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Cuvânt înainte

adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare în România

Agenda Localã 21 (AL21) a fost elaboratã ºi adoptatã la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992, ca instrument de
promovare a conceptului dezvoltãrii durabile. Dupã zece ani, la Johannesburg în 2002, al II lea Summit global promoveazã
AL 21 ca principalul instrument în realizarea bunãstãrii populaþiei lumii. Dedicatã administraþiei locale, AL 21 stabileºte
prin participare publicã un echilibru între dezvoltarea economicã, echitatea socialã ºi protecþia mediului.
Conceptul dezvoltãrii durabile determinã o reevaluare permanentã a legãturilor dintre om ºi naturã ºi pledeazã pentru
solidaritatea între generaþii ca singura opþiune viabilã pentru dezvoltarea pe termen lung.
Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare din România sprijinã activ dezvoltarea durabilã prin asistenþa acordatã
în cadrul proiectului sãu de „Construire a capacitãþilor locale de implementare a Agendei Locale 21 în România”.
Proiectul a fost implementat în 9 oraºe-pilot, în perioada 2000-2002, în 13 oraºe în perioada 2003-2004, iar în perioada
2004 – 2005 s-au finalizat încã 3 oraºe ºi un judeþ. În perioada 2005 – 2006 proiectul a fost implementat cu succes in judeþul Braºov, muncipiile Constanþa ºi Medgidia ºi oraºul Gura Humorului. Proiectul acoperã în fiecare an un set de oraºe ºi
se aflã sub coordonarea Centrului Naþional pentru Dezvoltare Durabilã, agenþia de implementare a PNUD pentru AL21.
Procesul participativ de elaborare a fost unic, stimulând energia cetãþenilor, a sectorului privat, a mediului academic, a
ONG-urilor ºi a autoritãþilor locale. Toþi aceºtia s-au ridicat la înãlþimea aºteptãrilor, iar eforturile lor colective au dat
naºtere prezentului document. Acest raport îºi are rãdãcinile în necesitãþile ºi ideile locale, devenind o mãrturie a eforturilor, energiei ºi entuziasmului lor. Fie prin furnizarea de informaþii, fie prin acordarea de asistenþã tehnicã, fie prin
participarea directã, întreaga comunitate a avut o contribuþie enormã la succesul acestuia.
Rezultatul este o strategie coerentã, cu un plan concret de acþiune ºi de implementare. Ambele oferã o garanþie practicã
a faptului cã proiectul poate rãspunde necesitãþilor comunitãþii ºi cã reprezintã o contribuþie importantã la dezvoltarea durabilã în România. Felicit ºi mulþumesc tuturor celor care au contribuit la succesul sãu.

Soknan Han Jung
Reprezentant Rezident PNUD
Coordonator Rezident ONU
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Cuvânt înainte

adresat de Primarul oraºului Gura Humorului

Gura Humorului, localitate cu o vechime de peste 500 de ani, vatrã de istorie ºi spiritualitate româneascã, aºezare plãmãditã , cum ar spune Blaga, într-un spaþiu infinit ondulat a fost ºi a rãmas un model de bunã înþelegere interetnicã ºi o matrice
a interculturalitãþii.
Existã toate premisele ca oraºul Gura Humorului sã devinã în scurt timp un oraº european scutit de orice complex.
Istoria Bucovinei a fost un exerciþiu pozitiv pentru comunitatea noastrã. Alãturi de români, aici au trãit germani, evrei,
ucraineni, lipoveni. Avant la lettre, humorenii au cunoscut foarte bine existenþa într-un spaþiu în care modelul cultural este
o sumã a diversivitãþii.
Agenda Localã 21 reprezintã în acest context o posibilitate realã a definirii standardului identitar actual ºi de asemenea,
viziunea noastrã, a comunitãþii locale, asupra devenirii continue în procesul de dezvoltare pe termen mediu ºi lung.
Implementarea Agendei Locale 21 la Gura Humorului aratã interesul administraþiei publice locale pentru o dezvoltare
durabilã a oraºului nostru ºi a determinat elaborarea unor strategii ºi politici pentru principalele domenii de activitate, stabilirea proiectelor prioritare în corelare cu strategiile la nivel regional ºi naþional.
Acest document aratã direcþia pe care trebuie sã o urmãm pentru a avea coerenþã ºi continuitate în eforturile noastre de
dezvoltare a localitãþii pe termen mediu ºi lung.
Procesul de elaborare a stimulat implicarea ºi creativitatea humorenilor, specialiºtilor din administraþia publicã localã, din
instituþii, din sectorul privat ºi ONG-uri care, fie prin furnizarea sau culegerea de informaþii, fie prin participarea directã, fie
prin acordarea de asistenþã tehnicã, au contribuit la stabilirea acestui plan de acþiune, oferind garanþia cã proiectul
rãspunde necesitãþilor comunitãþii.
Primãria oraºului Gura Humorului mulþumeºte Centrului Naþional pentru Dezvoltare Durabilã pentru sprijinul oferit pe parcursul desfãþurãrii proiectului, Comitetului Local de Coordonare, Biroului Al 21, persoanelor implicate în grupurile de lucru
ºi tuturor celor care s-au implicat constructiv în elaborarea ºi editarea acestui document.

Ing Marius Ioan Ursaciuc
Primarul oraºului Gura Humorului
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1. REPERE ISTORICE
Oraºul Gura Humorului îºi trage numele de la aºezarea sa la gura de vãrsare a pârâului Humor în râul Moldova. În ceea
ce priveºte denumirea pârâului Humor, una dintre legendele locale vorbeºte despre trecerea tãtarilor pe aceste meleaguri
la o datã nedeterminatã (posibil în anul 1241), când ploile abundente umflaserã apele pârâului fãcând imposibilã trecerea
sa. Tãtarii au numit aceasta apã HOMOR, ceea ce în limba turanicã vorbitã de ei înseamnã REPEDE. Evoluþia în timp
a denumirii a dus la transformarea Homor-ului în Humor. Dar chiar ºi astãzi, unele persoane vârstnice pronunþã Homor
în loc de Humor.
Meleagurile humorene sunt atestate în documentele scrise medievale emise de cancelaria Moldovei, încã de la începutul secolului XV (1415), când vornicul Oanã a întemeiat vechea mãnãstire a Humorului, la o distanþã de 6 km de
actualul oraº.
Ridicând în anul 1488, pe locul unei construcþii mai vechi, din lemn, mãnãstirea Voroneþ, domnitorul Moldovei, ªtefan cel
Mare a ctitorit o aºezare mãnãstireascã a cãrei faimã a trecut peste veacuri graniþele þãrii.
Mai târziu, domnitorul a înzestrat mãnãstirea cu numeroase danii, între care „o seliºte numitã – Poiana, la Gura
Humorului”. Este prima menþiune documentarã a locurilor pe care s-a dezvoltat, peste secole, oraºul Gura Humorului.
Începând cu anul 1775, aceste teritorii sunt cuprinse în acea parte a nordului Moldovei anexatã Imperiului Habsburgic,
care s-a numit Bucovina ºi care timp de 144 de ani s-a aflat sub dominaþie strãinã.
În condiþiile în care stãpânirea austriacã a cãutat sã
exploateze bogãþiile solului ºi subsolului, în regiune au apãrut
numeroase exploatãri miniere sau forestiere. Din datele statistice, epoca de înflorire a localitãþii Gura Humorului a început
cu a doua jumãtate a secolului XIX, localitatea câºtigând un important rol comercial prin aºezarea ei lângã strãvechiul drum
de legãturã între Moldova ºi Transilvania.
Începând cu anul 1905 localitatea a fost declaratã oraº, ceea ce i-a înlesnit ºi mai mult dezvoltarea. Gura Humorului a
dobândit statutul de staþiune turisticã de interes naþional prin Hotãrârea nr.114 din 24 februarie 2005.

2. EVALUAREA CAPITALULUI NATURAL

2.1 Aºezare geograficã
Oraºul Gura Humorului este situat în depresiunea intramontanã cu acelaºi nume, la confluenþa Moldovei cu râul
Humor, la o altitudine de 490m, între culmile împãdurite ale Obcinei Mari, Obcinei Voroneþului ºi Obcinei Humorului.
Se apreciazã cã termenul de „obcinã” vine de la semnificaþia de „proprietate obºteascã” asupra pãdurilor ºi pãºunilor de
pe culmile acestor munþi.
Localitatea se situeazã la intersecþia coordonatelor geografice de 47° 32´ latitudine nordicã ºi 25° 54´ longitudine esticã.
Fostul sat Voroneþ, în prezent cartier al oraºului Gura Humorului s-a dezvoltat în jurul Mãnãstirii Voroneþ, de-a lungul
drumului local ce leagã cele douã localitãþi, drum ce urmãreºte valea pârâului Voroneþ pânã la confluenþa acestuia cu râul
Moldova. Aºezarea Voroneþ se aflã într-o zonã de deal (Obcina Voroneþului Mãgura 816 m) la o altitudine de cca. 400 –
500 m.
Pe malul drept al Moldovei se aflã rezervaþia oligocenã „Piatra Pinului” ºi rezervaþia naturalã „Piatra ªoimului”, iar pe
malul stâng se aflã parcul dendrologic.
Pe versantul Piciorul Înalt se aflã zona protejatã „Dealul Cetãþii” formatã din zona fortificatã ºi ceea ce a fost altã datã
„parcul cu mesteceni”.
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Oraºul se învecineazã cu comunele Mãnãstirea Humorului
ºi Pârteºtii de Jos, la nord, la est se învecineazã cu comuna
Pãltinoasa, la sud cu comuna Slatina, la sud–est cu
comuna Valea Moldovei, la vest cu comuna Frasin.
Oraºul este strãbãtut de ºoseaua europeanã E 576
Suceava – Gura Humorului –Vatra Dornei – Bistriþa Nasãud
– Cluj, fiind situat la 37 Km de Suceava – centrul administrativ al judeþului, 36 Km de oraºul Fãlticeni, 33 Km de
Câmpulung Moldovenesc. Accesul în localitate se poate
face ºi feroviar, Gura Humorului fiind staþie pe reþeaua feroviarã Suceava – Vatra Dornei. Oraºul este deservit de un
helioport, în Voroneþ, satul aferent oraºului, fiind amenajatã
o platformã pentru aterizarea helicopterelor ºi de aeroportul
internaþional Salcea (aflat la 55 km de Gura Humorului).

2.2 Relieful
Oraºul Gura Humorului este situat în partea de est a
Carpaþilor Orientali ºi reprezintã limita dintre douã subunitãþi
ale Carpaþilor Orientali, respectiv Obcinile Bucovinei, în
nord ºi Munþii Stâniºoarei, în sud.
Din punct de vedere geologic, relieful Obcinilor Bucovinei,
unitate de munþi scunzi ºi mijlocii, este alcãtuit din fliº
cretacic ºi paleogen. Obcina Voroneþului (1.088m),
drenatã de vãile Suha, mãrgineºte la sud depresiunea.
Obcinile Bucovinei au ca trãsãturã specificã paralelismul
culmilor prelungi, puþin înalte ºi masiv împãdurite, separate
de vãi longitudinale largi. Depresiunea Gura Humorului s-a
format în zona de vãrsare a pârâurilor Humor, Voroneþ,
Suha, Suha Mare, Suha Micã, în râul Moldova, fiind axatã
pe sinclinal, iar culmile care o înconjoarã formeazã anticlinale, existând o prefectã adaptare la structura geologicã.
Altitudinea maximã este de 1.088 m (Obcina Voroneþ).
În arealul geografic în care este amplasat oraºul Gura
Humorului întâlnim tipuri de sol cu unele trãsãturi comune
în raport cu formaþia vegetalã sub care s-au dezvoltat; pe
pante dominante sunt soluri brun-montane, brun-podzolice,

iar pe vãi ºi lunci, soluri aluviale sãrace în substanþe organice.

2.3 Vegetaþia ºi fauna
Covorul vegetal are o semnificaþie definitorie pentru conturarea personalitãþii peisajului Obcinelor Bucovinei. Termenul
de „obcine” implicã nu numai culmi muntoase prelungi, ci ºi
masiv împãdurite, iar cel de „bucovinã” indicã o regiune cu
pãduri de fag sau cu fag în amestec (buk = fag).
Regiune de un pitoresc aparte, zona Gura Humorului prezintã o florã deosebit de variatã.
Vegetaþia este reprezentatã în principal de pãduri (aproximativ 80% din suprafaþa Obcinei Mari este împãduritã) de
amestec: fag, brad ºi molid. Preponderent este molidul,
dupã care urmeazã bradul ºi fagul. În proporþii mai reduse
se întâlneºte pinul, paltinul de munte, frasinul, carpenul,
ulmul, mesteacãnul, stejarul.
Pe malul drept al râului Moldova, vis-a-vis de parcul dendrologic Lunca Moldovei se aflã o pãdure de brad, cu rol de
protecþie. Proporþia speciilor este de 70% Br, 20% Pi, 10%
Mo. Vegetaþia din luncã, destul de redusã (salcie, arin,
plop), se dezvoltã de-a lungul principalelor ape ºi îmbracã
terasele acestora cu un covor continuu, spãlat uneori de
viituri.
Fãrã a ocupa suprafeþe mari, uneori doar în grupuri izolate,
creºte arinul alb, plopul, salcia cãpreascã, teiul, arþarul,
pãrul sãlbatic, mãrul pãdureþ. Pe dealuri ºi prin fâneþe, de-a
lungul pâraielor, prin luminiºurile pãdurii ºi în locurile unde
aceasta a fost tãiatã, cresc un numãr apreciabil de specii de
arbuºti: pãducelul, cununiþa, curpenul de munte, cruºinul,
rãchiþi, socul roºu etc.
Fauna, bogatã ºi preþioasã, include numeroase specii cu
valoare cinegeticã ridicatã. Dintre mamifere atrag atenþia în
primul rând unele specii precum mistreþul, cerbul, cãprioara,
sau iepurele. Lupii ºi urºii sunt în numãr redus, pe când vulpea se gãseºte într-un numãr mare de exemplare. De
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asemenea mai întâlnim în aceastã zonã: jderul, hermina,
dihorul, corbul, diverse specii de acvile, vulturi, bufniþe.
Apele curgãtoare, puternic oxigenate, sunt populate cu
diverse vietãþi, de la vidre ºi melci de apã, pânã la peºti.
Din punct de vedere economic intereseazã peºtii care se
gãsesc din abundenþã: pãstrãvul, boiºteanul, lipanul, cleanul,
scobarul, umbreana etc.
Iubitorii de excursii pot fi plãcut impresionaþi de mulþimea
pãsãrilor mari ºi mici.
Pe marginea apelor, pe prunduri, trãiesc codobaturile,
mãrãcinarul, pietrarul, mierla de apã, sticleþii. Prin arbuºtii
de fâneþe cuibãresc mierle, graurii, cireºarul, pitpalacul. În
pãdurea de amestec de conifere ºi foioase ºi-au gãsit adãpost sturzii, piþigoii, cintezoii, bufniþa, ciocãnitoarea neagrã.
Dintre rãpitoare amintim acvila þipãtoare, vinderelul, uliu.
În ultimii ani ºi-au fãcut cuiburi ºi câteva perechi de berze.

de 50% din acestea cad sub formã de zãpadã, în perioada octombrie – mai, oferind astfel celor ce-ºi petrec
vacanþele în zonã posibilitatea practicãrii sporturilor de
iarnã. Ploile cu caracter torenþial apar cu frecvenþã relativ
redusã, ca ºi perioadele de secetã prelungitã.
Durata medie a stratului de zãpadã este variabilã funcþie de
altitudine. Numãrul zilelor cu strat de zãpadã este în jur de
100. Precipitaþiile medii pe anotimpuri sunt: iarna 125 mm,
primãvara 195 mm, vara 270 mm ºi toamna 160 mm.
Vânturile dominante sunt cele de N – NV, dat fiind faptul cã
depresiunea Gura Humorului se încadreazã în zona de
influenþã a climatului scandinavo–baltic, fapt ce imprimã
unele caracteristici specifice regimului eolian ºi celorlalþi
parametri ai climei.

2.4 Clima

2.5 Resursele de apã

Staþiunea Gura Humorului ºi împrejurimile sale se încadreazã în etajul climatic de munte, subetajul munþilor mijlocii
ºi scunzi, topoclimatul complex de munte.
Staþiunea se situeazã la extremitatea nord-esticã a provinciei climatice europene. Clima este temperat-continentalã-moderatã, cu nuanþe de tranziþie, influenþatã de factori
locali. Climatul este agreabil, cu influenþe baltice (temperaturi mai joase, precipitaþii abundente) ºi orientale (contraste
între iarnã ºi varã). În munþi zãpada coboarã timpuriu, zona
Gura Humorului fiind favorabilã sporturilor de iarnã.
Radiaþia solarã de 800 calorii/m2 determinã o temperaturã
medie anualã de 6,5°C mult sub media þãrii (11°C), aceasta datorându-se staþionãrii maselor de aer continental,
subpolare din nord–est. Aceastã temperaturã medie rezultã
atât din verile rãcoroase (temperatura maximã în luna iulie
este marcatã de izoterma 17°C), cât ºi din iernile care, deºi
nu sunt geroase, sunt lungi ºi cu zãpadã abundentã (izoterma de -5°C o întâlnim în luna ianuarie).
Existenþa unui climat temperat-moderat–continental este
indicatã ºi de amplitudinea medie termicã anualã de
22°C. Climatul favorabil dezvoltãrii vieþii economice este
evidenþiat de numãrul mare al zilelor cu temperaturã de
peste 0°C: 232 zile ºi de numãrul zilelor de îngheþ: 133 zile
pe an.
Cantitatea medie anualã de precipitaþii variazã între 700 ºi
1000 mm, maximul atingându-se în timpul verii. Mai mult

Reþeaua hidrograficã a oraºului Gura Humorului cuprinde
ape de suprafaþã ºi subterane.
Râul Moldova, începând de la confluenþa sa cu Suha
Bucovineanã, ºi pârâul Humor au un curs meandrat, cu
despletiri ºi grinduri între braþe, ca urmare a micºorãrii pantei de scurgere ºi a depunerii aluviunilor. Relieful albiei
minore a râurilor este format dintr-o alternanþã de aluviuni
de diferite grosimi, alcãtuite din prundiºuri, bolovani ºi
nisipuri grosiere. Datoritã viiturilor sporadice ºi puternice,
majoritatea materialelor aluvionare formate din bolovãniºuri, prundiºuri, nisipuri ºi mâluri sunt dispuse haotic. Depunerile masive de aluviuni se realizeazã la confluenþa afluenþilor Moldovei.
Toate apele de suprafaþã din zonã au albia majorã bine
dezvoltatã ºi extinsã pe o suprafaþã largã, acoperitã cu ape
numai la viituri mari. Astfel, lãþimea medie a albiei majore a
Moldovei poate fi apreciatã, în dreptul oraºului Gura
Humorului, la cca. 400 m, iar cea maximã poate ajunge
pânã la cca. 800 m. De asemenea valea Humorului, ce
apare sub forma unui uluc depresionar, are o albie majorã
alcãtuitã din prundiºuri ºi gresii de fliº, dezvoltatã pe o
lãþime de pânã la 400 m. Dacã în trecut, la viituri, apele
acopereau o mare parte din albia majorã producând
pagube, azi, prin îndiguirile realizate, terenurile respective
sunt în relativã siguranþã.
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Apele de suprafaþã: cu excepþia apelor colectate de Soloneþ
de pe versantul estic al Obcinei Humorului, zona Gura
Humorului aparþine în întregime bazinului hidrografic al râului Moldova. Reþeaua hidrograficã este relativ densã, iar
debitul râurilor (dependent de regimul precipitaþiilor) este
mai ridicat la sfârºitul primãverii ºi începutul verii.
Râul Moldova, colectorul principal din aceastã zonã, deºi nu
are decât 205 km lungime, reuºeºte ca la vãrsare sã aibã
un debit mediu de 26 m3/s, întrecând astfel multe râuri din
þarã. Debitul Moldovei creºte îndeosebi primãvara ºi la
începutul verii, dat fiind faptul cã alimentarea acestuia se
face cu precãdere prin scurgerile de suprafaþã, din ploi, faþã
de alimentarea subteranã mai redusã.
În Moldova se varsã numeroase râuri ale cãror debite sunt
oscilante, în raport cu regimul precipitaþiilor. Dintre acestea,
mai importante sunt: pe dreapta Suha, Voroneþ ºi Isachia,
iar pe stânga Humorul. Ultimul, care trece pe teritoriul
oraºului, a fost îndiguit ºi el, datoritã pericolului iminent
din perioada debitelor foarte mari. Apele râului Moldova sunt
bicarbonate pânã la bicarbonatato-sulfatate, mijlociu mineralizate (250-450 mg/l). Dupã parametrii chimici, ele pot fi
considerate de calitatea I de la izvoare la Câmpulung ºi de
calitatea a – II – a de la Câmpulung la Pãltinoasa, aceasta
datoritã impuritãþilor de la fabricile ºi instalaþiile de pe traseu,
fãrã sã depãºeascã însã limitele admise pentru diverse utilizãri.
Apele subterane: folosite la alimentarea cu apã potabilã a
oraºului ºi a aºezãrilor din zonã, se caracterizeazã printr-un
grad mic de mineralizare. Apele freatice din subteran
depind în mare parte de condiþiile climatice ºi de structura
petrograficã.

