proiectul P2 prin reabilitarea
pietonalului si carosabilului si iluminarea artizanala a acestora, potenteaza efectul de oras in
care cetatenii si turistii au asigurate conditiile de acesibilitate si circulabilitate, datorat
proiectului P3.
Proiectul prin satisfacerea premiselor date de obiectivul general al PIDU, anume „cresterea

calitatii vietii cetatenilor municipiului Botosani prin transformarea zonei de maxima
circulabilitate din municipiul Botosani in spatiu pentru promenada si petrecerea
timpului liber”, si prin sustinerea prioritatiii de dezvoltare „Modernizarea salbei de parcuri
si pietonale, pentru promenada, petrecerea timpului liber si socializare, in zona de
actiune urbana, pentru cresterea calitatii vietii cetateanului si punerea in valoare a
spatiului public din zona de actiune urbana pentru prezervarea trecutului si
atractivitate turistica”, se inscrie
o in mod direct in tema generala regenerare urbana, prin
 interventiile la nivel de infrastructura (reabilitare si modernizare strazi;
modernizare si reabilitare accese pietonale si carosabile precum si iluminat
architectural)
o

in mod indirect in tema generala dezvoltare economica prin
 crearea premiselor necesare atragerii investitorilor
economic in general si in domeniul turismului in special).

(in

domeniul

Proiectul sustine in mod direct realizarea obiectivul general al PIDU, anume „obiectivul
general al PIDU consta in imbunatatirea conditiilor de accesibilitate si preservare a
mediului in zona de maxim tranzit turistic a municipiului Botoşani” si in mod indirect
implementarea viziunii de dezvoltare a municipiului promovata de SDL, respectiv
„Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a municipiului Botoşani este reprezentat de
schimbarea statutului de oraş de capăt de linie, de periferie şi care are ca efect perpetuarea
unei stări de pesimism şi non-actiune, către statutul de oraş de tranzit, dinamic, cu efecte în
crearea unei stări de optimism şi multumire/ împlinire”.

Scurta descriere a situatiei actuale a obiectivului de investitie:



Parcul Primariei - in suprafata de 5 210.00 mp- delimiteaza spatiul verde din jurul
Primariei, cu o zona verde mai degraba de tranzit si cu o trama a aleilor ce nu
necesita modificari cu scop de imbunatatire functionala. Parcul este emblematic
pentru centrul orasului- zona tampon si de detenta a primariei, zona proprie fata de
Consiliul Judetean cu care imparte Piata de acces. Chiar daca functiunea de loisir
este fortata, remodelarea este justificata tocmai prin aceasta viziune. Ca directie de
urmat, primaria ce devine un spatiu “familiar”, cunoscut si cognoscibil, accesibil si
umanizat- in acest caz prin zona plantata ce o sustine- devine o directiva obligatorie.
Zonele plantate sunt cvasi-suficiente, necesar devenind inlocuirea copacilor afectati.
Aleile prezinta un strat support relativ intretinut- pentru unificarea compozitionala se
cere totusi inlocuirea suprafetelor de contact cu pavele in stilul deja impus zonei
centrale. In zona se afla si o fantina arteziana functionala- conform datelor puse la
dispozitie de Primaria Botosani- si care necesita o refacere cel mult a finisajelor.



Parcul Junior - cu suprafata de 3 078.00 mp- in imediata apropiere, peste Teatruintregeste coltul dintre strada Cuza-Voda si Arhimandrit Marchian, delimitata de
fatadele Teatrului si frontul de blocuri retrase. Acest parc preia de fapt functiunea de
loisir pentru zona de blocuri deservita- devine destul de animat pe timp frumos. Axele
majore de compozitie sunt materializate prin alei bine definite si un scuar central ce
necesita o accentuare mai puternica, ierarhizind astfel zona centrala din punct de
vedere compozitional. Fondul vegetal va fi completat in acceasi directie de delimitare

mai exacta a centrului compozitional. Iluminatul se doreste o continuare si o
sustinere a acestei directii de ierarhizare.