2.6 Arii protejate ºi spaþii verzi
Zona spaþiilor verzi este construitã din parcuri, scuaruri,
complexe sportive, zone de agrement ºi turistice, de plantaþii de protecþie ºi de aliniament.
În oraºul Gura Humorului, faþã de numãrul locuitorilor, se
constatã o mare carenþã a spaþiilor amenajate pentru odihnã, sport, turism, precum ºi o repartizare neuniformã a
acestora, în cadrul intravilanului.
În prezent existã în zona centralã un singur scuar, având
cca 0,6 ha (în urma construirii Catedralei, suprafaþa scuarului de 1,2 ha a fost diminuatã). A mai existat un scuar (1,2
ha), dar în urma construirii Sãlii polivalente, suprafaþa

acestuia s-a diminuat - sub 0,5 ha, deci nu mai poate fi
inclusã în categoria de grãdini publice, parcuri.
În partea de sud a oraºului, pe malul stâng al râului
Moldova, se aflã concentrat cca 85% din totalul spaþiilor
verzi amenajate din oraº. Cele cca 24 ha spaþii verzi
reprezintã parcul oraºului, parc dendrologic de interes local,
zonã de agrement, sport ºi turism, fãrã o delimitare precisã
între ele. Parcul deþine specii rare de arbori. Zona de
agrement ºi sport are ca dotãri câteva terenuri de sport,
piscinã, teren de joacã pentru copii, etc. În aceeaºi zonã se
aflã tabãra de copii „Balada” ºi o unitate de alimentaþie publicã. Parcul este limitat la sud-est de râul Moldova ºi la nord
de afluentul acestuia, râul Humor.
Pe malul drept al râului Moldova, opus zonei de agrement
legate printr-o punte pietonalã peste râu, se aflã fostul Motel
Ariniº ºi câteva vile, acestea ocupând cca 1,6 ha, restul
zonei Ariniº fiind pãdure naturalã.
În partea de nord a oraºului se aflã cabana Bogdãneasa
(0,5 ha).
Cumulând spaþiile verzi (grãdini, parc, agrement, sport,
turism) se obþine o suprafaþã de 29,91 ha, din care:
- scuar lângã Catedralã:
0,6 ha;
- parc + zonã agrement:
24,01 ha;
- stadion:
2,00 ha;
- scuar lângã sala polivalentã:
0,50 ha;
- motel Ariniº:
1,6 ha;
- cabana Bogdãneasa:
0,50 ha;
Insuficienþa spaþiilor verzi este în parte compensatã de faptul cã oraºul este înconjurat de culmi împãdurite ºi de
existenþa grãdinilor locuinþelor îndividuale, care contribuie la
ameliorarea microclimatului general al oraºului.
Rezervaþia geologicã Piatra Pinului cu o suprafaþã de 1,4 ha
reprezintã un ecosistem extrem de important din punct de
vedere paleontologic, cu numeroase resturi de peºti fosiliferi
care demonstreazã existenþa unei faune specifice: peºti,
corali, scoici, etc. Rezervaþia pãstreazã urme de viaþã din
oceanul ce odinioarã acoperea zona. Rezervaþia, situatã pe
partea dreaptã a râului Moldova este împãduritã, fiind acoperitã parþial cu pin silvestru, brad, molid, fag, etc. Ca unicat,
poate fi menþionat faptul cã specia afinul negru se aflã aici
la cea mai micã altitudine din Bucovina (600 m).
Piatra ªoimului, situatã la câteva sute de metri în amonte de
Piatra Pinului este vizitatã pentru pitorescul stâncilor din
pãdure. Suprafaþa rezervaþiei este de cca. 0,50 ha.
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Obiective de interes public
Conform listei monumentelor istorice întocmitã de
CNMI/1998, în oraºul Gura Humorului se aflã urmãtoarele
monumente de interes naþional:
Monumente arheologice:
Fortificaþie – sec XVIII – situatã în partea de est a oraºului,
în pãdurea Bogdãneasa, funcþie documentarã, categoria
valoricã C.
Monumente de arhitecturã:
Judecãtoria – 1904 – Bd. Bucovina, nr. 21, funcþie judecãtorie, categoria valoricã C.
Primãria – 1901 – Piaþa Republicii, nr. 10, funcþie primãrie,
categoria valoricã C.
Ansambluri de arhitecturã:
Mãnãstirea Voroneþ – biserica Sf. Gheorghe (1488), clopotniþa (1488), ruinele chiliilor ºi zidul de incintã (sec. XV –
XVIII) – categoria valoricã A.
Ansambluri memoriale:
Cimitirul evreiesc – sec. XVIII – funcþie documentarã, categoria valoricã C, situat în partea de nord a oraºului.
Situri peisagistice:
Piatra ªoimului, Piatra Pinului, rezervaþie geologicã, categoria silvicã A, situatã în partea de sud a oraºului, iar de o
mai micã importanþã Dealul cu Mesteceni, Dealul Cetãþii.
Existã propunerea ca ºi cimitirul oraºului ºi cimitirul mãnãstirii Voroneþ sã fie declarate zone protejate întrucât aici se
aflã mormintele unor personalitãþi marcante ale istoriei, ale
vieþii culturale ºi politice, de importanþã localã ºi naþionalã:
Teodor Balan, Constantin Loghin primarii oraºului, Constantin Cobiliþã – participant la revoluþia de la 1848 - Petru
Comarnescu ºa.
Pe teritoriul oraºului se aflã ºi alte clãdiri ce au fost propuse a fi incluse în lista clãdirilor monument de arhitecturã: biserica catolicã (1811), ªcoala Generalã nr. 1
(1872), ªcoala Generalã nr.2 (1910 - fostul Colegiu
„Principele Carol”), casa „Sidorovici”, clãdirea în care funcþioneazã atelierele Centrului ªcolar Sf. Andrei”, ºi casele
gemene de pe B-dul Bucovina („casele Macovei”).
În oraº se aflã o arterã de circulaþie cunoscutã altãdatã sub
numele de „Strada Evreiascã”, astãzi str. Sf. Gavril, unde

s-a pãstrat arhitectura civilã specificã începutului de secol
XX, stradã ce ar trebui conservatã „in situ”.
În Gura Humorului existã un muzeu etnografic - Muzeul
Obiceiurilor Populare din Bucovina – cu o tematicã unicã
pânã acum, ºi Galeria de artã „Georges Cotos”, a doua
galerie de autor din judeþul Suceava, dupã Galeria „Ion
Irimescu” din Fãlticeni.

2.7 Calitatea factorilor de mediu ºi sursele de
poluare
Dezvoltarea activitãþilor economice ºi a tuturor categoriilor
de transport legate de acestea, fãrã a se þine seama de
capacitatea de suportabilitate a mediului a condus la
fenomene ca:
- modificarea climei;
- intensificarea acidifierii atmosferei;
- degradarea stratului de ozon;
- degradarea calitãþii apelor de suprafaþã ºi subterane;
- degradarea calitãþii solului,
deci la modificarea echilibrelor ecologice ºi biodiversitãþii,
dar deocamdatã fãrã un impact major.
Calitatea atmosferei:
Principalele surse de poluare a aerului sunt:
- Platforma de depozitare a deºeurilor menajere;
- Oborul amplasat necorespunzãtor.
Calitatea apelor:
Oraºul Gura Humorului este traversat de pârâul Humor
care, în general, are apa curatã, cristalinã ºi cu un efect
benefic asupra zonei, contribuind la bunul renume de
staþiune turisticã. Râul Moldova are apa de o puritate ºi o
calitate deosebitã – conform STAS 4706/91 pentru apele de
suprafaþã.
Sursele de poluare a apelor de suprafaþã sunt deºeurile
menajere depozitate necorespunzãtor, mai ales în cartierele Boureni ºi Voroneþ. Tot în cartierele mai sus menþionate ºi în zonele în care nu existã canalizare, apele
menajere sunt vãrsate la suprafaþa terenului, poluând atât
apele de suprafaþã, cât ºi apele subterane, infiltrându-se în
sol precum ºi în întreg mediul înconjurãtor.
O altã sursã de poluare o constituie depozitarea necontrolatã a rumeguºului de-a lungul râului Moldova de câtre
întreprinderile din industria de prelucrare a lemnului.
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Polularea sonorã:
Poluarea sonorã a localitãþii se datoreazã circulaþiei intense
rutiere desfãºuratã în principal pe DN17, precum ºi circulaþiei CF, ambele traversând localitatea pe direcþia E-V.
Principalele cauze ale poluãrii sunt:
- lipsa mãsurilor necesare de protecþie la unitãþile economice ce deverseazã direct în atmosferã sau în canalizare
substanþe poluante;
- amplasarea necorespunzãtoare în intravilan a unor unitãþi
industriale, a oborului, a depozitului de deºeuri menajere;
- depozitarea necorespunzãtoare a deºeurilor menajere ºi a
rumeguºului;
- lipsa unor perdele verzi de protecþie între sursele de poluare ºi zonele de locuit;
- lipsa unui drum ocolitor pentru DN17 – pentru evitarea
tranzitãrii zonei centrale ºi rezidenþiale a oraºului.

2.8 Managementul deºeurilor
Rampa de gunoi este amenajatã sub forma unui depozit ºi
este situatã în „Lunca Boilor” având o suprafaþã de 3,3 ha.
Rampa funcþioneazã în locaþia curentã din anul 1955,
capacitatea pentru care a fost proiectatã ºi construitã este
de 200.000 mc, iar volumul de deºeuri depus pânã în momentul de faþã este de 191.500 mc, ceea ce înseamnã cã
mai pot fi depozitaþi încã 8.500 de mc. Stratul de deºeuri din
interiorul rampei de gunoi are o înãlþime de 3,4 m iar distanþa faþã de apa de suprafaþã este de 150 m.
Rampa de gunoi este împrejmuitã cu gard din panouri de
beton ºi este situatã la o distanþã de zona locuitã de aproximativ 150 de metri.
Serviciul de salubritate este aflat în subordinea Primãriei
Gura Humorului ºi dispune de urmãtoarele utilaje:
Tractor cu remorcã:
3 buc
Camion:
3 buc
Atelaj hipo:
2 buc
Buldozer:
1 buc

Numãrul de containere cu o capacitate de 4 mc este de 52
de bucãþi 35 fiind achiziþionate în 2004, iar 17 în 2005, numãrul þarcurilor pentru PET-uri este 20 de bucãþi, iar numãrul coºurilor de gunoi stradal este de 300 de bucãþi.

3. EVALUAREA SISTEMULUI ECONOMIC

3.1 Evaluarea activitãþilor economice ºi mediul de
afaceri
3.1.1 Situaþia economicã a localitãþii Gura
Humorului
Oraºul Gura Humorului beneficiazã de o infrastructurã economicã (capacitãþi industriale, agricole, silvice, de transport
ºi depozitare, comerciale, turistice, de prestãri servicii, reþea
de drumuri ºi poduri, etc.) ce îl situeazã pe locul 6 în ierarhia
localitãþilor urbane din judeþ.
Economia actualã a oraºului se întemeiazã pe:
- activitãþi turistice;
- activitãþi de tip industrial ºi de construcþii;
- activitãþi agricole ºi silvice;
- activitãþi de transporturi ºi depozitare;
- activitãþi în domeniul serviciilor.
Gura Humorului are o suprafaþã totalã de 609 kmp ºi distanþa faþã de oraºele mari este: 35 km faþã de Suceava,
45km faþã de C-lung Moldovenesc, 120 km faþã de
Bistriþa. Cu o populaþie de 15.837 de locuitori în prezent,
oraºul se situeazã pe locul al ºaselea ca ordin de mãrime
între oraºele aparþinând judeþului Suceava.
În prezent în oraºul Gura Humorului funcþioneazã aproximativ 379 de agenþi economici.
Prezentãm mai jos primele 10 firme din localitate clasificate
dupã cifra de afaceri, numãrul de angajaþi ºi profit.
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3.1.2 Domenii de activitate

3.1.2.1 Agriculturã ºi silviculturã
Fondul funciar al oraºului este de cca 6.984 ha, din care
suprafaþa agricolã reprezintã 27% (1.882 ha) incluzând
teren arabil, pãºuni, fâneþe ºi livezi. Fiind zonã de munte,
ponderea o deþin pãºunile ºi fâneþele (64,5%),indicând
profilul predominant zootehnic al acesteia.
În cadrul intravilanului existent al oraºului sunt cuprinse
cca 66,62 ha (11,44% din total intravilan) – reprezentând
terenuri agricole, pãºuni, fâneþe, acestea fiind situate în
cartierele mãrginaºe – preponderent Boureni, Voroneþ ºi
în partea de est a oraºului.
O structurã a terenurilor din zona oraºului Gura
Humorului: (la 31.12.2004)
Efectivul de animale la începutul anului 2003 pentru oraºul
Gura Humorului se prezintã astfel:
• 17.244 capete pãsãri;
• 663 capete ovine;
• 562 capete bovine;
• 388 capete porcine.

3.1.2.2 Industrie
Din punct de vedere al organizãrii teritoriale a unitãþilor de
tip industrial, în cadrul oraºului, 52% din acestea sunt
amplasate dispersat în cadrul zonei de locuit a oraºului ºi
48% sunt amplasate în zona industrialã Pãltinoasa ºi alte
terenuri izolate din apropierea acestei zone. Principalele
activitãþi industriale prezente în economia oraºului sunt:

industria textilã, industria de prelucrare a lemnului ºi
industria alimentarã, acestea aducându-ºi cel mai mare
aport
atât în producþia industrialã cât ºi în numãrul de salariaþi.
În domeniul industriei textile funcþioneazã societatea
comercialã NovaFil cu cea mai mare pondere în ramurã atât
ca producþie, cât ºi ca numãr de salariaþi. În activitatea de
exploatare, prelucrare ºi transport lemn funcþioneazã SC
Forest SA, în industria alimentarã ºi a bãuturilor existã
unitãþi de prelucrare a laptelui ºi cãrnii,de fabricare a
pâinii ºi produselor de morãrit ºi panificaþie.
Cele mai reprezentative sunt:
- în activitatea de producþie, prelucrare ºi conservare carne:
SC Danilevici Carn Prod SRL;

Denumire

CUI

CAEN

Cifra Afaceri
(mii lei)

PECOPAN SERV
SRL

7.588.286

5.050

108.568.360

ALBERTINO
STAR SRL

8.028.880

5.211

83.695.820

DANE
EXCELENT SRL

7.755.783

5.211

79.398.443

ELSACO
INTERNATIONAL
SRL

12.542.943

3.330

65.297.507

STEL MOB SRL

737.470

5.211

61.976.823

ARINA COM SRL

6.509.080

5.139

56851461

ELECTRO ALFA
INTERNATIONAL
SRL

12.542.919

3.120

51.451.244

TEHNO-UTIL
LEMN SRL

12.031.175

2.010

48.295.947

OILFLUID SRL

11.485.017

5.050

48.227.093

- în activitatea de fabricare a produselor de morãrit ºi panificaþie: SC Mopan SA Suceava – atelier panificaþie Gura
Humorului.
În cadrul activitãþilor economice dominã exploatarea ºi
prelucrarea lemnului, a agregatelor de balastierã, a produselor vegetale ºi animale (zona fiind cunoscutã pentru
cultura cartofului, creºterea oilor ºi a bovinelor), a fructelor
cultivate ºi de pãdure, iar în apropiere exploatarea sãrii ºi a
diverselor materii prime metalifere.
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Denumire

CUI

CAEN

Nr. Angajaþi

HARALD PROD SRL

6895304

1511

250

TRUST NORD SA

13654775

4100

98

CASA DE BUCOVINA - CLUB
DE MUNTE SA

10376500

5510

90

OSBORN INTERNATIONAL SRL

8862400

3662

81

DOXAR GRUP SRL

4240308

2040

60

SOLIDARITATEA – COOPERATIVA MESTESUGAREASCA

736610

9302

59

DANE EXCELENT SRL

7755783

5211

45

EURO GHMA PROD SRL

5193620

2051

43

UMTCF SA

735878

6024

42

ELSACO INTERNATIONAL SRL

12542943

3330

39

Denumire

CUI

CAEN

Cifra Afaceri
(mii lei)

Nr. Angajaþi

Profit
(mii lei)

IZVORUL SA

736032

2020

602.767

10

60.563.791

ELECTRO ALFA
INTERNATIONAL
SRL

12542919

3120

51.451.244

13

20.769.118

ELSACO
INTERNATIONAL
SRL

12542943

3330

65.297.507

39

16.647.215

DOXAR GRUP SRL

4240308

2040

38.203.555

60

10.893.934

UMTCF SA

735878

6024

9.242.169

42

9.333.344

TEHNO-UTIL LEMN
SRL

12031175

2010

48.295.947

28

8.218.214

HUMORFOREST SA

736903

2010

3.730.378

9

4.056.974

ISAWI IMPEX SRL

13012198

1589

38.902.453

10

3.891.316

SUPERLATIV COM
SRL

8974480

6024

9.002.185

6

3.708.576

Structura producþiei în oraºul Gura Humorului este prezentatã în Figura 1.3.a:
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Cea mai mare pondere în sectorul productiv al oraºului o are prelucrarea lemnului (30%). Acest aspect se datoreazã în
principal unui fond forestier generos la nivelul oraºului, respectiv 66,44% din totalul suprafeþei. Alte sectoare productive
dezvoltate în Gura Humorului sunt: sectorul alimentar (23%), confectii textile (12%) ºi industria chimicã (10%).
Dinamica cifrei de afaceri în perioada 1993-2000 se prezintã astfel:
Figura 1.3.b Dinamica cifrei de afaceri a oraºului Gura Humorului în perioada 1993-2000

Din Figura 1.3.b se poate observa cã cifra de afaceri la nivelul oraºului are o evoluþie fluctuantã în perioada analizatã.
Valoarea cea mai redusã pe intervalul studiat se înregistreazã la nivelul anului 1994 (471 mld lei), iar cea mai ridicatã
valoare este cea din anul 2000 (730 mld lei). Per ansamblu se observã o creºtere a cifrei de afaceri pe intervalul avut în
vedere, însã, în mod real, cifra de afaceri s-a menþinut la aproximativ aceleaºi cote, creºterea sau descreºterea ei
datoratându-se în principal devalorizãrii, inflaþiei ºi a altor fenomene economice.
Dinamica investiþiilor în oraºul Gura Humorului a înregistrat un trend crescãtor: 82 mld lei pentru anul 1998, 549 mld lei
Teren

Hectare

Pondere

Suprafaþã agricolã, din care:

1.882

27%

Arabil

640

9,2%

Pãºuni

774

11,1%

Fâneþe

460

6,6%

Livezi

8

0,1%

Suprafaþã neagricolã, din care:

5.102

73%

Pãduri

4.640

66,4%

Ape

202

2,9%

Cãi de comunicare

75

1%

Curþi, construcþii

123

1,8%

Teren neproductiv

62

0,9%

Total general

6.984

100%

Creºterea animalelor, cu deosebire a bovinelor ºi a
ovinelor reprezintã una din activitãþile principale ale
locuitorilor oraºului ºi cu preponderenþã a celor din satul
component Voroneþ, cartierul rural al oraºului, din Boureni ºi
comunele din jur.
Faþã de disponibilitãþile oferite de suprafaþa agricolã, efectivele de animale sunt mici, densitatea bovinelor la 100 ha
teren agricol fiind mult sub cea realizatã la nivel de judeþ.
Culturile vegetale favorabile zonei sunt cu deosebire
plantele de nutreþ necesare pentru hrana animalelor. Pe
plan secundar se situeazã cultura cartofului, porumbului ºi
legumelor.
Ponderea de 66,4 % pe care o deþin pãdurile ºi vegetaþia
forestierã în cadrul fondului funciar, la care se adaugã ºi

cadrul pitoresc al zonei, constituie factori de cea mai mare
însemnãtate în economia oraºului.
Din totalul suprafeþei neagricole ale oraºului Gura Humorului (5.102 ha) 4.640 ha sunt formate din pãduri, aceasta
reprezentând 66,44% din totalul suprafeþei oraºului.
Producþia principalelor culturi pentru anul 2004 se prezintã
astfel:
• 2.635 tone producþia de cartofi;
• 126 tone producþia de porumb boabe;
• 121 tone producþia de legume;
• 60 tone producþia de fructe;
• 20 tone producþia de grâu ºi secarã.
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pentru anul 1999, respectiv 343 mld lei pentru anul 2000.
Aceastã creºtere a investiþiilor este un fenomen pozitiv pentru Gura Humorului, reflectând o creºtere a numãrului de
agenþi economici ce-ºi desfãºoarã activitatea pe teritoriul
oraºului ºi implicit impulsionarea mediului de afaceri.

de la Berlin, Londra, Madrid, Amsterdam, turiºtii strãini
proveniþi din Germania, Marea Britanie, Spania, Olanda

3.1.2.3 Sistemul financiar-bancar

3.1.2.4 Comerþ
În Gura Humorului activeazã în acest moment 180 de unitãþi
clasificate dupã codul CAEN ca structuri ce desfãºoarã
activitate de comerþ.

3.1.2.5 Turism
Turismul în regiunea Gura Humorului constituie una din
prioritãþile de dezvoltare a regiunii Bucovina, investiþiile în
acest domeniu fiind cuprinse în Planul Naþional de Dezvoltare a României. Dezvoltarea unei infrastructurii
turistice moderne ºi a unor servicii turistice de calitate
superioarã sunt factori de atracþie a investiþiilor în regiune
pentru dezvoltarea serviciilor adiacente (industria alimentarã, servicii de transport ºi turism, servicii de agrement,
mica producþie de obiecte meºteºugãreºti, etc.)
Conform studiilor privind atractivitatea turisticã a României,
efectuate recent de cãtre Birourile de Promovare Turisticã

sunt atraºi de naturã ºi de programele culturale. Zonele
cele mai solicitate de aceºtia sunt mãnãstirile din Bucovina,
Transilvania ºi Maramureº, pachetele turistice care cuprind
aceste destinaþii fiind cele mai bine vândute, deºi nu constitue cele mai ieftine destinaþii.

3.1.2.5.1 Obiective turistice

800
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Sedii de bãnci existente:
Banca Comercialã Românã – Bulevardul Republicii, nr. 10;
Raiffeisen Bank – Bulevardul Republicii, nr. 16.
Banc Post, Strada ªtefan cel Mare
Cooperativa de Credit Bulevardul Bucovina
BNR- trezoreria Gura Humorului, Bulevardul Republicii
Banca Transilvania Bulevardul Bucovina
CEC, Bulevardul Bucovina
Sedii de societãþi de asigurare existente:
Asigurarea Româneascã Asirom S.A. – Bulevardul
Bucovina, nr. 4
Omniasig S.A. – Bulevardul Bucovina,
Unita S.A. – Bulevardul Bucovina.
BT Asigurãri

Þinutul Bucovinei înglobeazã pagini de istorie, tradiþii ºi obiceiuri strãvechi, monumente unice ºi meºteºuguri specifice,
ctitorii medievale care atestã o permanenþã spiritualã ºi
istoricã a locuitorilor acestor meleaguri.
Oraºul ºi împrejurimile acestuia se încadreazã în „Zona
Mãnãstirilor Bucovinei” ce cuprinde Obcinile Bucovinei
între vãile Sucevei ºi Moldoviþei, strãbãtutã de trei drumuri
turistice dispuse în circuit, cu legãturi bune cu zonele turistice limitrofe.
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În acest teritoriu se aflã cele mai valoroase monumente de
arhitecturã medievalã: Voronet, Humor, Arbore, Moldoviþa,
Suceviþa, care prin valoarea incontestabilã a picturilor
exterioare fac parte din patrimoniul culturii universale,
incluse în evidenþa UNESCO. Fiecare dintre acestea are o
culoare dominantã („albastru de Voroneþ”, „roºu de Humor”)
ºi prezintã scene unice prin compoziþia lor graficã, de naturã
religioasã sau care reflectã istoria Europei („Cucerirea Constantinopolului”, Geneza ºi Judecata de Apoi la Voroneþ,
Scara Virtuþilor etc.).
Din cele cinci monumente istorice enumerate, Mãnãstirea
Voroneþ se aflã chiar pe teritoriul oraºului, iar Mãnãstirea
Humor la circa 6 km distanþã.
Mãnãstire de maici, cu hramul „Sfântul Gheorghe”,
Mãnãstirea Voroneþ este poate cea mai reuºitã realizare
artisticã din arhitectura ºi pictura moldoveneascã. A fost
ridicatã între 26 mai ºi 14 septembrie 1488, iar în 1547 i-a
fost adãugat pridvorul de cãtre Mitropolitul Grigore Roºca.
Tot atunci a fost ºi pictatã.
Biserica are un plan trilobat caracteristic stilului arhitectural
moldovenesc, predominant bizantin. Aceastã mãnãstire
impresioneazã prin proporþiile sale – 25,5 m lungime (în
afarã de pridvor) ºi 7,7 m lãþime. Frescele au o armonie
cromaticã deosebitã, o manierã specialã de compoziþie.
Picturile sunt pãtrunse de blândeþea ºi cãldura spiritului
moldovenesc, iar culorile sunt extrase din peisajul înconjurãtor care abundã în albastru ºi verde. În naos ºi în altar o
parte din picturã se pãstreazã din secolul al XV. Turnul –
clopotniþã a fost construit din piatrã, cu gang de intrare ºi
adãposteºte douã clopote dãruite de ªtefan cel Mare.
Mãnãstirea a fost numitã ºi Capela Sixtinã a Rãsãritului, în
vreme ce albastrul de Voroneþ a intrat în vocabularul artei,
alãturi de roºul Tiþian ºi verdele Veronese.
La 5 Km de Gura Humorului, cu ieºire prin nord-vestul
oraºului se gãseºte un alt monument religios reprezentativ
pentru Bucovina – Mãnãstirea Humorului.
Mãnãstirea Humorului a fost construitã la 1530 de Petru
Rareº împreunã cu un înalt dregãtor al acestuia, Teodor
Bubuiog pe locul unui complex monastic ridicat înainte de
1415. Aceastã bisericã, este micã ºi nu are cupole, însã
pãstreazã planul tradiþional cu trei cuspide propriu tuturor
celorlalte mãnãstiri cu fresce exterioare din Bucovina.
Biserica, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost
construitã din piatrã ºi este compartimentatã în: altar, naos,
gropniþã ºi pronaos. Deasupra gropniþei se aflã tainiþa,
destinatã adãpostirii în caz de primejdie a tezaurului ºi a
podoabelor mãnãstirii. Pictura impresioneazã prin echili-

bru, armonie ºi îmbinarea elementelor iconografice. Pe
peretele vestic de la intrarea în bisericã este pictatã scena
„Judecãþii de Apoi”, în care apar numeroase elemente
tradiþionale specifice locului. Pictura exterioarã se caracterizeazã prin pregnanþa culorii roºii. Turnul clopotniþã, de
formã pãtratã, cu ziduri din piatrã ºi cu foiºor acoperit cu
ºindrilã, a fost construit în 1641 pe vremea lui Vasile Lupu.
Tronul domnesc din bisericã poartã însemnele stemei
Moldovei. La mãnãstirea Humor s-a aflat multã vreme valoroasa Evanghelie Humor, o carte datând din 1473, cu
miniaturi, pictatã de cãlugãrul Nicodim, vestitã pentru
portretul lui ªtefan cel Mare. Mãnãstirea gãzduieºte ºi o
colecþie valoroasã de icoane din secolul al XVI-lea.
În anul 1786, Humor, iniþial mãnãstire de maici, a fost
închisã, redeschizându-se abia în 1990. A fost supusã
multor renovãri în 1868, 1888, 1960-1961, 1967-1970 ºi
1971-1972, când frescele sale au fost restaurate.
În partea de sud-vest a oraºului se aflã amenajat parcul
dendrologic „Lunca Moldovei”, ce se întinde pe o suprafaþã de aproximativ 24 ha, fiind despãrþitã de obcina
Voroneþului prin râul Moldova. În dreptul zonei, pe partea
dreaptã, râul Moldova primeºte doi afluenþi: pârâul Ariniº ºi
pârâul ªoimului. Între aceste douã pâraie este amplasatã,
într-un cadru natural de un pitoresc remarcabil, cabana
Ariniº.
Lunca este situatã la o altitudine de 460 m, iar la o micã
depãrtare se înalþã vârful obcinei Voroneþului care ajunge la
o înãlþime de aproape 1.000 m. În parc existã peste
100.000 exemplare de arbori ºi arbuºti, aparþinând la
aproape 500 specii. Parcul cuprinde exemplare specifice
zonei, arbori ºi arbuºti exotici, unii dintre ei monumente ale
naturii. Complexul cuprinde diverse obiective care oferã
turiºtilor opþiuni de petrecere a timpului liber, recreere, odihnã, agrement prin existenþa în zonã a 2 bazine de înot, 3
terenuri de sport, un patinoar etc. De asemenea, în parc
poate fi amenajatã o zonã de picnic.
Turismul oraºului beneficiazã ºi de faptul cã localitatea se
aflã pe traseul turistic de la E la V - DN 17 Suceava - Vatra
Dornei - Cluj din care se desprind majoritatea acceselor
spre obiectivele turistice din zonã.
Existenþa resurselor turistice din zonã de naturã culturalreligioasã au fãcut ca oraºul Gura Humorului sã se transforme într-un adevãrat nod al circulaþiei turistice, majoritatea traseelor de vizitare a mãnãstirilor din Bucovina intersectându-se cu oraºul Gura Humorului.
Alte elemente care întregesc potenþialul turistic al oraºului
Gura Humorului constau în:
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- cadru natural pitoresc de zonã montanã - oraºul fiind
înconjurat de versanþi nu prea înalþi acoperiþi cu pãduri de
foioase ºi rãºinoase, cu un climat plãcut ºi reconfortant;
- pe malul drept al râului Moldova, în apropierea motelului
Ariniº se aflã rezervaþiile naturale Piatra ªoimului ºi Piatra
Pinului;
- existenþa pe teritoriul oraºului a douã monumente de
arhitecturã – clãdirea Primãriei – 1901 ºi clãdirea Judecãtoriei – 1904, situate în centrul oraºului;
- existenþa pe teritoriul oraºului a ruinelor unor fortificaþii din
secolul al XVIII lea. Din sursele documentare reiese cã imediat dupã ocuparea Bucovinei, în 1774, s-au organizat pe
Valea Moldovei, la intrarea printre obcini, niºte fortificaþii
defensive orientate spre est; cea de la Gura Humorului pare
sã fi fost una dintre acestea. O legendã pãstratã în
amintirea localnicilor mai vârstnici atribuie începuturile acestor fortificaþii voievodului Bogdan I, ca mijloc de apãrare
împotriva unor atacuri militare ale maghiarilor;

- cimitirul evreiesc datând de la sfârºitul secolului al XVIII lea, menþionat în Lista monumentelor istorice la capitolul
„zone istorice” – situat în partea de N a oraºului;
- Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, situat în zona
centralã a oraºului, a fost înfiinþat în 1959 ºi deþine o bogatã
colecþie de piese reprezentând diversitatea ocupaþiilor tradiþionale ºi a costumelor populare din zonã;
- posibilitatea punerii în valoare, în scop terapeutic, a apelor
sulfuroase ºi oligominerale;
- existenþa în zonã a unei faune constituind un fond de
vânãtoare ºi pescuit.
În întreaga Bucovinã existã un interes evident pentru conservarea ºi valorificarea durabilã a tezaurului pe care îl
reprezintã cultura popularã.
În anul 2003, numãrul de sosiri înregistrate la nivelul tuturor
unitãþilor de primire turisticã din Gura Humorului ºi local
itãþile învecinate (Mãnãstirea Humor ºi Voroneþ) a fost de
82.460.
În anul 2004 s-a înregistrat o creºtere a numãrului acestora
cu aproximativ 13%, ajungând la 93.280 turiºti cazaþi.

Gura Humorului dispune de structuri de primire turisticã cu
funcþie de cazare, alimentaþie ºi agrement. Prin finalizarea ºi
darea în folosinþã în centrul oraºului a hotelului Best
Western Bucovina, cu un numar de 130 camere, cu
clasificare de patru stele, cu facilitãþi de servicii la standarde internaþionale, s-a îmbogãþit oferta cãtre turiºtii
români ºi strãini.
Oferta alternativã pentru turism cuprinde pensiunile turistice
ºi agroturistice, care în ultima perioadã au cunoscut un ritm
de dezvoltare încurajator pentru economia locului.

ÎÎn Gura Humorului existã în acest moment un numãr de
16 unitãþi de cazare autorizate ºi clasificate de cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Turism. Acestea sunt:
Pe lângã aceste unitãþi clasificate, mai existã ºi unele structuri care nu sunt autorizate sau care au autorizaþia expiratã, sau sunt în curs de obþinere a tuturor actelor necesare
pentru funcþionarea în concordanþã cu legislaþia în vigoare.

3.1.2.4.3 Forme de turism practicate în zonã,
trasee montane
Localitatea Gura Humorului este cea mai tânârã staþiune
turisticã din Bucovina, orientatã pânã nu demult doar cãtre
turiºtii individuali aflaþi în cãutarea tradiþiei ºi a valorilor
istorice ºi culturale din zonã. Începând cu anul 2002,
odatã cu inaugurarea hotelului Best Western Bucovina,
cu o capacitate de peste 200 locuri de cazare, a apãrut ºi
oferta pentru grupuri turistice de circuit. În momentul actual
aceste grupuri înregistreazã cea mai mare pondere în
totalul turiºtilor care viziteazã zona ºi datoritã faptului cã
Gura Humorului este situatã la distanþe relativ egale faþã
de toate mãnãstirile din Bucovina.
Datoritã facilitãþilor pentru conferinþe oferite de cãtre hotelul
Best Western Bucovina, a apãrut ºi cererea pentru turismul de afaceri. Acest segment de clientelã, care pânã în
anul 2002 nu a existat, în anul 2005 a atins o cotã ridicatã
datoritã inaugurãrii unei noi sãli de conferinþã cu o capacitate de peste 200 de locuri.
Perioada de vârf în ceea ce priveºte afluenþa turisticã în
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3.1.2.4.2 Structuri turistice
Dimensiunea medie a structurilor de primire turisticã din zona Gura Humorului este de aproximativ 17 locuri. În anul 2004
erau înregistrate în zona Gura Humorului 41 unitãþi de primire turisticã, totalizînd împreunã 706 locuri.
O clasificare a acestora dupã categoria în care se încadreazã este prezentatã în tabelul urmãtor:
UNITATE TURISTICA

NUMAR UNITATI

CATEGORIE

****

***

**

Hotel

3

1

1

1

Pensiuni

36

4

10

22

Cabane

2

Total

41

zonã, o reprezintã vara. Iarna turiºtii vin în zonã doar pentru
o scurtã perioadã de timp, pentru petrecerea Crãciunului ºi
a Anului Nou. Se observã o sezonalitate cu un caracter
pronunþat, care poate fi însã atenuatã prin oferirea de facilitãþi pentru petrecerea timpului liber ºi de noi atracþii turistice
(ex. partia de schi, terenuri de sport amenajate, piscinã acoperitã ºi descoperitã, patinoar, etc.).
Existenta unui hotel afiliat la lanþul internaþional Best
Western reprezintã un punct forte, conferind încredere
clientului potenþial în privinþa standardului de calitate a
serviciilor ºi dotãrilor oferite.
Ca urmare a specificului geografic al acestei regiuni, turismul ca activitate economicã are premize favorabile de
dezvoltare în viitor.
Formele de turism care se practicã pe teritoriul localitãþii
ºi în aria limitrofã sunt:
• Turismul cu valenþe culturale - datoritã numeroaselor
mãnãstiri incluse în patrimoniul UNESCO;
• Turismul sportiv ºi de agrement: datoritã varietãþii tipurilor de sport care pot fi practicate în aria limitrofã a locali-

*

2
5

11

25

-

tãþii (mountain-bike, parapantã, cãlãrie, cãþãrare rapel sau
tirolianã, sporturile de iarnã, etc..);
• Turismul de afaceri, congrese ºi reuniuni – datoritã existenþei celor 5 sãli de conferinþã ale Clubului de Munte Best
Western Bucovina ;
• Turismul rural - datoritã pãstrãrii încã intacte a valorilor
cultural-artistice ale zonei, obiceiurile ºi tradiþiile bucovinene
în unele dintre gospodãriile rurale din zonã;
• Turismul pentru vânãtoare;
• Turismul religios ºi de pelerinaj.
Gura Humorului reprezintã un important nod al celor mai
importante pelerinaje sau trasee montane din Bucovina.
Odatã ajuns în Bucovina, un turist poate opta pentru unul
dintre urmãtoarele trasee, sau pentru variante ale acestora:
• Suceava – Dragomirna – Rãdãuþi – Putna – Marginea –
Suceviþa – Vatra Moldoviþei – Câmpulung Moldovenesc –
Voroneþ – Gura Humorului – Mãnãstirea Humor –
Stupca - Suceava (262 km).
• Suceava – Dragomirna – Rãdãuþi – Putna – Marginea –
Suceviþa – Vatra Moldoviþei – Câmpulung Moldovenesc –
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Vatra Dornei – Zugreni – Broºteni – Pasul Tarniþa – Voroneþ – Gura Humorului – Mãnãstirea Humor – Stupca –
Suceava (380 km).
Nr. cam.

Nr. loc.

Categoria

Denumire tip

BOGDANEASA

10

20

3 STELE

BUNGALOW

BEST WESTERN
BUCOVINA

130

222

4 STELE

HOTEL

SIMERIA

15

30

3 STELE

HOTEL

IOANA

4

8

2 STELE

PENSIUNE

LA DUMBRAVA

11

29

2 STELE

PENSIUNE

ORHIDEEA

8

16

3 STELE

PENSIUNE

VILA MARIA

5

12

2 STELE

PENSIUNE

BOGDANEASA

7

21

2 STELE

Pensiune Turisticã
Urbana

CASA ELENA I

4

5

4 STELE

Pensiune Turisticã
Urbana

CASA ELENA II

8

16

4 STELE

Pensiune Turisticã
Urbanã

HILDE'S

3

6

4 STELE

Pensiune Turisticã
Urbanã

HUMORELUL

6

12

2 STELE

Pensiune Turisticã
Urbanã

IOANA

5

10

4 STELE

Pensiune Turisticã
Urbanã

CASA VICTOR

5

10

3 STELE

VILÃ

RAMONA

4

8

4 STELE

VILÃ

RENATE

1

8

2 STELE

VILÃ

VORO MOND

5

10

3 STELE

VILÃ

• Suceava – Stupca – Mãnãstirea Humor – Gura Humorului – Voroneþ – Gura Humorului – Mãlini – Slatina – Baia –
Fãlticeni – Probota – Suceava (280Km).
• Suceava – Fãlticeni – Baia – Mãlini – Slatina – Gura Humorului – Voroneþ – Mãnãstirea Humor – Stupca –
Suceava (161 km).
• Suceava - Stupca – Mãnãstirea Humor – Gura Humorului – Voroneþ – Cîmpulung Moldovenesc – Rarãu – Zugreni
– Vatra Dornei – Cîmpulung Moldovenesc – Vatra Moldoviþei – Suceviþa – Marginea – Putna – Rãdãuþi – Arbore –
Cacica – Dragomirna – Suceava (400 km).
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• Fãlticeni – Râºca – Baia – Mãlini – Slatina – Voroneþ –
Gura Humorului – Mãnãstirea Humor – Stupca –
Suceava – Fãlticeni (200 km).
• Rãdãuþi – Putna – Marginea – Suceviþa – Vatra Moldoviþei
– Vama – Voroneþ – Gura Humorului – Mãnãstirea
Humor – Cacica – Solca – Arbore – Rãdãuþi (234 km).
• Mãnãstirea Humor – Gura Humorului – Voroneþ Câmpulung Moldovenesc – Lucina – Vatra Dornei –
Zugreni – Rarãu – Câmpulung Moldovenesc – Gura
Humorului (310 km).
• Câmpulung Moldovenesc – Voroneþ – Gura Humorului
– Mãnãstirea Humor - Cacica - Solca - Câmpulung
Moldovenesc (240 km).
• Gura Humorului – Mãnãstirea Humor – Cacica - Solca
– Arbore – Rãdãuþi – Putna – Marginea – Suceviþa – Vatra
Moldoviþei – Vama - Voroneþ - Gura Humorului (200 km).
• Vatra Dornei – Zugreni – Rarãu – Câmpulung
Moldovenesc - Vama – Vatra Moldoviþei – Suceviþa Marginea – Putna – Rãdãuþi – Arbore – Cacica –
Mãnãstirea Humor – Gura Humorului – Voroneþ –
Slãtioara - Câmpulung Moldovenesc – Pasul Mestecãniº
- Vatra Dornei (335 km).
• Iaºi – Gura Humorului – Mãnãstirea Humor – Mãnãstirea Voroneþ – Mãnãstirea Moldoviþa – Mãnãstirea Suceviþa – Marginea - Mãnãstirea Putna.
Gura Humorului cu cele douã mãnãstiri, Voroneþ ºi Humor,
reprezintã un important punct din care se poate pleca spre
toate celelalte mãnãstiri din Bucovina.

3.1.2.4.4 Modalitãþi de promovare a turismului în
zonã
În viitor, pentru a exploata potenþialul turistic existent trebuie dezvoltate programe turistice în care obiectivele de
artã tradiþionalã ºi obiceiurile bucovinene sã fie prezente
alãturi de alte posibilitãþi de agrement. Miniexpoziþiile ºi
muzeele vor deveni unitãþi model pentru ceilalþi deþinãtori
particulari, meºteºugari ºi formaþii populare. Vizitatorii ºi
turiºtii români ºi strãini vor lua contact cu arta autenticã,
specificã locului.
Potenþialul turistic ºi agroturistic foarte bun, reprezintã cea
mai importantã resursã localã, insuficient exploatatã. Dupã
cum se ºtie, turismul dezvoltã odatã cu creºterea sa o
multitudine de activitãþi complementare pe orizontalã, care
devin generatoare de noi venituri ºi locuri de muncã.