Parcul Sucevei - in suprafata de 4 715.00 mp- este un parc aferent fizic unei
succesiuni de locuinte colective dezvoltate telescopic si delimitate de intersectia
strazilor Sucevei cu B-dul M. Eminescu. Zona deservita avind o medie de virsta mai
inaintata dotarile existente- mese sah- vor fi refacute. Axele compozitionale si trama
aleilor nu se modifica, centrul compozitional materializat de fintina arteziana
necesitind interventii. Fintana arteziana care este functionala din punct de vedere
tehnic este inceputa de foarte mult timp, putind fi luata in considerata si varianta
refacerii in totalitate. Apropierea nefericita cu o benzinarie conditioneaza amplasarea
unui paravan vegetal inspre zona strazii Sucevei. Ritmuriel aleilor ce debuseaza in Bdul Eminescu se cer accentuate prin stereotomii specifice-situatie materializata in
plansele desenate.



Parcul Tineretului - in suprafata de 16 988.00 mp- este singurul parc in studiu ce
necesita o refacere semnificativa, tinind cont de faptul ca trama aleilor este slab
conturata, zona plantata este degradata si neierarhizata compozitional. In zona
parcului exista o zona amenajata pentru un teren de sport, zona ce nu se impune sa
fie dezafectata. Este singurul caz de imprejmuire, crearea unei trame noi de accese
pietonale, zonificare functionala- total neexistenta in situatia actuala, refacerea
fondului vegetal- prin dezafectare partiala si replantare arbusti, plante, elemente
compozitionale noi. Fondul vegetal este per ansamblu marit- sunt dezafectati 35 de
arbori pentru realizarea tramei de alei, si sunt propusi 203 arbori noi si 389 arbusti
ornamentali. Terenul de sport se mentine, incadrat de doua alei de acces.



Parcul Eminescu 76698,00 mp- Parcul Eminescu este cea mai importanta suprafata
verde amenajata in Botosani, de aceea si solutiile de modernizare sunt mai
complexe, in arealul acestuia regasindu-se: statui, un lac artificial, traversat pe 2
poduri, o cascada, fantani arteziene, locuri de joaca, spatii de relaxare, foisoare.
Parcul Mihai Eminescu limitat de bulevardul cu acelasi nume, este in legatura cu
Pietonalul Unirii, iar prin aceasta zona pietonala se ajunge in Piata Revolutiei in care
se regasesc Parcul Primariei si Parcul Junior. Impreuna, aceste spatii fac legatura cu
alte proiecte de dezvoltare edilitara si urbanistica, intregind imaginea de ansamblu a
zonei centrale



Situatia iluminatului: Se remarca in prezent numeroase deficiente si lipsuri ale
sistemelor de iluminat electric ce au menirea de a infrumuseta parcurile si de a oferi
siguranta si confort cetatenilor ce doresc sa-si petreaca timpul liber in aceste zone:
nivel de iluminat insuficient care lasa in umbra sau total nefolosit potentialul
peisagistic al parcurilor; aspect diurn depasit al componentelor, total impropriu unui
oras european; favorizeaza un complex de factori negativi resimtiti de populatie pe
timpul inserarii sau al noptii; Siguranta incerta; Lipsa unei imagini integrate, coerente
a spatiului public; Orientare vizuala si confort scazut; Lipsa motivatiei de a desfasura
activitati in aer liber in aceste parcuri si gradini; Sentiment scazut de apartenenta la
simbolurile si comunitatea locala.

Parcul JUNIOR

Parcul JUNIOR

Parcul Primarie

Parcul Tineretului

Scurta descriere a solutiilor tehnice:

Investitiile in reamenajarea parcurilor nu necesita expertize tehnice sau studii de
audit energetic. Interventiile in situatiile studiate sunt rezultatul exclusiv al cererii si temei
program aprobata de Primaria Botosani.
Parcurile urbane sunt poluri de dezvoltare urbana foarte puternice creind premizele
unor contacte interumane de o forta greu de ignorat. Spatiile devin astfel puncte de reper in
psihicul colectiv, marcatoare de momente importante pe fiecare palier de virsta din punct de
vedere social. Axele majore de compozitie urbana sunt sustinute, amplificate si marcate
astfel de aceste zone cu functiunea majora de loisir.