Zona este unitarã ca arhitecturã popularã, ca ofertã turisticã
ºi meºteºuguri tradiþionale conservate dar nevalorificate
suficient, cauza principalã fiind lipsa unor posibilitãþi de
deschidere de noi pieþe pentru aceste produse.
În momentul de faþã nu existã o politicã comunã de promovare a produsului turistic la nivel de staþiune. Fiecare
unitate de cazare îºi promoveazã în mod independent ºi
unitar serviciile oferite, valorificând atât atracþiile turistice
ale zonei (natura, tradiþiile, renumitele mãnãstiri pictate) cât
ºi dotãrile ºi facilitãþile proprii.
Se încearcã valorificarea potenþialului de promovare oferit
de diversele manifestãri ºi festivaluri locale (Umor la Gura
Humorului, Toamnã la Voroneþ, expoziþii tematice organizate la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina) organizate de administraþia localã.
Principalele canale de vânzare ale produsului turistic sunt
reprezentate de cãtre agenþiile de turism ºi vânzarea directã.
Acþiunile promoþionale vizeazã atât atragerea de noi clienþi,
cât ºi pãstrarea celor vechi, adresându-se direct unor categorii de clienþi þintã, cât ºi reþelei agenþiilor de turism. De
asemenea nu este neglijat nici publicul larg.
Obiectivul campaniei de promovare: atragerea unor noi
categorii de clienþi, întãrirea fidelitãþii clienþilor proprii,
transformarea nonconsumatorilor de produs în consumatori (în special clientela localã ºi din zona adiacentã).
Promovarea imaginii se face prin:
•Publicitate în presa scrisã, radio ºi televiziune;
• Materiale comune de prezentare: site al staþiunii, CD
prezentare, pliant general, pliante specializate, hartã turisticã a zonei, punct de informare turisticã;
• Publicitate directã: mailing direct, telefon, contact direct cu
mesaj personalizat;
• Participarea la târguri ºi expoziþii de profil, organizate la
nivel naþional cât ºi internaþional;
• Organizarea de evenimente speciale.
Promovarea vânzãrilor prin:
• Oferte speciale legate de sezonalitate, sãrbãtori religioase
ºi tematice, evenimente locale;
• Oferirea de facilitãþi pentru stimularea creºterii numãrului
de zile de sejur, a mãririi frecvenþei sejururilor în zonã, pentru categorii de clienþi cu venituri mai reduse.
Mesaj:
• Cea mai tânãrã staþiune turisticã, dar atât de plinã de istorie ºi legendã;
• Suntem tineri, dar ne pãstrãm tradiþiile.
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3.1.2.4 Servicii
Serviciile sunt asigurate, în general, de unitãþi prestatoare
private în domeniile: croitorie, tricotaje, reparaþii obiecte
uz casnic, reparaþii aparaturã electronicã, reparaþii auto,
vulcanizare, servicii comunitare, servicii de transport, alimentaþie publicã, servicii profesionale ºi outsourcing, etc.

3.1.2.5 Transport
Reþeaua principalã de strãzi a oraºului Gura Humorului s-a
dezvoltat, ca ºi localitatea, de-a lungul râului Moldova (pe
malul stâng) ºi a pârâului Humor.
Principalele drumuri naþionale ºi judeþene care traverseazã
oraºul ºi se suprapun cu strãzile locale sunt:
DN 17 (E 576): Câmpulung Moldovenesc – Gura Humorului
– Suceava, care în limita intravilanului coincide cu strada
ªtefan cel Mare, Piaþa Republicii, Bulevardul Bucovina;
DJ 177: Gura Humorului – Mãnãstirea Humor – Poiana
Micului, care în oraº urmeazã traseul str. Mãnãstirea
Humorului.
Lungimea totalã a strãzilor este de 57 km.
Deoarece nu existã transport în comun local, deplasãrile în
interiorul oraºului se fac prin mijloace proprii ºi prin reþeaua
de taximetre (privatizatã).
Transportul în comun spre localitãþile din cadrul ariei de
polarizare a oraºului este asigurat de S.C. Transport Auto
S.A. Gura Humorului.
Traficul de cãlãtori ºi de mãrfuri pe calea feratã este
deservit de staþiile Pãltinoasa ºi Gura Humorului.
Traficul aerian de cãlãtori ºi de mãrfuri este asigurat de
aeroportul Salcea de lângã municipiul Suceava, aflat la o
distanþã de 56 km de oraºul Gura Humorului. În cartierul
Voroneþ existã amenajatã o platformã pentru aterizarea
helicopterelor - helioport.

3.2 ORGANIZAREA SPAÞIALÃ SI ZONAREA
FUNCÞIONALÃ

3.2.1. Suprafaþa administrativã

Teritoriul intravilan al oraºului Gura Humorului conform
Planului Urbanistic General are o suprafaþã de 582,35 ha
ºi este constituit din:
1.)
Oraºul Gura Humorului
- trupul principal (A) .............................. ........ 461,31 ha;
2.)
Cartierul Voroneþ
- trupul secundar (B) ........................................ 64,11 ha;
Alte trupuri componente................................... 56,93 ha;
din care:
- trup C, zona Ariniº ............................................ 4,35 ha;
- trup D, fortificaþie (cetate) ................................ 0,41 ha;
- trup E, zona industrialã Pãltinoasa .................. 44,98 ha;
- trup F, staþie captare............................................3,99 ha;
- trup G, depozit deºeuri menajere ...................... 2,19 ha;
- trup H, staþie epurare ..........................................1,11 ha.
- trup I, zona fostului poligon
- trup K zona Vãrvata
- trup L, rezervoarele de apã din Voroneþ
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3.2.3.1 Reþeaua de drumuri, cãi ferate, transport
aerian

În perioada 1992 - 2002 s-a produs o creºtere a numãrului
de locuinþe ºi a suprafeþei locuibile atât în domeniul public,
cât ºi în cel privat.
Starea de întreþinere a construcþiilor din oraºul Gura Humorului prezintã urmãtoarele caracteristici:
- clãdiri vechi la care s-au executat reparaþii capitale,
modernizãri, ºi care reprezintã un fond construit valoros.
Aceste construcþii corespund actualelor destinaþii ºi au o
lungã perspectivã de utilizare (primãria, judecãtoria, cinematograful, muzeul, etc.).
- clãdiri vechi care necesitã reparaþii pentru a putea fi utilizate în continuare, în perspectiva urmãtorilor 5 – 10 ani;
- clãdiri în stare bunã, construite în ultimii 30 ani, care nu
prezintã probleme din punct de vedere al gradului de
uzurã ºi care se menþin în totalitate (cca 85% din obiectivele de interes public ºi care necesitã doar lucrãri de
întreþinere).

Reþeaua principalã de strãzi a oraºului Gura Humorului s-a
dezvoltat, ca ºi localitatea, de-a lungul râului Moldova ºi a
pârâului Humor.
Reþeaua stradalã majorã a oraºului este intens solicitatã,
traficul de tranzit suprapunându-se peste circulaþia de
interes local.
Principalele drumuri naþionale ºi judeþene care traverseazã
oraºul sunt:
- DN 17 (E576): Câmpulung Moldovenesc - Gura Humorului- Suceava;
- DJ 177: Gura Humorului – Mãnãstirea Humorului - Poiana
Micului;
Profilele transversale ale strãzilor sunt în general insuficiente ca lãþime, strãzile de categoria a III a fiind cu lãþimi ale
carosabilului cuprinse între 5 si 7 m. Singura stradã de
categoria a-III-a cu lãþimea carosabilului de 14 m, este
Bd. Bucovina în lungime de 1900 m .
Lungimea totalã a strãzilor din oraº este de 76 km din care,
modernizate, 43 de km
Transport:
- rutier: o autogarã, servicii particulare de taximetrie ºi maxi taxi;
- feroviar: o staþie CFR;
- aerian: helioportul de la Voroneþ;

3.2.3 Infrastructura
Infrastructura existentã în întreaga comunitate bucovineanã
influenþeazã negativ implementarea unor proiecte de succes pentru folosirea potenþialului zonei.

3.2.3.2 Reþeaua de alimentare cu apã potabilã,
staþia de tratare a apei
Oraºul Gura Humorului îºi realizeazã alimentarea cu apã
prin principala sursã, amplasatã pe malul stâng al râului
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Bilanþul teritorial al intravilanului existent este urmãtorul:
NR. CRT.

ZONE FUNCÞIONALE

HA

%

1

Locuinþe ºi funcþiuni complementare

198,20

34,03

2

Unitãþi industriale ºi depozite

48,57

8,34

3

Unitãþi agrozootehnice

6,54

1,12

4

Instituþii ºi servicii de interes public

22,93

3,94

Cãi de comunicaþie ºi transport din care:
Rutier
Feroviar

109,55
97,61
11,94

18,81
16,76
2,05

6

Spaþii verzi, sport, agrement, protecþie

29,91

5,14

7

Construcþii tehnico - edilitare

8,48

1,46

8

Gospodãrie comunalã, cimitire

7,44

1,28

9

Terenuri libere, pãºuni, fâneþe

79,62

13,67

10

Ape

43,08

7,40

TOTAL INTRAVILAN

582,35

100,0

5

-

3.1.2 Fondul locuibil
Zona de locuinþe din Gura Humorului este reprezentatã de
cele douã tipuri de locuinþe: înalte cu P + 3 – 4E, respectiv
joase, cu P, P + 1 – 2E.
Zonele de locuit, pe lângã funcþia lor principalã includ o serie
de dotãri strict necesare ca: ºcoli, grãdiniþe, dispensare,
biserici, magazine, spaþii de joacã copii – constituind
funcþiuni complementare.

Moldova, în zona Voroneþ cu un debit de 50 de litri pe
secundã. Acest debit se obþine din cele patru puþuri de
captare care gravitaþional, transportã apa în puþul central,
iar din acesta apa este trimisã în rezervorul de înmagazinare.
Conducta de sifonare are lungimea de 370 m ºi Dn
cuprins între ø 200 mm ºi ø 300 mm. Debitul sursei de
apã este de 70,4 l/sec.

Corpul principal al oraºului constituie cea mai mare ºi mai
importantã unitate de referinþã, aici aflându-se ºi centrul
oraºului, concentrând majoritatea obiectivelor social –
administrative, culturale ºi comerciale care deservesc
întreaga populaþie. Aceastã zonã are o pondere relativ ridicatã a locuinþelor cu P + 1 – 2E de tip urban sau semiurban
ºi are un nivel de dotare socio–culturalã superioarã celorlalte zone ale oraºului.

Zona de amplasament a sursei are condiþii de captare
deosebit de favorabile din punct de vedere igienico-sanitar, apa fiind asiguratã de sursa subteranã din terasa râului Moldova.
Accesul la sursa de apã este favorabil ºi dovadã cã sursa
are deplinã siguranþã este faptul ca din 1972 ºi pânã în
prezent nu a fost niciodatã ameninþatã cu scoaterea din
funcþiune din cauza calamitãþilor (inundaþii, secetã).
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O analizã comparativã a fondului locativ la recensãmintele din 1992 respectiv 2002 este prezentatã în tabelul urmãtor:
Formã de proprietate
Indicatori

Numãr locuinþe

Numãr camere de
locuit

Suprafaþa locuibilã
(mp)

Anul

Total, din care:

Proprietate privatã

Proprietate publicã

1992

4.901

3.489

1.412

1996

4.942

4.891

51

2002

5.147

5.007

140

1992

12.055

9.290

2.765

1996

12.208

12.109

99

2002

13.938

13.686

252

1992

182.857

138.715

44.142

1996

185.434

184.355

1.079

2002

236.403

232.376

4.027

Rezervorul cu o capacitate V = 1 x 2500 mc (1 x 1000mc)
este amplasat pe dealul Mestecãniº la cota 525,0 m. În
zona rezervorului este prevazutã ºi o suprafaþã pentru
eventualitatea extinderii acestuia cu încã o cuvã.
Legãtura dintre staþia de pompe ºi zona de înmagazinare se
realizeazã printr-o conductã de azbociment sub presiune cu
Dn = 350 mm.
Din rezervorul existent, apa se distribuie gravitaþional
printr-o reþea inelarã, având principalul inel cuprins între
strada Mestecãniº pânã în zona cimitir care se încheie
prin strada Bucovinei, piaþa centralã ºi strada Mestecãniº.
Reþeaua de distribuþie se prelungeºte printr-o ramificaþie
pânã în zona industrialã Pãltinoasa. Distribuþia ramificatã se
continuã pe strada Mãnãstirea Humorului, Strada ªtefan cel
Mare, strada Ciprian Porumbescu, Strada Obor.
Reþelele de distribuþie sunt din azbociment ºi au o vechime
de peste 25 de ani.
În prezent, sistemul de alimentare cu apã asigurã consumul
de apã al oraºului, având disponibilitãþi ºi pentru cartierul
Voroneþ.
Situaþia beneficiarilor conectaþi la serviciul de alimentare cu
apã în oraºul Gura Humorului se prezintã conform graficului de mai jos:

3.2.3.3 Canalizarea menajerã ºi pluvialã, staþia de
epurare a apelor uzate

Canalizarea apelor uzate menajere ºi pluviale în oraº din
punct de vedere tehnic se realizeazã prin cele trei sisteme
cunoscute:
• Mixt
• Divizor
• Unitar
Colectorul principal al oraºului are un diamentru de ø 500
mm ºi ø 400 mm. Canalizarea a fost proiectatã în sistem
divizor, dar prin racordarea unor tronsoane din canalizarea
pluvialã aceasta s-a transformat în sistem mixt.
Apele menajere sunt conduse în staþia de epurare printr-un
sistem unitar în majoritatea zonelor.
Canalul colector al oraºului pozat pe strada Bucovinei are
douã tronsoane paralele cu Dn 500 mm, unul din tuburi
de beton ºi celãlalt din tuburi: PREMO Dn 500 mm.
Colectorul principal al oraºului executat în 1972 are urmãtorul traseu: str. Bucovinei, str. Parcului, zona I.C.I.L, str.
Florilor, str. Bucovinei, Lunca Boilor, staþia de epurare.
Canalizarea menajerã continuã pe încã douã strãzi importante ºi anume strada Mãnãstirea Humorului ºi strada

29
GURA HUMORULUI

ªtefan cel Mare, ambele având diametrul de ø 300 în sistem mixt
Canalizarea pluvialã de pe strada Mãnãstirea Humorului
care este în sistem mixt, la fel fiind ºi canalizarea de pe strada ªtefan cel Mare.
În 1985 s-a realizat o canalizare pluvialã cu Dn de 600 mm
din zona centralã a oraºului având cota de radier la
cãminul de intersecþie cu strada Avram Iancu de 474,30
m. Aceastã canalizare din tuburi de azbociment ºi cu o
adâncime de cca 4,00 m are scopul de a colecta apele din
zona pieþei agro-alimentare, primãriei, parcãrii din faþa
muzeului, spitalului, precum ºi apele pluviale de pe strada
mãnãstirea Humorului. La aceasta canalizare nu s-au mai
fãcut racorduri cu celelalte strãzi din lipsã de fonduri.
La firul doi de canalizare menajerã, executat în 1985 nu
este racordat nici un consumator, din lipsã de resurse financiare.
Amplasamentul staþiei de epurare existentã este cuprins
între cantonul Izvor ºi Podul Izvor. Gospodãria de tratare a
apei menajere este amplasatã pe malul stâng al râului
Moldova, afluent al râului Siret.
Gradul de salubritate a emisarului existent în care se deverseazã apele epurate este II.
Staþia de epurare este prevãzutã cu treaptã mecanobilogicã ºi are capacitatea de tratare de 40 de litri pe
secundã.
În prezent, din punct de vedere al normativelor ºi legislaþiei în vigoare, staþia de epurare este depãºitã ºi nece-

sitã intervenþii importante pentru aducerea la condiþiile
ecologice cerute de normele actuale.

3.2.3.4 Reþeaua de distribuþie a energiei electrice
a) Instalaþiile de distribuþie a energiei electrice
Oraºul Gura Humorului este racordat la Sistemul energetic
naþional prin intermediul unei staþii de 110/20 KV amplasatã la periferia oraºului.
b) Reþelele de distribuþie a energiei electrice de medie tensiune

12150
15000
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Tabelul 2 Situatia locuinþelor din Gura Humorului în funcþie de dotari ºi dependinþe
Locuinþe dispunând de:

Alimentare cu apa
în locuinþa

Canalizare din
reþea publicã sau
sistem propriu

Locuinþe care au:

Instalaþie electricã

Încalzire prin termoficare sau prin
centrala termica

Bucãtãrie

Baie

Numãr

În % faþa
de total

Numãr

În % faþa
de total

Numãr

În % faþa
de total

Numãr

În % faþa
de total

Numãr

În % faþa
de total

Numãr

În % faþa
de total

3.932

76,6

3.828

74,6

5047

98,3

1,464

28,5

4,883

95,1

3,679

71,7
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În prezent în oraºul Gura Humorului reþelele de tensiune
sunt:
Linii
Linii
Linii
Linii
Linii

electrice
electrice
electrice
electrice
electrice

subterane de medie tensiune – 16,6 km
subterane de joasã tensiune – 18,43 km
subterane de medie tensiune – 11,4 km
subterane iluminat public – 20 km
aeriene iluminat public – 2,8 km

3.2.3.5 Reþeaua de distribuþie a gazelor naturale
Alimentarea cu gaze naturale a oraºului Gura Humorului se
face prin racord de înaltã presiune Dn 150 mm în lungime
de 50 m la conductele Dn 250 mm Frasin – Tãtãrãºti ce
trec la sud de localitate.
Staþia de reglare mãsurare gaze de înaltã presiune în douã
trepte de reglare pentru un debit de 12.000 Nmc/h are o
presiune de ieºire redusã. Aceasta este situatã pe malul
stâng al pârâului Humor. Racordarea la conducta de Dn 250
mm se face dupã traversarea pârâului de cãtre aceasta.
În prima tranºã s-a aprobat branºarea la conductele de
distribuþie de gaze naturale a unui numãr de 2400 de apartamente ºi 4500 locuinþe individuale reprezentând cca 80 %
din numãrul total de locuinþe din oraº.
În acest moment se implementeazã proiectul „Utilitãþi ºi
mediu la standarde europene” care are ca obiect alimentarea cu cãldurã , prin agent termic primar, a 5 puncte termice din Gura Humorului. Agentul termic primar este apã
fierbinte, preparat într-o centralã termicã amplasatã în afara
zonei de locuinþe.

4.1.1 Structura etnicã ºi dinamica populaþiei

În perioada celor opt recensãminte desfãºurate între anii
1930 -2002, evoluþia populaþiei se prezintã astfel:
La Recensãmântul din anul 2002 s-a înregistrat o populaþie
de 15.656 locuitori, din care 7.481 bãrbaþi (47,8%) ºi 8.175
femei (52,2%).
Numãrul locuinþelor permanente sau sezoniere la aceastã
datã era de 5.133, rezultând astfel o medie de 3,085 persoane/locuinþã, situându-se din acest punct de vedere la
nivelul valorii medii naþionale.
Structura populaþiei pe grupe de vârstã ºi sex înregistratã la
recensãmintele din 1992 respectiv 2002 este redatã în
tabelul urmãtor:

Structura etnicã a populaþiei oraºului Gura Humorului
constatatã la recensãmintele din 1992, respectiv 2002:

3.2.3.6 Telecomunicaþii
În prezent oraºul este deservit de o centralã automatã analogicã, cu 5000 de linii iar gradul de încãrcare a centralei
este de 70% ºi o unitate Alcatel de aprox.500 de linii.

4. CAPITALUL SOCIAL

4.1 Demografie

Se constatã cã populaþia de origine românã reprezenta
95,64% din totalul populaþiei localitãþii Gura Humorului
înregistratã la recensãmântul din 2002.
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Datele au fost furnizate de Direcþia Judeþeanã de Statisticã dupã Recensãmântul populaþiei ºi locuinþelor din anul 1992
respectiv 2002.

4.1.2 Miºcarea naturalã a populaþiei
În perioada analizatã (1999 – 2004) numãrul nãscuþilor vii din localitatea Gura Humorului a scãzut continuu. Aceastã
scãdere se simte pe parcurs prin dificultãþile ce apar în formarea efectivelor ºcolare. Mortalitatea a înregistrat în aceeaºi
perioadã o creºtere uºoarã, sporul natural având valori pozitive.

Anul recensamântului:

Nr. locuitori:

1930

6.910

1948

6.298

1956

7.216

1966

9.081

1977

13.235

1992

16.629

1997

16.672

2002

15.656

Evoluþia populaþiei în perioada pe care o analizãm ilustreazã
o dinamicã acceleratã: în decursul celor peste ºase decenii,
populaþia oraºului a crescut de 2,41 ori respectiv de la
6.910 locuitori în anul 1930 la 16.672 locuitori la
01.07.1997. Populaþia a înregistrat o creºtere mai lentã în
perioada 1992 – 1997, în anul 1997 înregistrând valoarea
maximã. Din acest an a început declinul numeric al populaþiei din Gura Humorului. Acest lucru s-a datorat în primul
rând creºterii migraþiei cãtre zonele rurale înconjurãtoare

a populaþiei disponibilizate în urma restructurãrii industriale (industria minierã, industria de prelucrare a cauciucului
ºi a maselor plastice, industria de exploatare, prelucrare ºi
transport a masei lemnoase ºi altele). Un rol important l-au
avut în ultimii ani plecãrile în strãinãtate, din care multe cu
caracter permanent. De asemenea, scãderea numericã a
populaþiei s-a datorat ºi scãderii natalitãþii în ultimii ani.
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Bilanþul natural al populaþiei oraºului Gura Humorului:

GRUPA DE
VÂRSTÃ

1992

2002

0-4

Total

M

F

Total

M

F

5-9

1.223

605

618

740

379

361

10 - 14

1.427

717

710

767

379

388

15 - 19

2.091

1.027

1.064

1.436

759

677

20 - 24

1.465

716

749

1.710

802

908

25 - 29

1.391

647

744

1.136

553

583

30 - 34

875

412

463

1.115

563

552

35 - 39

1.190

546

644

1.306

613

693

40 - 44

1.317

603

714

836

393

443

45 - 49

1.299

627

672

1.035

458

577

50 - 54

982

439

396

1.213

529

684

55 - 59

872

463

409

734

374

360

60 - 64

625

301

324

813

380

433

65 - 69

430

198

232

701

338

363

70 - 74

233

101

132

477

208

269

75 - 79

189

77

112

277

110

167

80 - 84

139

57

82

125

54

71

Peste 85

46

14

32

79

34

45

Total

16.629

8.030

8.599

15.656

7.481

8.175

4.1.3 Mobilitatea teritorialã
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Bilanþul migratoriu al populaþiei reprezentat prin diferenþa dintre numãrul celor care ºi-au stabilit domiciliul în Gura Humorului ºi numãrul celor
care ºi-au stabilit domiNumãr persoane
ciliul în altã localitate
Naþionalitate
este negativ ºi în con1992
2002
tinuã creºtere, acesta
Români
15.984
14.974
fiind
motivul
Þigani
252
396
descreºterii numerice a
populaþiei.
Nemþi
182
129
Numãrul plecãrilor temPoloni
92
69
porare pentru lucru în
strãinãtate este în conRuºi, lipoveni
40
30
tinuã creºtere.
Ucraineni

33

20

Maghiari

22

20

Alþii

24

18

Total

16.629

15.656

4.2 Forþa de muncã
ºi protecþia socialã

4.2.1 Structura forþei de muncã pe domenii de activitate

Anul

Populatia totala, din
care:

Femei

Bãrbaþi

2000

16.710

8.674

8.036

2001

16.727

8.704

8.023

2002

15.962

8.295

7.667

2003

15.918

8.263

7.655

4.2.2 Populaþia activã ºi populaþia inactivã

Conform datelor furnizate de Agenþia Localã pentru Ocuparea Forþei de Muncã, situaþia ºomerilor din localitatea Gura
Humorului se prezintã astfel:
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Anul

Populaþia
legalã

Nãscuþi vii

Decedaþi

Sporul natural

Nãscuþi morþi

Decedaþi < 1

v. abs.

‰

v. abs.

‰

v. abs.

‰

v. abs.

‰

v. abs.

‰

1999

16.671

193

11,6

142

8,5

51

3,1

1

5,2

5

25,9

2000

16.710

16.710

183

142

8,5

41

2,5

0

0,0

5

27,3

2001

16.727

158

9,5

146

8,7

12

0,8

1

6,3

5

31,6

2002

15.962

148

9,3

136

8,5

12

0,8

2

13,3

3

20,3

2003

15.918

162

10,2

156

9,8

9,8

6

2

12,2

4

24,7

2004

15.842

178

11,3

153

9,7

25

0,6

3

16,6

4

22,5

Agenþia Localã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Gura Humorului a organizat în perioada 2002 – 2004 cursuri de calificare ºi recalificare pentru ºomeri dupã cum urmeazã:
Anul

Populaþia
legalã

Stabiliri de domiciliu în
localitate

Plecãri cu domiciliu în Stabiliri de reºedintã în
altã localitate
localitate

Plecãri cu reºedinþa
din localitate

v. abs

‰

v. abs

‰

v. abs

‰

v. abs

‰

1999

16.671

165

9,9

177

10,6

557

33,4

488

29,3

2000

16.710

144

8,6

168

10,1

529

31,7

494

29,6

2001

16.727

166

9,9

220

13,2

520

31,2

406

24,3

2002

15.962

174

10,9

230

14,4

242

15,2

175

11,0

2002:

Curs de calificare în meseria de sudor autogen – 9 persoane, încadrare 100% ;
Curs de calificare în meseria de sudor electric – 13 persoane, încadrare 100% ;
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2003

15.918

151

9,5

233

14,7

343

21,6

253

15,9

2004

15.842

201

12,8

307

19,5

289

18,3

254

16,1

Curs de calificare în meseria de dulgher – 28 persoane, încadrare 100%.
2003:

Curs de calificare ospãtari – 11 persoane – încadrare 80%;
Curs de calificare bucãtari – 15 persoane – încadrare 80%.

2004:

Curs de calificare lucrãtor comercial – 18 persoane – încadrare 50%;
Curs de calificare ospãtari – 19 persoane – încadrare 80%.

În perioada 2002 – 2004 la Agenþia pentru Ocuparea Forþei de Muncã Gura Humorului a fost organizatã bursa locurilor
de muncã astfel:
2002:

Bursa generalã a locurilor de muncã;
Bursa locurilor de muncã pentru absolvenþi.
Forþa de muncã

2000

2001

- Total persoane, din care :

3.608

4.016

- industrie

1.104

1.471

- construcþii

542

569

- comerþ

349

486

- transport, depozitare, poºtã,
comunicaþii

405

215

- activitãþi financiar - bancare ºi
asigurãri

63

54

- administraþie publicã

90

93

- învaþãmânt

633

650

- sãnãtate ºi asistenþã socialã

422

478

2003:

Bursa locurilor de muncã pentru femei;
Bursa generalã a locurilor de muncã;
Bursa locurilor de muncã pentru absolvenþi;
Bursa locurilor de muncã pentru persoanele cu
handicap.

2004:

Bursa locurilor de muncã pentru femei;
Bursa generalã a locurilor de muncã;
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Bursa locurilor de muncã pentru absolvenþi;
Bursa locurilor de muncã pentru persoanele cu
handicap.
Populaþia totalã, din care :
Populaþia activã, din care:
Populaþia inactivã:
Populaþie ocupatã

ªomeri

2002

15.962

6.155

4.271

1.884

9.807

2003

15.918

7.530

6.579

951

8.388

Sursa:

D.J.St Sv

D.J.Statistica Sv.

AJOFM

Situaþia resurselor umane existente în zonã se prezintã astfel:
- multã forþã de muncã neocupatã a rezultat din disponibilizãrile din minerit ºi industria uºoarã;
ªomeri:

2002

2003

2004

Total ºomeri înregistraþi anual,
din care:

1.884

951

1.148

ªomeri indemnizaþi, din care:

1.515

666

703

- ajutor de ºomaj:

998

507

560

- ajutor de integrare
profesionalã:

191

125

143

- alocaþie de sprijin:

326

34

-

ªomeri neindemnizaþi:

369

285

445

- forþã de
muncã
este specializatã
în
produse animaliere:
prelucrarea
laptelui, a
cãrnii,
produse
d
e
pielãrie;
- existã
mânã de
lucru cali-

ficatã în prelucrarea lemnului, pentru aproape toate semifabricatele ºi produsele finite din lemn;
- pãstrarea artei culinare autohtone, bazatã pe resurse ºi materii prime locale ar putea deveni un punct forte pentru atragerea turiºtilor în pensiuni;
- existã o bogatã tradiþie ºi pricepere în domeniul artizanatului ºi a produselor meºteºugãreºti, a artei populare autentice;
- orientarea constantã spre activitãþi de servicii, mai ales turistice, dar nespecializate. Cu o specializare în domeniu poate
deveni o sursã viabilã de venit;
- este necesarã recalificarea ºi specializarea forþei de muncã dupã cerinþele actuale ale pieþei muncii.

4.2.1 Ajutoare sociale
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Pe linia protecþiei sociale în oraºul Gura Humorului populaþia defavorizatã beneficiazã de mai multe servicii care sunt
oferite în cadrul Direcþiei Publice de Asistenþã Socialã
Gura Humorului.
Cantina de Ajutor Social asigurã hrana caldã pentru persoanele fãrã venituri sau cu venituri reduse, precum ºi pentru persoanele vârstnice care nu pot sã îºi prepare singure
hrana.
Serviciile medico-sociale sunt oferite persoanelor din zonele mãrginaºe ale oraºului, al cãror acces la cabinetele
medicale este diminuat, prin cele douã Dispensare
medico-sociale din cartierul „Boureni” ºi satul Voroneþ.
În privinþa tinerilor care au împlinit 18 ani, au pãrãsit Centrul
de Plasament „George Sidorovici” ºi nu au o locuinþã (pentru a preveni vagabondajul ºi fenomenul ,,copiii strãzii”),
funcþioneazã în cadrul locuinþelor sociale din str. Lt.V.
Mãrceanu nr.11 un adãpost de noapte care încearcã sã
suplineascã lipsa unui loc de dormit ºi a unor condiþii umane
de trai.
Centrul de Consiliere a persoanelor de etnie rromã încearcã scãderea cazurilor de discriminare ºi facilitarea accesului populaþiei de etnie rromã la informaþii de naturã juridicã, privind oportunitatea iniþierii unei afaceri proprii etc,
precum ºi schimbarea mentalitãþii.
În evidenþele Direcþiei Publice de Asistenþã Socialã se aflã
un numãr de 350 de persoane cu handicap, dintre care 75
de persoane cu handicap grav sunt îngrijiþi de asistenþi
personali, angajaþi în cadrul Primãriei Gura Humorului.
În oraºul Gura Humorului lucreazã 11 asistenþi maternali
profesioniºti, care au în îngrijire sau în plasament minori
proveniþi din Centrul de Plasament „George Sidorovici” din
Gura Humorului sau copii din familii aflate în situaþii de risc.
Pentru un numãr de 30 de minori s-a stabilit ca mãsurã de
protecþie plasamentul la rude pânã la gradul IV. 33 de
copii de pe teritoriul localitãþii se aflã într-un centru de plasament, iar 25 de minori se aflã la asistenþi maternali profesioniºti.
În evidenþele locale se gãsesc 87 de bãtrâni în situaþii deosebite.
Centrul de Plasament L. Ulici
Instituþia a luat fiinþã în octombrie 2001 prin desprinderea de
Centrul ªcolar. În anul ºcolar 2004 – 2005 la Centrul de
Plasament au fost instituþionalizaþi 125 elevi cu deficienþã
mintalã, cu vârste cuprinse între 7 ºi 23 ani, din care 85 cu
deficienþã mintalã uºoarã, iar restul de 40 cu deficienþã
mintalã severã încadraþi în gradul I ºi II de handicap.

Copiii urmeazã cursurile la Centrul ªcolar Gura Humorului.
În anul ºcolar 2004 – 2005, 33 elevi au fost înscriºi în clasele I – IV, 52 în clasele V – VIII, 26 au urmat cursurile ºcolii
profesionale, iar restul de 14 sunt neºcolarizaþi. Aceºtia din
urma sunt copii cu handicap sever, care au urmat terapii de
recuperare, urmând ca din data de 15 septembrie 2005 sã
intre în procesul de alfabetizare. În afara activitãþilor
ºcolare, copiii din cadrul Centrului de Plasament L.Ulici sunt
organizaþi în 10 grupe, în cadrul cãrora desfãºoarã activitãþi
de socializare ºi terapii de recuperare prin intermediul unei
sãli de kineto-terapie. În cadrul centrului funcþioneazã un
cabinet medical ºi un cabinet de consiliere psihologicã.
Pentru formarea deprinderilor, copiii sunt instruiþi în cadrul
unor ateliere de croitorie ºi patiserie.
Centrul de Plasament G. Sidorovici
Centrul de Plasament „George Sidorovici” a fost înfiinþat în
anul 1945, pentru a adãposti orfanii celui de-al doilea rãzboi
mondial ºi a funcþionat ca o Casã de Copii ºcolari, ocrotind
în 1975, anul mutãrii în actuala clãdire situatã pe strada
Sf. Mihail nr. 29, un numãr de 425 de copii.
Din anul 1998, instituþia a trecut în subordinea Direcþiei Generale de Protecþie a Drepturilor Copilului Suceava, moment în care a început aplicarea reformei în domeniul protecþiei copilului.
Din anul 2000, în semn de omagiu adus ziaristului ºi scriitorului George Sidorovici, centrul îi poartã numele.
Centrul gãzduieºte, îngrijeºte ºi educã copii ºi tineri cu handicap uºor, mediu ºi sever. Centrul este de tip clasic,
organizat într-un spaþiu – internat cu cantinã, în care locuiesc 72 de copii, iar de 5 ani funcþioneazã primele încercãri de dezinstituþionalizare, 2 case de tip familial care
gãzduiesc fiecare câte 10 copii care sunt pregãtiþi pentru
viaþa independentã ºi autonomã.
Tinerii care ies din sistemul de protecþie ºi au slabe ºanse
de a primi ajutorul familiei sunt preluaþi de serviciul de
asistenþã ºi sprijin pentru tinerii în dificultate, care vine în
întâmpinarea tinerilor de a se integra socio – profesional,
asigurându-le o locuinþã în cadrul unuia din cele 3 apartamente sociale preluate la finalizarea unui proiect al Organizaþiei „Salvaþi Copiii” ºi identificând locuri de muncã potrivite abilitãþilor personale ºi pregãtirii profesionale ale tinerilor.
Îngrijirea ºi supravegherea permanentã a copiilor în centru
este asiguratã de 74 de angajaþi, din care 30 de educatori, 8 supraveghetori de noapte, 6 bucãtãrese, 3 asistente medicale, 4 portari, 2 spãlãtorese, 3 îngrijitori, 6 referenþi de formare ºi 12 salariaþi de întreþinere.
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În momentul de faþã este în derulare proiectul PHARE de
închidere a Centrului de Plasament potrivit Strategiei Guvernului României privind Protecþia Copilului aflat în Dificultate, care conþine principii, direcþii generale ºi obiective
operaþionale privind dezinstituþionalizarea.
În sens general acest proces constã în trei aspecte:
• Prevenirea intrãrilor ºi a plasamentelor care nu sunt necesare în sistem;
• Depistarea ºi dezvoltarea în comunitate a unor alternative adecvate pentru gãzduirea, tratatea, pregãtirea, educarea ºi reabilitarea copiilor care au nevoie sã fie plasaþi în
îngrijire rezidenþialã;
• Îmbunãtãþirea condiþiilor, îngrijirii ºi tratamentului copiilor
care au nevoie de îngrijirea oferitã de stat.
Dezinstituþionalizarea se bazeazã pe principiul conform
cãruia copiii au dreptul de a trãi în mediul cel mai puþin
restrictiv ºi de a duce o viaþã normalã ºi de independentã.
În acelaºi timp se aflã în strânsã legãturã cu dezvoltarea
unor politici sociale, precum îngrijirea comunitarã, drepturile civile ºi planificarea strategicã.
În paralel cu reþeaua de asistenþi maternali se dezvoltã ºi
reþeaua serviciilor de tip familial care cuprinde în prezent 4
apartamente ºi o casã, urmând ca pânã la începutul anului viitor sã se extindã cu alte 6 case care vor adãposti un
numãr de 72 de copii ºi tineri instituþionalizaþi în prezent în
Centrul de Plasament „George Sidorovici” care necesitã
îngrijire rezidenþialã de specialitate permanentã ºi pentru
care nu este posibilã aplicarea unei soluþii alternative la
instituþionalizare de tip reintegrare în familie cu sau fãrã fond
de urgenþã, plasament în familii substitut – asistenþi maternali sau plasament simplu. Începând cu 1 octombrie 2005,
11 de fete se mutã în primele 4 apartamente care asigurã
un mediu securizat din punct de vedere fizic ºi afectiv.
În clãdirea centrului de plasament va funcþiona un complex
care dezvoltã în momentul de faþã urmãtoarele servicii:
• Servicii de formare ºi deprindere de viaþã independentã
care-ºi desfãºoarã activitatea în cadrul atelierului de croitorie, de frizerie – coafurã ºi de þesãtorie. Se vor înfiinþa
atelierele de tâmplãrie, sculpturã, împletituri din sfoarã care
sã rãspundã nevoilor de reabilitare a unui numãr cât mai
mare de copii ºi tineri.
• Serviciul de sprijin pentru tineri în dificultate care are o
componentã rezidenþialã, de consiliere ºi de informare,
precum ºi de acordare de suport în identificarea ºi pãstrarea unui loc de muncã.
• Centru de consiliere educaþionalã.
În formã de proiect, complexul de servicii comunitare va

cuprinde:
- Un centru de zi cu sprijin educaþional, care va oferi suport
familiilor sãrace ºi celor aflate în situaþii de risc, prin oferirea
de îngrijire de zi (inclusiv hranã ºi asistenþã medicalã) a
copiilor, de sprijin educaþional, terapeutic ºi educativ adiþional.
- Serviciu de consiliere ºi grup de sprijin pentru pãrinþi, pentru a-i ajuta sã facã faþã stresului generat de îngrijirea unui
copil cu nevoi speciale sau de faptul cã fac parte din familii
monoparentale.
- Centru de tip respiro, rezidenþial sau de zi, care se adreseazã familiilor cu copii cu nevoi speciale sau probleme
severe de comportament ajunse într-un nivel de stres
accentuat care pun în pericol copiii de a fi instituþionalizaþi.
- Centru de crizã pentru copiii strãzii ºi cei fugiþi de acasã.
- Facilitãþi rezidenþiale pentru mame – victime ale violenþei
domestice sau care prezintã riscul de a-ºi abandona copiii.

4.3 Sistemul de ocrotire a sãnãtãþii
Spitalul Orãºenesc Gura Humorului
Spitalul orãºenesc Gura Humorului este amplasat în centrul oraºului pe strada Piaþa Republicii, numãrul 1. Clãdirea a fost construitã în 1967, având ca materiale de bazã în
structura construcþiei betonul armat ºi cãrãmidã. Suprafaþa
utilã este de 2333 mp.
În perioada 1992-1998 a fost transformatã în clãdire cu destinaþia de servicii medicale. Transformarea s-a fãcut în douã
etape:
Etapa I în anul 1992 când a fost dat în funcþiune corpul A cu
destinaþia de Spital. Corpul A al spitalului are patru nivele:
demisol, parter ºi douã etaje, acestea însumând suprafaþa de 1669 mp.
Etapa II în anul 1998 când a fost dat în folosinþã corpul B,
având douã nivele: parter ºi un etaj cu o suprafaþã de 634
mp.
Spitalul orãºenesc Gura Humorului are urmãtoarea structurã:
• 4 secþii (medicinã internã, obstreticã – ginecologie, pediatrie) cu un numãr de 120 paturi ºi
• 3 compartimente (neonatologie, ORL, chirurgie generalã)
cu un numãr de 40 paturi;
• 2 laboratoare (analize medicale ºi radiologie),
• Camerã de gardã
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• Dispensar TBC
• Serviciu de sterilizare
• Farmacie
• Ambulatoriu de specialitate
• Douã grãdiniþe (Grãdiniþa cu program de zi ºi Grãdiniþa cu
program sãptãmânal);
• Dispensar medical ºcolar
• Asistenþã medicalã
• Compartiment contencios
• Compartiment financiar–contabil
• Statisticã ºi informaticã
• Relaþii cu publicul
• Biroul resurse umane, normare, organizare, salarizare
• Aprovizionare, transport, investiþii
• Tehnic ºi administrativ
Personalul care deserveºte spitalul este în numãr total de
195 persoane, din care: medici – 20, chimiºti ºi biologi – 2,
farmaciºti – 1, cadre cu studii medii – 86, infirmiere – 19,
îngrijitoare – 30, spãlãtorese – 3, personal tesa + statistica
– 16, personal deservire – 1, muncitori – 15.
În anul 2003 numãrul personalului a fost de 196 în timp ce
în anul 2004 numãrul personalului a fost de 194 iar numãrul paturilor s-a menþinut la 160 de paturi.
În cadrul spitalului funcþioneazã o farmacie cu un nr de 4
angajaþi din care un farmacist specialist, trei cadre medii ºi
o îngrijitoare.
Maternitatea este amplasata în centrul oraºului, pe strada
Bulevardul Bucovina, numãrul 17 A. Clãdirea a fost construitã în 1930, având ca material de bazã cãrãmida. Are o
suprafaþã utilã de 605 mp ºi dispune de trei nivele
demisol, parter ºi un etaj. Clãdirea a primit apoi o destinaþie de servicii medicale, anul dãrii în funcþiune ca maternitate fiind 1962. În anul 1973 se construieºte o aripã cu
douã nivele lipitã de cea dinspre stradã.
Maternitatea are urmãtoarea structurã:
Secþia obstetricã – ginecologie
Compartiment Neonatologie
Numãrul de personal care deserveºte maternitatea este
urmãtorul:
- la Secþia obstetricã – ginecologie – 2 medici, 9 cadre
medicale cu studii medii, 3 infirmiere, 6 îngrijitoare;
- la Compartimentul Neonatologie: 1 medic, 9 cadre medicale cu studii medii, o infirmierã.
Pediatria este situatã în apropiere de centrul oraºului pe
strada Lt. Viorel Marceanu ºi a fost datã în funcþiune în
anul 1976 având o suprafaþã utilã de 560 mp, materialul

de bazã din care a fost construitã clãdirea fiind cãrãmida
ºi betonul armat.
Pediatria dispune de un numãr de 25 de paturi.
Numãrul de personal care deserveºte pediatria este
urmãtorul: un medic, 7 cadre medicale cu studii medii, 3
infirmiere, 6 îngrijitoare curãþenie.
În oraº funcþioneazã 32 cabinete medicale individuale, 5
farmacii umane ºi una veterinarã, 4 farmacii naturiste.