Prezentarea a cel puŃin 2 opŃiuni
Avand in vedere deficientele semnalate, propunem un sistem de iluminat unitar,
care :
- sa elimine petele de intuneric
- sa puna in valoare prin accente de culoare si lumina obiectivele specifice (statui, fantani,
lacuri, constructii usoare, altele)
- sa fie o intalnire intre clasic si modern, date fiind specificul si eterogenitatea zonei
Variantele pe care le propunem sunt urmatoarele:
Varianta 1:
Folosirea tehnicii de iluminat stradal, mai robusta, eficienta,
mai ieftina, dar impersonala pentru astfel de locatii
Varianta 2:
Folosirea de echipamente dedicate iluminatului ornamental
peisagistic, care sa se armonizeze cu gesturile florale si
urbane specifice parcurilor
Analiza variantelor propuse pentru iluminat (punctaj de la 1 la 5):Analiza celor doua variante
are la baza urmatoarele criterii:
−
−
−
−
−

Costul investitiei initiale
Eficienta luminoasa
Durata de viata a surselor
Aspectul diurn al sistemului de iluminat
Punerea in valoare prin culoare si lumina a spatiului pe timpul noptii

La lucrarile de interventii propuse s-au luat in considerare urmatoarele:
−

parcurile ce nu necesita interventii de amploare- parcul Primariei, Junior si Suceveinecesita doar reparatii minore, refacere spatiu verde, inlocuire ocazionala arbusti,
dalare alei pietonale si de acces;

−

in parcul Sucevei se propune refacerea fantinii arteziene cu noi finisaje, iluminare si
instalatii de alimentare cu apa si de filtrare;

Indicatorii fizici ai proiectului:
INDICATORI

Valoare la inceputul
perioadei
de
implementare

Valoare la sfarsitul
perioadei
de
implementare

Rezultat imediat (direct) (indicatorii se vor corela cu rezultatele prevazute la pct 2.3.8
Studiu geotehnic realizat
0
1
Studiu topografic realizat
0
1
Expertiza Tehnica realizata

0

1

Documentatie de avizare a lucrarilor de Interventii

0

1

ACB realizat
Proiect de executie realizat
autorizatie de construire obtinuta
persoane in Unitatea de Implementare a Proiectului
Unitate de Implementare a proiectului
furnizor de servicii de management de proiect contractat
furnizor de lucrari reabilitare, modernizarea parcurilor si a
spatiilor verzi, precum si reabilitarea si modernizarea
iluminatului ornamental aferent acestora in Municipiul
Botosani
Inspector de santier contractat
parcuri reabilitate si modernizate
Parcuri si spatii verzi iluminate ornamental (mp iluminat
ornamental)
mp spatii verzi reabilitati si modernizati
arbori si arbusti ornamentali propusi
zona pietris decorativ
furnizor servicii publicitate contractat
Pliante
Afise
Fluturasi
Pagina web
Insertie spot radio
Insertie ziar local
Insertie ziar judetean
Conferinta de presa
Mapa prezentare
Autocolante
Bannere
Panouri
Placa
furnizor servicii audit contractat

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
5
1
1
1

0
0

1
4 ( 29991 mp)
5 (106689 mp)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19303 mp
515
1018,5 mp
1
1000
100
1000
1
8
2
600
2
600
50
5
5
5
1

0

1

raport de audit efectuat

Rezultate induse (indirecte) - efectele pe termen mediu si lung
Imbunatatirea infrastructurii urbane a municipiului c

b

Botosani prin reabilitarea parcurilor si a spatiilor verzi,
precum si reabilitarea si modernizarea iluminatului
ornamental aferent acestora
locuri de munca create in faza de executie

0

45

cresterea gradului de protectie a persoanelor cu
dizabilitati prin amenajarea unor modalitati speciale de
acces la cele cinci strazi urbane reabilitate prin proiect ce
sunt utilate si pentru persoanele cu handicap
Eliminarea blocajelor rutiere in punctele de acces catre
oras
Imbunatatirea accesului pe pietele regionale

d

c

c

b

d

b

Cresterea mobilitatii fortei de munca

d

b

Locuri de munca mentinute la finalul implementarii
proiectului
Cresterea eficientei activitatilor economice atat in
municipiul Botosani cat si in Regiunea de dezvoltare
Nord – Est
Cresterea economica a municipiului Botosani
Reducerea utilizarii resurselor naturale epuizabile
Cresterea raportului dintre „nivelul emisiilor de
echivalent CO2 in atmosfera dupa implementarea
proiectului” si „nivelul emisiilor de echivalent CO2 in
atmosfera inainte de implementarea proiectului”
Cresterea raportului dintre nivelul emisiilor de noxe in
atmosfera dupa implementarea proiectului si nivelul
emisiilor de noxe in atmosfera inainte de implementarea
proiectului
a. a” indica o valoare de tipul: Foarte ridicata
b. „b” indica o valoare de tipul: Ridicata
c. „c” indica o valoare de tipul: Mediu
d. „d” indica o valoare de tipul: Scazut
e. „e” indica o valoare de tipul: Foarte scazut
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Boottoossaannii
Proiectul vine in intampinarea nevoilor bine definite la nivel de zona de actiune urbana si
municipiu, prin reabilitarea/ modernizarea de infrastructurii in vederea reutilizarii
acesteia in scop social pentru a deservi unui centru pentru ingrijirea copiilor aflati in
situatii de risc social, prin:












reabilitarea fatadelor si acoperisului;
reorganizarea si recompartimantarea spatiului interior pentru a
raspunde necesitatilor serviciului de asistenta sociala din municipiul
Botosani
realizarea unor noi compartimentari, in concordanta cu necesitatile
functionale din tema de proiectare.
realizarea unui termosistem in grosime de 10 cm, la peretii exteriori, si
a unei izolatii termice peste ultimul planseu
construirea unei rampe de acces pentru persoane cu handicap.
realizarea unei sarpante din lemn cu invelitoare din tabla din otel
refacerea trotuarelor perimetrale ale cladirii pentru a impiedica
infiltrarea apei din precipitatii la fundatii
executarea la interior a peretilor pentru compartimentare din gips
carton, finisajele vor fi din materiale de calitate superioara, adaptate
destinatiei fiecarei incaperi: var lavabil la pereti si tavane, pardoseli din
tarkett, placaje din gresie si faianta la grupurile sanitare, casa scarii si
holuri acces.
prin realizarea tamplariei din PVC, imitatie lemn, cu geam termopan.

Proiectul vine in intampinarea prioritatii „Realizarea de interventii comunitare la nivelul
zona de actiune urbana pentru tineret si prevenirea criminalitatii” prin activitatile care se
realizeaza: reabilitarea/ modernizarea de infrastructurii in vederea reutilizarii acesteia in scop
social.
Proiectul vine in intampinarea obiectivului O3 al PIDU: Eliminarea disparitatilor la nivel
social si interventii la nivelul sigurantei cetateanului in zona de actiune urbana pana in
2015, prin dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea echitatii sociale si prevenirea
criminalitatii, folosind rezultatele proiectului P5: “Cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii in zona de actiune a Municipiului Botosani, prin achizitionarea de
echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere”, astfel: prin proiectul
P5 s-au creat premisele unei accesibilitati in conditii de siguranta, potentand efectul datorat
proiectului P4.
Proiectul prin satisfacerea premiselor date de obiectivul general al PIDU, anume „cresterea
calitatii vietii cetatenilor municipiului Botosani prin transformarea zonei de maxima
circulabilitate din municipiul Botosani in spatiu pentru promenada si petrecerea
timpului liber”, si prin sustinerea prioritatiii de dezvoltare „Realizarea de interventii
comunitare la nivelul zona de actiune urbana pentru tineret si prevenirea criminalitatii”,
se inscrie
o in mod direct in tema generala resurse umane, prin



reabilitarea/ modernizarea de infrastructurii in vederea reutilizarii
acesteia in scop social

Proiectul sustine in mod direct realizarea obiectivul general al PIDU, anume „obiectivul
general al PIDU consta in imbunatatirea conditiilor de accesibilitate si preservare a
mediului in zona de maxim tranzit turistic a municipiului Botoşani” si in mod indirect
implementarea viziunii de dezvoltare a municipiului promovata de SDL, respectiv
„Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a municipiului Botoşani este reprezentat de
schimbarea statutului de oraş de capăt de linie, de periferie şi care are ca efect perpetuarea
unei stări de pesimism şi non-actiune, către statutul de oraş de tranzit, dinamic, cu efecte în
crearea unei stări de optimism şi multumire/ împlinire”.

Scurta descriere a situatiei actuale a obiectivului de investitie:
Starea actuala a cladirii:
Cladirea are un regim de inaltime P+E, si destinatia initiala a imobilului a fost de cresa pentru copii.
Ulterior a fost folosita ca scoala iar acum nu este utilizata fiind in stare de conservare.
Functiunile existente sunt urmatoarele:
Parter: hol acces principal; casa scarii; 2 sali de cursuri si depozit material didactic; grup sanitar
personal; grup sanitar comun pentru copii; oficiu preparare hrana; depozite materii prime; lift transport
marfa; hol / spatiu polivalent;
Etaj: 2 sali de cursuri si depozit material didactic; grup sanitar comun pentru copii; grup sanitar pentru
personal; cancelarie cadre didactice; 2 birouri; hol / spatiu polivalent; casa scarii
Din punct de vedere tehnic, cladirea existenta prezinta urmatorul sistem constructiv: fundatii continue
din beton; pereti portanti din zidarie de 30 cm la exterior si ziduri de 25 cm grosime la interior, pereti
dispusi transversal, formand diafragme din zidarie; plansee din beton armat care sprijina pe diafragme
din zidarie prin intermediul centurilor si pe grinzi din beton armat monolit; rampe scari din beton armat;
acoperis in sistem terasa.
Tamplaria interioara si exterioara este realizata din lemn cu sticla simpla.
Finisajele existente sunt simple, constand din: pardoseli din mozaic pe holuri, scari si grupuri
sanitare; pardoseli din parchet in birouri si salile de curs; tencuieli interioare obisnuite, la pereti si
tavane, cu zugraveli obisnuite din lapte de var; placaje cu faianta la pereti in zona grupurilor sanitare;
tencuiala exterioara din praf de piatra.
Cladirea a fost prevazuta cu instalatii interioare electrice, termice si sanitare.
Utilitatile erau asigurate prin racordarea cladirii la reteaua de apa, de termoficare, canalizare si
electrice existente in zona.
Confortul termic al incaperilor era asigurat prin radiatoare din fonta racordate la reteaua de
termoficare existenta in zona.
Inaltimile libere ale incaperilor sunt de:
- 2,80 m – pentru incaperile de la parter;
- 2,80 m – pentru incaperile de la etaj.
Dimensiunile exterioare ale cladirii sunt de 22,10 m x 24,35 m (conform releveu), avand o suprafata
construita de 344,6 mp si o suprafata desfasurata de 689,2 mp.
Scurta descriere a solutiilor tehnice:
Se propune schimbarea categorica a imaginii exterioare, pentru adaptarea ei la cerintele unei
arhitecturi moderne.
Modernizarea si refunctionalizarea imobilului se va face prin pastrarea structurii de rezistenta
existente, si reabilitarea fatadelor si acoperisului. Spatiul interior va fi reorganizat, recompartimentat,
pentru a raspunde necesitatilor serviciului de asistenta sociala din municipiul Botosani.

Se propune realizarea unor noi compartimentari, in concordanta cu necesitatile functionale
din tema de proiectare. Se va prevedea realizarea unui termosistem in grosime de 10 cm, la peretii
exteriori, si a unei izolatii termice peste ultimul planseu, prin aplicarea unui strat de vata minerala de
20 cm grosime.
Se va prevedea o rampa de acces pentru persoane cu handicap.
Imaginea exterioara a cladirii va fi imbunatatita prin calitatea materialelor de finisaje, precum
si abordarea unui alt stil arhitectural.
Se va realiza o sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla din otel.
Vor fi refacute trotuarele perimetrale ale cladirii pentru a impiedica infiltrarea apei din
precipitatii la fundatii, iar sistemul de jgheaburi si burlane va fi racordat direct la sitemul de canalizare,
pentru a impieca inghetul acestora in anotimpul rece.
La interior se vor executa pereti pentru compartimentare din gips carton, iar finisajele vor fi
din materiale de calitate superioara, adaptate destinatiei fiecarei incaperi: var lavabil la pereti si
tavane, pardoseli din tarkett (pvc trafic intens), placaje din gresie si faianta la grupurile sanitare, casa
scarii si holuri acces. Tamplaria se propune a fi realizata din PVC, imitatie lemn, cu geam termopan.
Se vor reface instalatiile in concordanta cu noile functiuni, facandu-se racordul la retelele de
utilitati existente in zona.
Incalzirea spatiilor se va realiza prin intermediul unei centrale termice proprii pe combustibil gazos,
montata intr-un spatiu destinat.
Indicatorii fizici ai proiectului:
INDICATORI

Valoare la începutul
perioadei de
implementare
Rezultat imediat (direct) (indicatorii se vor corela cu rezultatele prevăzute la pct 2.3.6)
expertiză tehnică realizată
0

Valoare la sfârşitul
perioadei de
implementare
1

audit energetic realizat

0

1

DocumentaŃie de avizare a lucrărilor de intervenŃii întocmita
Proiect de ExecuŃie realizat
autorizaŃie de construire obŃinută
persoane în Unitatea de Implementare a Proiectului
Unitate de Implementare a proiectului realizată
Furnizor management de proiect contractat
furnizor de lucrări reabilitare centru social contractat
Inspector de şantier contractat
cladire degradata renovata