4.4 Sistemul de educaþie ºi învãþãmânt
În oraºul Gura Humorului activitatea ºcolarã se
desfãºoarã prin intermediul urmãtoarelor forme de
învãþãmânt:

a) Învãþãmântul preºcolar din Gura Humorului
funcþioneazã în momentul actual prin intermediul a:
- patru grãdiniþe cu program normal;
- o grãdiniþã cu program prelungit;
- o grãdiniþã cu program sãptãmânal.
Lista unitãþilor de învãþãmânt preºcolar în anul scolar
2004 - 2005:
Grãdiniþa cu program prelungit „Cãsuþa piticilor” este singura instituþie care dispune de douã cadre medicale. În
general grãdiniþele sunt dotate cu grupuri sanitare ºi apã
curentã, excepþie fãcând grãdiniþele din cele douã cartiere
mãrginaºe ale localitãþii: Boureni ºi Voroneþ.
Grãdiniþa cu program prelungit ºi cea cu program sãptãmânal funcþioneazã în locaþii construite în ultimii ani, care
dispun de dotãrile necesare derulãrii normale a activtãþii
didactice. Celelalte clãdiri au o vechime considerabilã,
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multe din ele necesitând reparaþii curente.
În cadrul Grãdiniþei cu program prelungit funcþioneazãs o grupã cu profil german, care este foarte solicitatã de pãrinþii
copiilor care apeleazã la serviciile oferite de grãdiniþã.
Activitatea didacticã a fiecãrei grãdiniþe este completatã de o serie de programe educaþionale precum:

Nivelul de învãþãmânt:

Total unitãþi

Învãþamânt preºcolar:

6

Învãþãmânt primar (I - IV) si gimnazial (V - VIII):

3

Învatamânt liceal (IX - XII):

1

Învatamânt profesional:

1

Învatamânt special:

1

• Primãvara Europeanã;
• Sã citim pentru mileniul III;
• Bursa locurilor în grãdiniþã;
• Zilele porþilor deschise;
• Expo didact;

• Eco grãdiniþa, etc.
Situaþia unitãþilor de învãþãmânt din Gura Humorului în anul ºcolar 2004 - 2005

Denumire
unitate de
învãþãmânt

Nr. Copii

Nr. grupe

Nr. mediu
copii într-o
grupa

Nr. personal
didactic

Nr. personal
medical

Nr. încãperi
folosite de
copii

Nr. locuri
(capacitate)

Grãdiniþa cu
program
normal nr.1
„Lumea
Copilãriei"

159

6

26,5

6

-

6

120

Grãdiniþa cu
program
normal nr. 2

107

4

26,7

4

-

4

80

Grãdiniþa cu
program
normal
Voroneþ

25

1

25

1

-

1

20
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Grãdiniþa cu
program
normal
Boureni

22

1

22

1

-

1

20

Grãdiniþa cu
program
prelungit nr.2
„Cãsuþa
piticilor"

158

5

31,6

10

2

6

150

Grãdiniþa cu
program
sãptamânal
nr. 1

66

2

33

4

-

2

66

Total

537

19

26

2

20

456

b) Învãþãmântul primar ºi gimnazial:
ªcoala cu clasele I – VIII Nr. 1 Gura Humorului
ªcoala cu clasele I-VIII, Nr. 1 Gura Humorului (B-dul
Bucovina Nr. 16) este una dintre clãdirile foarte vechi ale
oraºului. În anul 1812 se înfiinþeazã „ºcoala cea dintâi din
Gura Humorului” sub denumirea de „K.K. Trivialschule”.
Prezenta clãdire dateazã din anul 1904 când vechea ºcoalã
a fost reclãditã dupã ce a fost distrusã de un incendiu
devastator în 1899. În prezent, ºcoala este propusã ca
monument arhitectonic, având aspectul arhitectural austriac

de secol XIX. În anul 1912 se construieºte localul 2. ªcoala
se bucurã de prestigiu în oraº ºi zonã datoritã calitãþii procesului instructiv-educativ.
Rezultatele obþinute de elevii ºcolii de-a lungul anilor la
examene, diferite concursuri, nivelul de pregãtire ridicat pe
care îl au când terminã ºcoala, îi determinã pe pãrinþi sã
opteze pentru aceastã ºcoalã.
O parte dintre elevi nici nu se aflã în sectorul acestei ºcoli.
De aceea, ºcoala funcþioneazã cu un efectiv mare pe clase
ºi cu un numãr de clase paralele mai mare decât al celorlalte ºcoli din oraº (sunt câte 3 clase paralele la cl. I-VII ºi
4 cl. a-VIII - a. Învãþãmâtul se desfãºoarã în douã schimburi.
Parteneriate
Pe lângã relaþiile cu comunitatea localã, Consiliul Local,
Primãria oraºului Gura Humorului, instituþiile teritoriale
descentralizate ale statului, instituþiile de învãþãmânt din
teritoriu, s-au realizat demersuri ºi pentru: Colaborãri educaþionale cu instituþii internaþionale:
1. ªcoala colaboreazã cu Peace Corps Romania (Corpul
Pãcii, agenþie a guvernului Statelor Unite ale Americii).
În urma acestei colaborãri, ºcoala a beneficiat de trei profesori americani de limba englezã. Anul acesta, prin programul „Small Program Assistance” s-a aprobat finanþarea nerambursabilã (grant) de la guvernul SUA prin Agenþia Americanã de Dezvoltare (USAID) de 2200 dolari, pentru realizarea proiectului: Salã multifuncþionalã (Cabinet de
limba englezã).
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Unitatea
ºcolara

Nr. Elevi

Nr. mediu
elevi/
clasa

Nr.
claselor
de elevi

Nr.
Nr.
Nr. sãli
personal personal
de clase
didactic nedidactic

Nr.
cabinete ºi
laboratoare

Nr. sãli
de sport

Nr.
terenuri
de sport

Nr.
ateliere

ªcoala cu
clasele I VIII nr. 1

594

23.7

25

37

7

8

9

1

-

1

ªcoala cu
clasele I VIII nr. 2

358

21

17

24

9

17

10

1

1

ªcoala cu
clasele I VIII nr. 3

327

19,3

17

27

8

16

3

1

1

1

Grup
ªcolar
„Al. cel
Bun" clasele
I - VIII

1979

26,3

75

116

38

60

18

2

1

1

Centrul
ªcolar

495

10,7

46

110

58

46

5 laboratoare
patiserie

1

-

10

Total.

3.753

314

120

147

45

6

3

13

2. ªcoala este înfrãþitã cu ªcoala Volksschule din
Hochberg, Wurtzburg din Germania cu care se pãstreazã legãtura ºi în prezent.
3. De asemenea se cautã parteneri pentru parteneriat
ºcolar Comenius1 (programul SOCRATES). Titlul proiectului propus: Teenagers Around the World and their
Interests.
ªcoala cu clasele I – VIII, nr. 2 Gura Humorului (Eco ªcoala
Petru Comarnescu)

ªcoala cu clasele I – VIII, nr. 2 Gura Humorului a dobândit
titlul de „Eco ªcoala Petru Comarnescu” ca urmare a programului Eco ªcoalã implementat in anul 2000. Premierea
a fost realizatã în octombrie 2003 atunci cand instituþia a
obþinut Steagul Verde ºi statutul de Eco – ªcoalã.
Programul Eco – ªcoalã se desfãºoarã în 4 etape:
1.) Înregistrarea ºcolii la centrul Carpato – Danubian de
Geologie;
2.) Implementarea programului în ºcoalã;
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3.) Evaluarea în vederea obþinerii premiului ºi a statutului
de Eco – ªcoalã (Steagul Verde, un Certificat European de
participare la program ºi un LOGO Eco – ªcoalã);
4.) Reevaluarea performanþelor ºi activitãþilor ºcolii dupã doi
ani de la obþinerea statutului de Eco – ªcoalã.
Steagul Verde se acordã doar acelor ºcoli care au implementat cu succes programul în urma procedurii de evaluare.
La nivel internaþional, programul Eco - ªcoalã este coordonat de Fundaþia de Educaþie pentru Mediul Înconjurãtor
(FEE). La nivel naþional programul se desfãºoarã cu sprijinul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, Ministerului
Mediului ºi Gospodãririi apelor, Ministerul Economiei ºi
Comerþului ºi al Comisiei Naþionale UNESCO.
Parteneriate:
- Luxemburg – Cooperation Humanitaire;
- Franþa – corespondenþã ºcolarã;
- Comenius 2 – Franþa, aprilie 2005.
ªcoala cu clasele I – VIII, nr. 3 Teodor Bãlan
ªcoala Teodor Bãlan a fost inauguratã în data de 15 septembrie 1976. La data de 30 septembrie 1978 a fost dat în
folosinþã atelierul ºcolii. În intervalul 1978 – 1983 în ºcoalã
au fost organizate cursuri treapta I de liceu. Îmbunãtãþiri
semnificative au fost aduse în 1992 – 1993 când s-a acoperit ºcoala ºi sala de sport cu ºarpantã de azbest. În
1997 s-a pus în funcþiune centrala termicã pe gaz metan.
ªcoala a fost dotatã în ultimii ani cu mobilier pentru toate
sãlile de clasã ºi laboratoare cu 11 calculatoare, fax,
copiator.
c) Învãþãmântul liceal:
În anul 1909 începe construcþia unei clãdiri, cu parter ºi
douã nivele, dat în folosinþã în anul 1910, în care vor începe
sã funcþioneze primele ºase clase de liceu din Gura Humorului, cu un efectiv de 233 elevi, din care doar 4 români.
Iniþial au predat 11 profesori. Cursurile se desfãºurau în
limba germanã.
În anul 1916 localul liceului este transformat în spital de
campanie. Oraºul se aflã sub ocupaþie ruseascã. Liceul
din localitate este mutat cu acest prilej la Viena unde va
rãmâne pânã la sfârºitul anului 1918.
Începând cu anul 1919, în baza unui ordin al Ministerului
Învãþãmântului se trece la lichidarea liceului german din
localitate, în mod treptat, înfiinþându-se în paralel Liceul
român.
În anul 1921 Liceul român funcþiona cu clasele I – II ºi purta
denumirea „Principele Carol”. Ulterior, în 1927 – 1928,

liceul funcþiona cu toate clasele I – VIII, iar liceul german era
complet lichidat. Liceul dispunea în 1929 de o bibliotecã
pentru profesori ºi elevi ce însuma 1.179 volume. Numãrul
total de elevi înscriºi la liceu era de 408, din care 228 erau
români.
În anul 1931 liceul se desfiinþeazã din cauza crizei economice care cuprinsese ºi învãþãmântul. Un an mai târziu,
în fostul local al liceului ia fiinþã un gimnaziu.
Dupã terminarea celui de-al doilea rãzboi mondial, în localul
fostului liceu „Principele Carol” din Gura Humorului se
înfiinþeazã ªcoala Normalã de Fete „Maria Voichiþa”
(numitã mai târziu ªcoala Pedagogicã de Fete). ªcoala
avea 22 de clase.
În august 1949 are loc reforma învãþãmântului. ªcoala
Pedagogicã avea ciclul I (clasele I - IV), ciclul II (clasele V
– VIII), iar ªcoala Pedagogicã de învãþãtoare cu clasele a
IX – a, a X – a, a XI – a, cu un efectiv total de 465 elevi.
În 1950 - 1951 începe ºcolarizarea tuturor neºtiutorilor de
carte (alfabetizare). 1954 – 1955 ciclul se transformã în
ªcoala Generalã nr. 1. Existau 8 clase la ciclul I ºi 5 clase la
ªcoala Pedagogicã. 1955 – 1956 se reînfiinþeazã ªcoala
Medie mixtã cu clasele a VIII - a ºi a IX – a.
Începând cu anul 1964 apare învãþâmântul seral. Liceul
dispunea de un internat cu o capacitate de 160 de locuri.
Biblioteca însuma 10.500 volume. Liceul avea douã profile, real ºi umanist. Începând din acest an ºcolar se înfiinþeazã ºi funcþioneazã paralel Liceul real – umanist, cu douã
clase de liceu pedagogic.
Din anul 1968 - 1969 se trece la învãþãmântul obligatoriu de
10 clase. Apare ºi clasa a XII – a (liceul va fi de acum de
4 ani – clasele IX – XII).
Liceul pedagogic este în lichidare (mai funcþioneazã cu
anii IV ºi V). Ia naºtere pe lângã Liceul real – umanist un alt
liceu: Liceul Industrial Minier, care, dupã doi ani se va
muta într-o nouã clãdire.
În anul 1973 - 1974 liceul pedagogic a fost lichidat complet.
În 1977 – 1978 se trece la desfiinþarea tuturor liceelor real
– umaniste, unele dintre ele fiind transformate în licee
industriale. La acea datã liceul real – umanist din Gura
Humorului s-a comasat cu cel industrial minier din localitate.
În 2000 – 2001 Grupul ªcolar din Gura Humorului a primit
numele de Grupul ªcolar „Alexandru cel Bun”. Ulterior,
liceul se comaseazã cu ªcoala cu clasele I – VIII nr. 4 Gura
Humorului.
În anii 2000 – 2001 liceul funcþiona cu un efectiv de aproximativ 1500 elevi ºi 120 cadre didactice. Se modernizeazã
sala de sport ºi se schimbã întreaga instalaþie de alimenta-
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re cu apã din ºcoalã. Se construieºte prima paginã de internet a liceului. Se realizeazã primul laborator de informaticã.
În anul urmãtor liceul este dotat cu un set de 26 calculatoare Pentrium IV, cu ajutorul cãrora se implementeazã
primul program educaþional pentru elevi.
În anul ºcolar 2003 – 2004 liceul funcþioneazã cu un efectiv de aproximativ 1900 elevi ºi 120 cadre didactice. Se
modernizeazã laboratoarele de chimie ºi biologie. Se înfiinþeazã primul laborator de informaticã pentru elevii din
învãþãmântul primar.

Obiectivul principal al activitãþii ºcolii este asigurarea condiþiilor optime de recuperare, ºcolarizare ºi profesionalizare pentru elevii cu deficienþã mintalã repartizaþi, cât ºi
asigurarea condiþiilor optime de reintegrare socio–profesionalã pentru fiecare caz în parte.
Elevii ºcolilor humorene au înregistrat rezultate remarcabile la concursurile ºi olimpiadele desfãºurate atât la nivel
judeþean, cât ºi la nivel naþional. Printre rezultatele înregistrate la nivel naþional în anul anului ºcolar 2004 – 2005
amintim:

d) Învãþãmântul special:

Numãrul elevilor înscriºi în anul ºcolar 2004 -2005:
Personalul didactic din învãþãmântul ºcolar în anul ºcolar
2004 - 2005 se prezintã astfel:

Centrul ªcolar Gura Humorului
În anul 1974, pe lângã fostul liceu teoretic din localitate au
luat fiinþã primele clase de învãþãmânt special pentru copii
cu deficienþã mintalã.
În anul 1975, clasele de învãþãmânt special sunt preluate
de nou înfiinþata ªcoalã Generalã Ajutãtoare Gura Humorului, începutul fiind fãcut cu 80 de elevi, 14 cadre didactice ºi cu spaþii de ºcolarizare improvizate prin tot oraºul.
În anul 2005 fosta ªcoalã Generalã Ajutãtoare, transformatã din 1992 în Centrul ªcolar Gura Humorului, are un
patrimoniu format din 10 clãdiri care asigurã condiþii optime pentru organizarea serviciilor educative specifice.
La sfârºitul anului ºcolar 2004 – 2005 au rãmas înscriºi 495
elevi, din care interni – 211, externi – 87, elevi asistaþi ai
centrelor de plasament din oraº – 197 elevi. Din cei 495
elevi înscriºi în anul ºcolar 2004 – 2005, 49 elevi au urmat
cursurile ciclului primar, 176 - gimnazial ºi 270 elevi - ºcoala
de arte ºi meserii (SAM), cu urmãtoarele specializãri:
- alimentaþie ºi turism;
- confecþii textile;
- industria lemnului.
Activitãþile practice se deruleazã în cadrul celor 10 ateliere
ºcolare, precum ºi în cele 5 laboratoare de patiserie existente în cadrul Centrului ªcolar.
Personalul instituþiei este constituit din 195 persoane, din
care:
- personal didactic: 110 persoane (7 învãþãtori, 61 profesori,
23 maiºtri, 19 educatori);
- personal didactic auxiliar: 27 persoane;
- personal nedidactic: 58 persoane (spãlãtorie, cabinet
medical, lenjerie, supraveghere).
Scopul existenþei instituþiei este de a pune în practicã prevederile legii învãþãmântului cu privire la ºcolarizarea copiilor
cu cerinþe speciale de educaþie.

Conform datelor statistice furnizate de Direcþia de
Statisticã Suceava, învãþamântul din Gura Humorului s-a
prezentat în ultimii ani astfel:
Situaþia gradelor didactice deþinute de cadrele din
învãþamântul ºcolar din Gura Humorului în anul 2004 2005 este prezentatã în tabelul urmator:

4.5 Culturã ºi artã
Acþiunile culturale ale orasului se desfãºoarã sub patronajul Primãriei si Consiliului Local (festivaluri, simpozioane, expoziþii, etc.) în colaborare cu instituþiile de culturã aflate în subordinea acestora, respectiv Casa de
Culturã ºi Muzeul din Gura Humorului.
Muzeul a fost înfiinþat în anul 1958 prin strãdania învãþãtorului Constantin Scorþaru. Conceputã iniþial ca muzeu
raional, instituþia s-a dezvoltat în timp, devenind un muzeu
etnografic reprezentativ pentru zona etnograficã Humor.
În anul 1993 muzeul, organizat în acel moment ca muzeu
al ocupaþiilor ºi meºteºugurilor din zona etnograficã Humor,
a fost nevoit sã se mute într-o clãdire de la sfârºitul secolului al XIX–lea, proprietate a Consiliului Local Gura
Humorului, fostã casã comunalã a oraºului. În momentul
preluãrii sale de cãtre muzeu, clãdirea se afla într-o stare
avansatã de degradare. Lucrãrile de reparaþii ºi de reorganizare a spaþiului au durat 8 ani, iar cele de reorganizare muzeotehnicã încã 3 ani, finanþarea fiind asiguratã în
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cea mai mare parte din fondurile comunitãþii locale, care a investit în acest sens aproape douã miliarde lei vechi în intervalul 1993 – 2004. Aceste eforturi au fost completate de sprijinul financiar ºi logistic al unor întreprinzãtori locali, precum
Disciplina:

Rezultatul obþinut:

Matematicã

o medalie de bronz ºi
o menþiune

Limba ºi literatura românã

o menþiune

Latina

o menþiune

Geografie

o menþiune

Etapa naþionalã - Doina, doina cântec dulce

un premiu I

ºi de sumele nerambursabile atrase de la „Fundaþia Carpatica” prin douã proiecte realizate în parteneriat cu Fundaþia
Umanitarã Domus în cadrul programului „Moºtenire Vie”. De asemenea, muzeul a reuºit sã atragã un numãr mare de

Înv. liceal
Instituþia de
învatamânt

Înv. primar

Înv. gimnazial
zi

Înv.
profesional

SAM

Total elevi

Seral

ªcoala nr. 1

233

361

-

-

-

594

ªcoala nr. 2

163

191

-

-

-

354

ªcoala nr. 3

461

583

-

-

-

1.044

Liceu

98

124

135

345

1.979

Centrul
ªcolar

49

176

270

-

495

Total

1.004

1.435

405

345

4.466

1.131

146

-

1.131

146
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voluntari care au participat la etapele de concepere ºi de realizare a noii tematici.