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
5
1
1
1
1
1

mp reabilitati

0

689,2 mp (suprafata
desfasurata)
1

Serviciu social centru de zi acreditat
dotări achiziŃionate
Furnizor servicii publicitate
Pliante
Afişe
pagina web
InserŃie spot radio
InserŃie ziar judeŃean
Mapa prezentare
ConferinŃă de presă
Autocolante

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1000
50
1
10
10
100
2
100

Banner
Panou
Placă permanentă
raport de audit efectuat
Furnizor de audir
Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung)
Creşterea calităŃii infrastructurii urbane, prin reutilizarea clădirii în
stare degradată pentru Centrul de zi de ingrijire
Cresterea eficienŃei energetice la nivelul noului Complex de servicii
sociale, prin soluŃia tehnică aleasă prin DocumentaŃia de Avizare a
Lucrărilor de IntervenŃii şi Auditul energetic;
Atragerea de personal specializat la Complexul de servicii sociale
Botosani datorită punerii la dispoziŃie a unei infrastructuri moderne
pentru serviciile sociale;
ÎmbunataŃirea imaginii Municipiului Botosani, în special, şi a
Regiunii de Nord Est, în general, prin atragerea de fonduri
structurale pentru investiŃii în infrastructura serviciilor sociale.
Creşterea gradului de informare a populaŃiei şi instituŃiilor publice
din Regiunea de Nord Est cu privire la fondurile structurale, în
general
Explicarea valorilor date pentru indicatorii calitativi:
a. „a” indică o valoare de tipul: Foarte ridicată
b. „b” indică o valoare de tipul: Ridicată
c. „c” indică o valoare de tipul: Mediu
d. „d” indică o valoare de tipul: Scăzut
e. „e” indică o valoare de tipul: Foarte scăzut

0
0
0
0
0

2
1
1
1
1
c

b

c

b

c

b

b

a

d

c

P
P55:: C
Crreesstteerreeaa ssiigguurraanntteeii ssii pprreevveenniirreeaa ccrriim
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Municipiului Botosani, prin achizitionarea ddee eecchhiippaam
aam
meennaajjaarreeaa uunnuuii cceennttrruu ddee ssuupprraavveegghheerree
Proiectul vine in intampinarea nevoilor bine definite la nivel de zona de actiune urbana si
municipiu, prin modernizarea de infrastructurii in vederea instalarii de sisteme de
supraveghere pentru prevenirea criminalitatii

Proiectul vine in intampinarea prioritatii „Realizarea de interventii comunitare la nivelul
zona de actiune urbana pentru tineret si prevenirea criminalitatii” prin activitatile care se
realizeaza: reabilitarea/ modernizarea de infrastructurii in vederea reutilizarii acesteia in scop
social.

Proiectul vine in intampinarea obiectivului O3 al PIDU: Eliminarea disparitatilor la nivel
social si interventii la nivelul sigurantei cetateanului in zona de actiune urbana pana in
2015, prin dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea echitatii sociale si prevenirea
criminalitatii, folosind rezultatele proiectului P4: “ Reutilizare cladire in scopul transformarii
in centru social in municipiul Botosani”.
Proiectul prin satisfacerea premiselor date de obiectivul general al PIDU, anume „cresterea
calitatii vietii cetatenilor municipiului Botosani prin transformarea zonei de maxima
circulabilitate din municipiul Botosani in spatiu pentru promenada si petrecerea
timpului liber”, si prin sustinerea prioritatiii de dezvoltare „Realizarea de interventii
comunitare la nivelul zona de actiune urbana pentru tineret si prevenirea criminalitatii”,
se inscrie
o in mod direct in tema generala resurse umane, prin
 achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de
supraveghere
Proiectul sustine in mod direct realizarea obiectivul general al PIDU, anume „obiectivul
general al PIDU consta in imbunatatirea conditiilor de accesibilitate si preservare a
mediului in zona de maxim tranzit turistic a municipiului Botoşani” si in mod indirect
implementarea viziunii de dezvoltare a municipiului promovata de SDL, respectiv
„Obiectivul principal al strategiei de dezvoltare a municipiului Botoşani este reprezentat de
schimbarea statutului de oraş de capăt de linie, de periferie şi care are ca efect perpetuarea
unei stări de pesimism şi non-actiune, către statutul de oraş de tranzit, dinamic, cu efecte în
crearea unei stări de optimism şi multumire/ împlinire”.