Personalul didactic din:
Instituþia de învãtamânt

Înv. primar

Înv. gimnazial

Înv. liceal / profesional

Total

ªcoala nr. 1

12

25

-

37

ªcoala nr. 2

8

16

-

24

ªcoala nr. 3

8

19

-

27

Liceu

6

29

81

116

Centrul ªcolar

7

38

65

110

Total

41

127

146

314

În anul 2000, în sãlile de la parterul noului sediu s-a deschis o galerie de artã plasticã bucovineanã contemporanã,
graþie donaþiei fãcute de pictorul George Cotos din Franþa, nãscut în anul 1915 în Straja Bucovinei, actualmente cetãþean

Anul ºcolar
Indicatori

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Copii înscriºi în
grãdiniþe

526

514

547

572

537

Elevi înscriºi - total

4.006

3.974

3.929

3.871

4.466

Elevi înscriºi în
învãþãmântul
primar ºi gimnazial

2.395

2.245

2.045

1.833

2.439

Elevi înscriºi în
învãþãmântul
primar

934

849

812

787

1.004

Elevi înscriºi în
învâþãmântul
gimnazial

1.461

1.396

1.231

1.046

1.435

Elevi înscriºi în
învãþamântul liceal

824

898

1.101

1.243

1.277
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Elevi înscriºi în
învãþãmântul
profesional / SAM

787

831

785

795

750

Personal didactic total

371

383

364

365

314

Personal didactic
în învâþamântul
preºcolar

28

26

26

23

26

Personal didactic
în învãþãmântul
primar ºi gimnazial

275

225

215

209

168

Personal didactic
în învãþãmântul
primar

71

69

62

59

41

Personal didactic
în învãþãmântul
gimnazial

204

156

153

150

127

Personal didactic
în învãþãmântul
liceal ºi profesional

68

122

123

133

146

Sãli de clasa ºi
cabinete ºcolare numãr

177

185

138

148

152

Laboratoare
ºcolare - numãr

23

26

26

35

40

Ateliere ºcolare numãr

16

26

31

21

13

francez care locuieºte în Saint – Tropez. Pentru sãlile situate la etajul clãdirii s-a optat pentru o tematicã etnograficã
nouã, unicã pânã în acest moment în muzeologia româneascã: Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina.
Deschis oficial pe data de 14 noiembrie 2004, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina – Gura Humorului începe sã
fie cunoscut în reþeaua muzealã româneascã, punct de reper în peisajul cultural – turistic al Bucovinei.
Instituþia de
învãþãmânt

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant

Total cadre
didactice/ºcoala

ªcoala nr. 1

18

7

10

2

37

ªcoala nr. 2

16

3

3

2

24

ªcoala nr. 3

20

2

3

2

27

Grupul ªcolar

40

18

39

19

116
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Centrul ªcolar

45

20

25

5 +15 necalificaþi

110

Total

139

50

80

45

314

Tematica este ilustrativã pentru obiceiurile calendaristice
bucovinene, principalele momente reprezentate fiind
obiceiurile de Sfântul Andrei, obiceiurile de Crãciun ºi Anul
Nou, obiceiurile specifice de primãvarã – începuturile de an
agrar ºi apicol – obiceiurile pascale, obiceiurile de peste
varã ºi obiceiurile pastorale.
În structura patrimoniului muzeului se includ 7.452 piese
aparþinând patrimoniului cultural – naþional ºi anume:
• etnografie – 3.234 piese;
• artã plasticã – 326 piese;
• graficã satiricã – 3.054 piese;
• numismaticã – 678 piese;
• ºtiinþele naturii – 27 piese,
• istorie – 57 piese;
• fotografii – 538 bucãþi.
La structura patrimoniului propriu-zis se adaugã:
• filme foto – 45 bucãþi;
• casete audio – 121 bucãþi;
• fotografii documentare – 720 bucãþi;
• fond documentar – 236 bucãþi;
• fond de carte – 5.567 bucãþi.
Muzeul dispune de o suprafaþã de expunere de 1.384 mp,
o suprafaþã de depozitare de 125 mp ºi un spaþiu destinat
activitãþilor administrative de aproximativ 58 mp.
Muzeul desfãºoarã în permanenþã diverse activitãþi specifice:
1) activitãþi de cercetare:
a) cercetare de teren: au fost cercetate localitãþile din zonele etnografice Dorna, Câmpulung Moldovenesc, Rãdãuþi ºi
Suceava. Actualmente sunt cercetate localitãþile din zona
etnograficã Humor.
b) cercetare bibliograficã: se continuã cercetarea pentru
alcãtuirea monografiilor etnografice ale etniilor bucovinene, a catalogului arhitecturii tradiþionale de lemn din Bucovina, a repertoriului meºteºugurilor bucovinene, a catalogului instalaþiilor tehnice.
2) activitãþi de revigorare a tradiþiilor bucovinene:
• sunt asistaþi ºi îndrumaþi meºteºugarii din zonã, conducãtorii de formaþii folclorice, precum ºi conducãtorii de
cete de colindãtori;

• sunt organizate demonstraþii practice ale meºteºugurilor
tradiþionale ºi ºcoli de varã pentru iniþierea în meºteºugurile tradiþionale;
• a fost reluatã tradiþia urºilor de paie din Gura Humorului;
• s-a editat „Ghidul obiceiurilor populare de peste an din
Bucovina” ºi catalogul meºteºugarilor bucovineni („Arta
tradiþionalã din Bucovina”);
• se lucreazã la „Ghidul obiceiurilor familiale din Bucovina”.
În colaborare cu instituþiile de culturã din zonã, precum ºi cu
autoritãþile locale, muzeul organizeazã anual o serie de
manifestãri culturale precum:
- „Eminesciana” – 15 ianuarie;
- „La Dragobete” – 24 februarie;
- „Târgul de Paºti” – târg de ouã încondeiate, organizat cu
douã marþi înainte de Paºti;
- Salonul de caricaturã al Festivalului „Umor la Gura
Humorului” organizat anual în luna iunie, festival care
reuneºte cei mai buni caricaturiºti din þarã;
- Minispectacole folclorice, precum „La vreme de colind”,
organizat în luna decembrie;
- lansãri de carte;
- expoziþii de artã plasticã ale artiºtilor contemporani ºi ale
celor care au intrat deja în patrimoniul naþional.
Casa de Culturã funcþioneazã într-un spaþiu care a fost
iniþial sinagogã pentru evrei. Clãdirea, cumpãratã în anul
1968 de Primãria Gura Humorului este prevãzutã cu o
salã de spectacole având o capacitate totalã de 400
locuri. Ulterior s-a construit foaierul. Instituþia cuprinde:
- o salã de spectacol,
- foaierul,
- o cabinã de proiectare,
- douã cabine actori,
- douã birouri ºi
- douã magazii.
Instituþia este coordonatã de un director ºi de patru referenþi
de specialitate.
Anual, Casa de Cultura organizeazã în colaborare cu Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Consiliul Local ºi
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institutiile de culturã din judeþul Suceava o serie de manifestãri culturale cum ar fi:
• „Doinã, doinã cântec dulce” – luna iunie
• „Toamnã la Voroneþ” - festival de film si diaporama–
luna octombrie;
Aceste manifestãri au devenit o tradiþie pentru oraºul Gura
Humorului. De asemenea, Casa de Culturã organizeazã
diverse spectacole de teatru, muzicale ºi de divertisment.
La Casa de Culturã funcþioneazã în prezent trupa de teatru
„Atelier”, Ansamblul folcloric „Humorenele”, „Universitatea
Popularã”.
Ca obiective de viitor, Casa de Culturã urmãreºte:
- achiziþionarea unei linii de sunet ºi lumini performante;
- realizarea unei stagiuni teatrale permanente (existã deja
tratative în acest sens);
- producerea de spectacole teatrale ºi folclorice proprii.

tãþilor de lecturã ºi de studiu oferite de colecþiile bibliotecii au
fost întocmite urmãtoarele tipuri de cataloage:
- catalogul sistematic-completat la zi cu toate noutãþile
apãrute în bibliotecã
- fiºierul tematic intitulat: „Introducere în opera lui...” care
reflectã studiile de istorie ºi criticã literarã pe care le posedã biblioteca pentru scriitorii studiaþi.
În cadrul bibliotecii mai pot fi consultate bibliografii pentru
disciplina „limba ºi literatura românã” clasele I -XII cât ºi
pentru alte discipline de învãþãmânt.
În anul ºcolar 2002-2003 au fost înscriºi la bibliotecã un
numãr de 1.150 cititori, elevi ºi cadre didactice ºi au fost
împrumutate un numãr de 15.317 volume.
În anul ºcolar 2003-2004, au fost înscriºi la bibliotecã un
numãr de 850 cititori.

Biblioteca orãºeneascã: a fost înfiinþatã în anul 1950. În
anul 1975 biblioteca s-a mutat în locaþia în care funcþioneazã ºi astãzi, clãdire care a fost iniþial casã evreiascã.
Instituþia nu a mai beneficiat de reparaþii capitale în ultimii
ani, starea clãdirii ºi a dotãrilor acesteia fiind degradatã.
Biblioteca cuprinde:
- Secþia de împrumut pentru cititorii adulþi;
- Secþia de împrumut pentru cititorii copii;
- Depozitul sãlii de împrumut;
- Salã de lecturã.
În bibliotecã existã aproximativ 42.200 volume, incluzând
toate domeniile de activitate. Numãrul anual de cititori este
în medie de 3.200 persoane, iar frecvenþa zilnicã a cititorilor
care viziteazã ºi consultã materialele bibliotecii este de 60
– 80 cititori/zi.
Biblioteca deþine abonamente la 13 ziare ºi reviste.
În cadrul bibliotecii funcþioneazã o salã de lecturã prevãzutã cu 14 locuri. În bibliotecã existã, pe lângã cele
42.200 volume, 4.800 ziare ºi reviste care pot fi consultate la sala de lecturã. Biblioteca este deservitã de personal de specialitate – 2 persoane.

4.6 Societatea civilã

Biblioteca Grupului ªcolar „Alexandru cel Bun“ pune la
dispoziþia cititorilor un numãr de 50.267 volume, din toate
domeniile. Pentru a asigura o orientare rapidã a elevilor în
colecþiile bibliotecii, fondul de carte este aºezat, în cele trei
încãperi de care dispune biblioteca, în ordinea claselor,
diviziunilor ºi subdivizunilor fiecãrei clase in ordine sistematic alfabeticã, în scopul informãrii cititorilor asupra posibili-

În Gura Humorului, rolul societãþii civile (la fiecare nivel –
organizaþii neguvernamentale, sindicate, patronate) este
încã puþin semnificativ în influenþarea deciziilor economice
sau/ ºi de interes public.
Lunga perioadã de tranziþie a României a fost însoþitã de
inerþia sau subdezvoltarea societãþii civile. În acest context,
consolidarea societãþii civile prin înfiinþarea mai multor
ONG-uri cu scopuri clare, care sã acopere întreaga paletã a
activitãþilor sociale, constituie calea pentru revigorarea
societãþii româneºti. Existã mai multe organizaþii neguvernamentale, dar puþine din ele au activitate permanentã
desfãºurând acþiuni ºi programe în sprijinul comunitãþii
locale. Acþiunile întreprinse de acestea contribuie din plin
la dinamizarea ºi îmbunãtãþirea vieþii social-culturale ºi
sportive a oraºului.
Fundaþia Umanitarã DOMUS
Este o organizaþie reprezentativã românã, cu personalitate juridicã, nonprofit, neguvernamentalã ºi apoliticã, înfiinþatã în baza legii 22/1924, cu scopul de a se implica activ
ºi major în:
- dinamizarea proceselor socio-economice ºi educative din
oraºul Gura Humorului ºi din comunele limitrofe;
- iniþierea, dezvoltarea ºi sprijinirea spiritului de întreprinzãtor al individului ;
- descoperirea, punerea în valoare ºi pãstrarea valorilor culturale autentice zonale, care pot fi o strãlucitã carte de vizi-
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tã pentru dezvoltarea colaborãrii interregionale ºi pentru
integrarea cu succes în Uniunea Europeanã ;
- stimularea ºi dezvoltarea spiritului comunitar.
Proiecte derulate:
1998 - Evaluare zonalã complexã a oraºului Gura Humorului“ realizat de Fundaþia Umanitarã „Domus”, Fundaþia
Alternativa 2000 ºi Centrul pentru Studii Complexe
Bucureºti - finantat din surse proprii
1998 - ªcoala tinerilor întreprinzãtori, finantat din surse proprii,
1999-2001 - Incubatorul de Afaceri Domus proiect cofinanþat de Banca Mondialã
1998 – prezent - Programul de educaþie prin sport a tinerilor
Rugby club Domus, finanþat din surse proprii
1999 - prezent - Programul de relaþionare turisticã Bucovina, finanþat din surse proprii.
2002-2003 - ,,Valorificarea durabilã a resurselor culturale
reprezentate de tezaurul traditiilor bucovinene” – cofinantat de Fundatia pentru Parteneriat – Miercurea Ciuc
ºi FDEC Romania, in parteneriat cu Fundatia Regelui
Baudouin din Belgia.
2003-2004 - Traditii bucovinene reînviate, co - finantat de
Fundaþia pentru Parteneriat – Miercurea Ciuc ºi FDEC
Romania, în parteneriat cu Fundaþia Regelui Baudouin din
Belgia
2004-2005 – Clubul de limbã englezã – organizat de voluntarul de la Peace Corp.
2002, 2003, 2004, 2005 – Balul bobocilor în colaborare cu
Grupul ªcolar „Alexandru cel Bun” Gura Humorului
2004-2005 – Domus: trecut, prezent, viitor – co-finanþat
de FDEC România.
Publicaþii ºi materiale informative:
1998 - Evaluare zonalã complexã a oraºului Gura Humorului
1999 – Servicii de planificare pentru dezvoltarea economicã localã a zonei Gura Humorului
1999 - Studiul de planificare pentru dezvoltare economicã
localã a judeþului Suceava
- 1999 – Ghid pentru înfiinþarea unei firme
2003 - Ghidul obiceiurilor populare de peste an din
Bucovina
2004 – Pliant „Obiective de artã tradiþionalã din Bucovina”
Colaborãri:
Studiul de planificare pentru dezvoltare economicã localã
a judeþului Suceava”, co-finanþat de Banca Mondialã

Casa de Ajutor Social Mãnãstirea Humorului”, co-finanþat de
„Co-operating Netherlands Foundations for Central and
Eastern Europe”
Promovarea ºi dezvoltarea turismului etnic, cultural ºi ecologic în Euroregiunea Carpatica – co-finanþat de FDEC
România.
Dezvoltarea competentelor manageriale prin pregãtire complexã în reþea de incubatoare tehnologice” co- finanþat din
fonduri PHARE
Asociaþia Umanitarã „FAM”
Pornind chiar de la denumirea ei, „FAM”, o prescurtare de
la cuvântul familie în mai toate limbile de circulaþie mondialã – asociaþia ºi-a propus sã ofere tuturor copiilor defavorizaþi de soartã o cale spre integrarea de mai târziu în
viaþã, în societate, în lumea în care trãim.
Asociaþia FAM oferã tuturor copiilor orfani, cu handicap
mintal ºi celor cu familii deficitare, sau a cãror situaþie
materialã este foarte precarã, aflaþi în instituþiile de ocrotire socialã, ca ºi în ºcolile din oraºul Gura Humorului, posibilitatea de a participa la activitãþi de cerc, culturale, sportive, de petrecere a timpului liber (drumeþii excursii în þarã ºi
strãinãtate, serbarea zilelor de naºtere, petrecerea revelionului, discoteci). Activitãþile de cerc se organizeazã
pentru limbile englezã, francezã, spaniolã, germanã,
limba românã ºi matematicã, informaticã, electronicã,
mecanicã, foto-naturã, educaþie muzicalã, educaþie
familialã, broderie-croitorie, desen, chitarã, educaþie
medicalã, dansuri latino-americane, dansuri populare
ºi sport.
Pe parcursul celor 12 ani de existenþã s-a ajuns de la 82
de copii, la început, în 1992 la 350 – 630 copii anual.

4.7 Cultele
Pe teritoriul oraºului Gura Humorului se aflã urmãtoarele
biserici ºi case de rugãciuni:
a). pentru cultul creºtin ortodox
- biserica mãnãstirii Voroneþ cu hramul Sf. Gheorghe;
- biserica satului Voroneþ;
- biserica „de jos”, Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril;
- biserica „de sus”, Sfinþii Împãraþi Constantin ºi Elena;
- biserica Boureni, Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel;
- biserica creºtinã de rit vechi a ruºilor lipoveni, cu hramul
Sf. Nicolae.
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- biserici în construcþie: catedrala, cu hramul Naºterea Maicii
Domnului, ºi biserica Sfânta Varvara.
b). pentru cultul creºtin romano – catolic
- biserica romano - catolicã cu hramul Sfânta Treime
c). pentru cultele desprinse din biserica creºtinã:
- bisericã penticostalã, situatã pe strada Luceafãrului;
- bisericã adventistã, situatã în „zona Cetãþii”;
- bisericã evanghelicã situatã pe strada Teodor Balan;
- bisericã baptistã situatã pe strada Mihai Eminescu.
d). pentru cultul mozaic:
- o sinagogã, situatã pe strada Sf. Gavril.

4.8 Sport
Sportul a fost ºi rãmâne o activitate importantã în oraºul
Gura Humorului, mai ales la nivelul generaþiei tinere.
Acest lucru este demonstrat de rezultatele obþinute de
sportivi ºi echipe în competiþiile locale, naþionale ºi internaþionale.
În acest moment iubitorii sportului activeazã în douã cluburi:
Clubul Sportiv ªcolar Gura Humorului, unitate de sine
stãtãtoare care a luat fiinþã la data data de 01.09.2001;
Are în administrare Sala Polivalentã a oraºului.
Clubul Sportiv Gura Humorului, ca structurã de drept
public care a luat fiinþã prin Hotãrârea Consiliului Local nr.
58 din 28.08.2004, fiind înregistrat la Agenþia Naþionalã
pentru Sport din noiembrie 2004. Are în administrare
Stadionul Tineretului din localitate.
Principalele ramuri sportive practicate în acest moment
sunt: rugby, fotbal, atletism, softball, volei, judo.
Pot fi amintite câteva rezultate remarcabile obþinute în
ultimii ani de cãtre tinerii sportivi ai acestor cluburi:
rugby:
·• locul I la campionatul naþional de juniori III din 2000;
• locul I la campionatul naþional de juniori II din 2002;
• locul IV la campionatul naþional de juniori I din 2003;
• locul III la campionatul naþional de juniori I ºi locul IV la
campionatul naþional de juniori II din 2004;
• convocarea constantã a unui numãr important de tineri
rugby-ºti la loturile naþionale de juniori pentru campionatele mondiale ºi europene:
• campionatele mondiale U19 din Africa de Sud 2003 ºi
2004
• campionatele europene U18 ºi U19 din Franþa 2003 ºi
Spania 2004.

Trebuie remarcat ºi faptul cã în acest moment majoritatea
foºtilor juniori din generaþiile pânã în 1985 (anul naºterii)
sunt jucãtori de bazã în echipele diviziei naþionale
(STEAUA, U-CLUJ, ARAD, BAIA-MARE, SUCEAVA,
PETROªANI).
Judo:
• locul III la Campionatul Naþional de judo 2003 juniori III ;
• locul V la Campionatul Naþional de judo juniori I 2003 ;
• locul II – 40 kg la Campionatul Naþional pentru copii
2004 ;
• locul III Campionatul Naþional de judo juniori 2005 ;
Softball:
• locul I la 10 km marº la Campionatul Naþional de softball
- 2002,
• locul I cadete la Campionatul Naþional de softball,
• locul II la Campionatul Naþional softball 2003
• locul I la Campionatul Naþional de softball din 2004
• Un numãr de 16 sportive ale secþiei de softball au fãcut
parte din lotul naþional ºi au reprezentat România la Campionatul European de softball din 2003.
Fotbal:
• locul IV în divizia D a echipei de seniori
• rezultate meritorii ale juniorilor ºi progresul realizat de
grupele de copii.

4.9. Siguranþã publicã
În scopul asigurãrii ordinii ºi liniºtii publice, precum ºi pentru
creºterea eficienþei pazei obiectivelor ºi a bunurilor aparþinând domeniului public ºi privat al unitãþilor adiministrativteritoriale, s-a înfinþat Poliþia Comunitarã ca urmare a legii
nr. 371/2004.
Este un serviciu aflat în subordinea directã a Primarului
localitãþii, contribuind la o creºtere semnificativã a calitãþii
vieþii locuitorilor prin asigurarea unui climat solid de pace
socialã în comunitate.

4.10. Autoritãþile administraþiei publice locale
Conform Legii nr. 215/2001 a administraþiei publice
locale, autoritãþile administaþiei publice prin care se realizeazã autonomia localã în oraºul Gura Humorului sunt
Consiliul Local, format din 19 consilieri, ca autoritate

52
ORAªUL

deliberativã, ºi Primarul, ajutat de un viceprimar, ca
autoritate executivã. Atribuþiile ºi modul de funcþionare al
acestora sunt stabilite prin aceeaºi lege.
Sediul Primãriei, ca instituþie publicã în care îºi desfãºoarã
activitatea autoritatea executivã ºi serviciile de specialitate,
se aflã situat în Piaþa Republicii, nr. 12.
Consiliul Local are în componenþa sa patru comisii de
specialitate ºi îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu
Regulamentul de funcþionare, aprobat prin HCL nr. 71/29
decembrie 2000 modificatã prin HCL nr. 86/28 septembrie
2001, regulament ce face parte integrantã prin prezentul
Statul al oraºului Gura Humorului.
Primarul, viceprimarul ºi secretarul, împreunã cu aparatul
propriu de specialitate al Consiliului Local, constituie o
structurã funcþionalã cu activitate permanentã, denumitã
Primãria oraºului Gura Humorului, care duce la îndeplinire
hotãrârile Consiliului Local ºi dispoziþiile primarului, soluþionând problemele curente ale comunitãþii locale.
Consiliul Local hotãrãºte ce bunuri aparþin domeniului public sau privat al oraºului, administreazã acest domeniu,
stabileºte care sunt condiþiile în care aceste poate fi dat în
administrarea regiilor autonome ºi a instituþiilor publice,
precum ºi condiþiile în care acesta poate fi concesionat /
închiriat.
Consiliul Local ia hotãrâri, în condiþiile legii, pentru cumpãrarea sau vânzarea unor bunuri care fac parte din domeniul privat de interes local.
Consiliul Local poate da în folosinþã gratuitã, pe termen limitat, bunuri mobile ºi imobile, proprietate publicã sau privatã localã, persoanelor juridice fãrã scop lucrativ, care
desfãºoarã o activitate de binefacere sau de utilitate publicã, ori serviciilor publice de pe raza oraºului Gura Humorului.
Toate bunurile care aparþin oraºului Gura Humorului sunt
supuse inventarierii anuale. Primarul are obligaþia de a
prezenta anual Consiliului Local un raport asupra gestionãrii acestor bunuri.
Consiliul Local conferã persoanelor fizice române sau strãine, cu merite deosebite în dezvoltarea societãþii româneºti în
ansamblu sau a comunitãþii locale, titlul de cetãþean de
onoare al oraºului Gura Humorului.
Aceste persoane trebuie sã aibã o contribuþie deosebitã
pe plan politic, economic, social sau cultural.
Toate persoanele nãscute în oraºul Gura Humorului primesc, prin grija primarului, la împlinirea vârstei de 18 ani,
titlul ºi certificatul de cetãþean al oraºului. Înmânarea acestor certificate se face în fiecare an, în cadrul festivitãþilor

prilejuite de „Zilele oraºului Gura Humorului”, pentru toate
persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani în intervalul de
timp parcurs de la ultima decernare.
În conformitate cu Legea nr. 215/2001, articolele 11 – 13
ºi articolul 38 lit. x, y, autoritãþile administraþiei publice locale
din oraºul Gura Humorului pot sã se asocieze ºi sã coopereze cu alte autoritãþi ale administraþiei publice din þarã
sau strãinãtate, pot sã încheie tratate de înfrãþire cu unitãþi
administrativ – teritoriale din alte þãri ºi sã adere la asociaþii naþionale ºi internaþionale ale autoritãþilor administraþiei
publice locale, în vederea promovãrii unor interese comune.
Întrucât oraºul Gura Humorului este situat într-un judeþ limitrof cu Republica Ucraina, Consiliul Local poate încheia în
condiþiile legii acorduri de cooperare transfrontalierã cu
autoritãþile similare din þara vecinã. Consiliul Local are
dreptul, conform legii, sã atribuie ºi sã modifice denumirile instituþiilor publice de interes local, denumirile strãzilor,
pieþelor ºi a altor obiective locale. Pentru personalizarea
localitãþii, aceste denumiri trebuie sã fie reprezentative pentru istoria localã ºi naþionalã, acordându-se prioritate personalitãþilor sau evenimentelor ce au avut loc în oraºul Gura
Humorului.
RELAÞIILE DINTRE AUTORITÃÞILE
ADMINISTRAÞIEI PUBLICE LOCALE ªI COMUNITATE
Cetãþenii oraºului Gura Humorului au dreptul de a participa
la viaþa politicã, economicã, socialã ºi cultural - sportivã a
localitãþii.
Ei au dreptul de a fi consultaþi prin referendum asupra
problemelor de interes deosebit care privesc viaþa comunitãþii. Dupã gradul de importanþã a problemei, consultarea se poate face ºi prin adunãri populare organizate pe
strãzi sau cartiere.
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Convocarea ºi organizarea referendumului ºi a adunãrilor
populare se face prin aprobarea consiliului local.
Scopul, data ºi locul unde urmeazã sã se þinã referendumul/adunarea vor fi aduse la cunoºtinþa publicã prin mijloacele mass-media, prin televiziunea prin cablu ºi mijloacele
de afiºare localã.
În cazul adunãrilor populare, acestea sunt valabil constituite dacã este prezentã majoritatea simplã a reprezentanþilor familiilor din cartierele / strãzile unde se desfãºoarã adunarea. Propunerile adunãrilor populare se adoptã
cu majoritatea simplã a voturilor exprimate de cãtre participanþi.
Întreaga desfãºurare a adunãrii se consemneazã în proces verbal.
Propunerile, consemnate în procesul verbal, se înainteazã,
împreunã cu acesta, primarului. Primarul are obligaþia de a
viza propunerile ºi a le înainta, spre deliberare, Consiliului
Local, la prima ºedinþã a acestuia.
Soluþia adoptatã de Consiliu se aduce la cunoºtinþã comitetului de iniþiativã.

I. OBIECTIVE

I.1. Obiective generale:

Principalele obiective ale dezvoltãrii durabile a oraºului
Gura Humorului sunt:
• Dezvoltarea infrastructurii de bazã;
• Regenerare ºi reabilitare urbanã;
• Dezvoltare economicã;
• Protecþia mediului;
• Promovarea ºi dezvoltarea turismului;
• Întãrirea coeziunii sociale, a solidaritãþii comunitare, reducerea sãrãciei.

I.2. Obiective specifice:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZÃ:
1. Modernizarea ºi dezvoltarea reþelelor de utilitãþi;
Apa
• Acþiuni strategice:
1. Extinderea ºi reabilitarea sistemului de alimentare cu
apã;
2. Extinderea ºi reabilitarea sistemului de canalizare menajerã ºi pluvialã.
Energie electricã
Acþiuni strategice:
1. Extinderea reþelei de iluminat public
Gaze naturale
Acþiuni strategice:
1. Extinderea sistemului de alimentare cu gaz metan;
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2. Reabilitarea sistemului de alimentare cu gaz metan acolo
unde nu este suficientã presiune, datoritã subdimensionãrii conductei de alimentare care nu poate asigura
suficient debit pentru abonaþii unei zone.
2. Dezvoltarea infrastructurii de transport
Acþiuni strategice:
1. Mãrirea capacitãþii de circulaþie a intersecþiilor prin reamenajãri, semnalizãri, semaforizãri ºi corectarea geometriei, executarea unor lucrãri de control ºi dirijare a circulaþiei;
2. Limitarea vitezei de circulaþie pe anumite porþiuni ale
reþelei stradale pentru reducerea efectului dinamic (vibraþii)
care afecteazã structura de rezistenþã a clãdirilor ºi polueazã aerul;
3. Realizarea unei centuri ocolitoare pentru traficului greu;
4. Realizarea de noi parcãri ºi menþinerea zonelor verzi în
sistemul rutier al oraºului;
5. Modernizarea reþelei stradale existente ºi a trotuarelor;
6. Modernizarea strãzilor degradate din cartierele de la periferia oraºului;
7. Modernizarea drumului de acces la helioportul din
Voroneþ;
8. Încurajarea altor mijloace de transport alternativ (Mersul
pe bicicletã - ca mijloc de transport cotidian). Introducerea
pistelor pentru bicicliºti în sistemul rutier al oraºului.
REGENERARE ªI REABILITARE URBANÃ
REGENERARE URBANÃ
Acþiuni strategice:
1. Stabilirea, prin planul urbanistic general, a zonelor rezidenþiale în raport cu tendinþa de dezvoltare a oraºului, structura populaþiei ºi cerinþele viitoare de locuit ale oraºului.
2. Construcþia de locuinþe:
- Modernizarea ºi reabilitarea fondului de locuit existent, în
parteneriat cu asociaþiile de proprietari;
- Accent preponderent pe construcþia de locuinþe individuale
sau duplex;
- Realizarea de locuinþe sociale pentru familiile cu venituri
mici;
- Achiziþionarea unor imobile degradate cu scopul de a fi
reparate ºi repartizate pentru rezolvarea problemelor sociale ale persoanelor defavorizate;

- Alegerea sistemelor optime de alimentare cu cãldurã a
clãdirilor existente ºi a celor ce se vor construi, prin pãstrarea celor optime pentru un orizont de timp corespunzãtor, sau înlocuirea lor cu sisteme mai eficiente ºi cu duratã
mai lungã de viaþã;
3. Realizarea unei baze de date corecte cu privire la starea terenului oraºului, în special a zonelor cu grad ridicat de
risc pentru construcþii (fenomene de tasare, perimetre de
construit aflate în aproprierea albiilor râurilor, terenuri mlãºtinoase, zone care prezintã alunecãri de teren);
4. Perfecþionarea planului de amenajare a teritoriului oraºului (PUG deja elaborat);
5. Realizarea planurilor de urbanism pentru zonele (PUZ)
aflate în extravilan ºi care urmeazã sã fie introduse în intravilan în scopul realizãrii unei investiþii cu preponderenþã
pentru locuinþe;
6. Amenajarea de parcuri de distracþie;
7. Realizarea unui site Internet cu informaþii despre localitate, administraþie publicã, oportunitãþi de afaceri ºi strategii
locale;
8. Creºterea eficienþei ºi a calitãþii serviciilor comunitare.
REABILITARE URBANÃ
Acþiuni strategice:
1. Restaurarea clãdirilor care pãstreazã caracteristici
valoroase specifice vechii arhitecturi locale din patrimoniul
oraºului (Pe teritoriul oraºului se aflã douã clãdiri clasificate ca monumente de arhitecturã – clãdirea Primãriei
(1901) ºi clãdirea Judecãtoriei (1904), precum ºi alte clãdiri
ce au fost propuse a fi incluse în lista clãdirilor monument de
arhitecturã: biserica catolicã (1811), ªcoala Generalã nr. 1
(1872), ªcoala Generalã nr.2 (1910 - fostul Colegiu
„Principele Carol”), casa „Sidorovici”, clãdirea în care funcþioneazã atelierele Centrului ªcolar Sf. Andrei”, ºi casele
gemene de pe B-dul Bucovina („casele Macovei”). În oraº
se aflã o arterã de circulaþie cunoscutã altãdatã sub numele
de „Strada Evreiascã”, astãzi str. Sf. Gavril, unde s-a pãstrat
arhitectura specificã începutului de secol XX, stradã ce ar
trebui conservatã „in situ”. În Gura Humorului existã un
muzeu etnografic - Muzeul Obiceiurilor Populare din
Bucovina – cu o tematicã unicã pânã acum, ºi Galeria de
artã „Georges Cotos”, a doua galerie de autor din judeþul
Suceava, dupã Galeria „Ion Irimescu” din Fãlticeni);
2. Stabilirea regulilor de utilizare raþionalã a terenurilor pentru ca toate proiectele de dezvoltare sã respecte planul de
urbanism general ca instrument de planificare spaþialã.
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- Asigurarea condiþiilor necesare reducerii factorilor de risc:
inundaþii, alunecãri de teren, cutremure;
- Reconstrucþia ecologicã a zonelor degradate;
- Valorificarea terenurilor neproductive.
DEZVOLTARE ECONOMICÃ;
Acþiuni strategice:
1. Valorificarea oportunitãþilor de investiþii în Gura Humorului
ºi introducerea oraºului în circuitele regionale ºi internaþionale;
2. Dezvoltarea pieþei muncii ºi îmbunãtãþirea mobilitãþii ei;
3. Sprijinirea dezvoltãrii sectorului IMM ca obiectiv important pentru dezvoltarea economicã durabilã a oraºului ºi
optimizarea potenþialului de dezvoltare economicã a oraºului;
4. Înfiinþarea unei burse a lemnului;
5. Înfiinþarea unui parc industrial în oraº;
6. Realizarea unor proiecte ºi investiþii prin parteneriat
public-privat în scopul dezvoltãrii economice a staþiunii;
7. Facilitarea accesului IMM la surse de finanþare alternative;
8. Crearea unor structuri asociative viabile, care sã susþinã
ºi sã promoveze interesele intreprinzãtorilor privaþi.
PROTECÞIA MEDIULUI
1.Protejarea ºi valorificarea mediului natural în dezvoltarea turisticã a staþiunii Gura Humorului
Acþiuni strategice:
- Reabilitarea parcului dendrologic al oraºului;
- Gospodãrirea durabilã a pãdurilor ;
- Conservarea zonelor cu arii protejate ºi monumente ale
naturii;
- Amenajarea unor zone turistice de odihnã, sport ºi agrement de interes local prin utilizarea optimã a potenþialului
natural ºi respectarea principiilor de turism ecologic;
- Sprijinirea iniþiativelor locale privind conservarea ºi protecþia mediului;
2. Asigurarea unui management durabil pentru îmbunãtãþirea ºi protejarea mediul construit

2.1 Construcþii, terenuri
Acþiuni strategice:

2.2 Infrastructurã
Acþiuni strategice:
- Optimizarea consumurilor de apã ºi eliminarea pierderilor ;
- Identificare ºi eliminarea deversãrilor de apã menajerã
neepurate în stratul de apã freatic sau în cursurile de apã;
- Realizarea staþiei de epurare a apelor orãºeneºti;
- Amenajarea torenþilor
- Stabilirea zonelor de protecþie sanitarã severã, de restricþie
ºi hidrogeologicã la sursele de alimentare cu apã potabilã ;
- Iniþierea unui studiu privind captarea unor noi izvoare de
apã potabilã pe versantul Staniºtei din Gura Humorului.

2.3 Managementul deºeurilor
Acþiuni strategice:
- Planificarea ºi realizarea unui management al fluxului
deºeurilor orãºeneºti în vederea reducerii impactului general;
- Stabilirea unui parteneriat cu firmele producãtoare de
deºeuri pentru reducerea, recuperarea, valorificarea ºi
aplicarea unui management adecvat al acestora ;
- Curãþirea cursurilor de apã de deºeuri solide ºi eliminarea depozitãrii ilegale de deºeuri pe malul apelor ;
- Realizarea unei gropi de gunoi ecologice ºi închiderea
celei existente; relaþionarea cu firme de colectare, sortare ºi
reciclare a deºeurilor.

2.4 Spaþii verzi
Acþiuni strategice:
- Extinderea, reabilitarea ºi administrarea eficientã a spaþiilor verzi din oraº ºi împrejurimi;
- Crearea locurilor de joacã pentru copii ºi a spaþiilor verzi
în interiorul lor;
- Realizarea unei pepiniere de puieþi ;
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- Implicarea asociaþiilor de locatari în menþinerea ºi reabilitarea spaþiilor verzi aferente blocurilor ;
- Implicarea ºcolilor în menþinerea ºi amenajarea spaþiilor
verzi urbane.

3. Crearea unui cadru instituþional ºi public favorabil
protecþiei mediului ºi dezvoltãrii durabile
Acþiuni strategice:
- Promovarea unor parteneriate public-privat-civic în vederea implementãrii strategiei de protecþie a mediului
- Conºtientizarea ºi educarea populaþiei în domeniul protecþiei mediului;
- Crearea unui sistem de informare publicã privind starea
mediului;
- Iniþierea unor programe de stimulare a acþiunilor de protecþie a mediului;
- Implementarea unor programe educaþionale, astfel încât
sã se producã schimbãri majore în atitudinea cetãþenilor ºi
a operatorilor economici în ceea ce priveºte gestionarea deºeurilor.
PROMOVAREA ªI DEZVOLTAREA TURISMULUI

1. Dezvoltarea turismului ca factor cheie de dezvoltare economicã, în strategia de dezvoltare durabilã a staþiunii Gura Humorului
Acþiuni strategice:
- Consolidarea ºi promovarea parteneriatelor public- private în dezvoltarea sectorului turistic în staþiunea Gura
Humorului ºi împrejurimi;
- Întocmirea ºi implementarea de programe, proiecte ºi
acþiuni care sã punã în valoare potenþialul de dezvoltare
turisticã a zonei;
- Crearea premiselor necesare pentru ofertanþii din turism
de a pãtrunde ºi rezista pe piaþa internaþionalã; oferirea de
asistenþã asociaþiilor ºi întreprinzãtorilor în vederea abordãrii ºi aplicãrii cu succes a surselor alternative de finanþare;
- Organizarea unor „training-uri” ºi schimburi de experienþã pentru operatorii din turism în vederea creºterii calitãþii serviciilor.

2. Îmbunãtãþirea ºi promovarea imaginii staþiunii
Gura Humorului atât pe plan naþional cât ºi internaþional

Acþiuni strategice:
- Conservarea ºi restaurarea patrimoniului cultural ºi natural
existent
- Crearea a douã Centre de informare ºi promovare turisticã în staþiunea Gura Humorului;
- Semnalizarea corespunzãtoare a obiectivelor de interes
turistic ºi actualizarea hãrþii turistice a staþiunii Gura Humorului;
- Crearea unui calendar al evenimentelor ºi manifestãrilor
culturale de anvergurã din Gura Humorului ºi promovarea
susþinutã a acestora;
- Reabilitarea zonei centrale ºi integrarea acesteia într-un
circuit turistic regional pentru specificul ºi tradiþiile locale;
- Realizarea unui cadru civilizat de contact cultural ºi
social între localnici ºi turiºti;
- Iniþierea unor programe de cooperare transfrontierã ºi
cultivarea relaþiilor internaþionale de colaborare.

3. Consolidarea ºi dezvoltarea produsului turistic
local la standarde internaþionale, concomitent cu
valorificarea corespunzãtoare a potenþialului existent
Acþiuni strategice:
- Crearea ºi modernizarea infrastructurii necesare turismului;
- Reamenajarea tuturor zonelor verzi ale staþiunii, asigurarea cu dotãri specifice ºi promovarea ecoturismului;
- Identificarea ºi amenajarea de noi trasee turistice, ºi
întreþinerea corespunzãtoare a acestora
- Sprijinirea ºi promovarea activitãþilor care pun în valoare
specificul local ºi stimularea creativitãþii în domeniu;
- Amenajarea unor terenuri cu dotãri specifice pentru:
• locuri de joacã;
• practicarea jocurilor sportive colective;
• mini parcuri de distracþie cu terenuri de golf, popice, alei,
ciclism, practicarea echitaþiei de agrement;
- dezvoltarea unor proiecte pentru stimularea ºi diversificarea iniþiativei private în domeniul produselor artizanale
specifice zonei;
- dezvoltarea învãþãmântului pre-universitar în domeniul
turismului,
- stimularea unor activitãþi conexe turismului care pot mãri
atractivitatea zonei facând sejurul turistului mai plãcut.
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ÎNTÃRIREA COEZIUNII SOCIALE, A SOLIDARITÃÞII
COMUNITARE, REDUCEREA SÃRÃCIEI

1. Asigurarea unui grad de culturã corespunzãtor
pentru toþi cetãþenii oraºului:
Acþiuni strategice:
• Crearea condiþiilor pentru asigurarea continuitãþii manifestãrilor ºi evenimentelor culturale tradiþionale:
• „Eminesciana” – 15 ianuarie;
• „La Dragobete” – 24 februarie;
• „Târgul de Paºti” – târg de ouã încondeiate, organizat
anual cu douã marþi înainte de Paºti;
• Zilele oraºului ºi Festivalul de caricaturã „Umor la Gura
Humorului” organizat anual în luna iunie;
• Festivalul de film ºi diaporamã: „Toamna la Voroneþ”;
• Minispectacole folclorice, precum „La vreme de colind”,
organizat în luna decembrie a fiecãrui an;
• lansãri de carte;
• expoziþii de artã plasticã ale artiºtilor contemporani ºi a
celor care au intrat deja în patrimoniul naþional.
- Sprijinirea meºterilor populari tradiþionali în pãstrarea
tradiþiilor meºteºugãreºti specifice zonei ºi încurajarea copiilor în conservarea valorilor tradiþionale - dansuri ºi cântece populare, olãrit, þesut.
- Promovarea tradiþiilor ºi valorilor culturale ºi istorice ale
oraºului la nivel naþional ºi internaþional:
- creºterea capacitãþii de derulare de manifestãri sau activitãþi artistice ºi culturale de nivel calitativ ridicat;
- consolidarea ºi dezvoltarea legãturilor culturale cu instituþii de culturã din þarã ºi strãinãtate;
- promovarea imaginii oraºului prin organizarea unor acþiuni
culturale cu caracter naþional ºi internaþional;
- extinderea parteneriatelor ºi colaborãrilor internaþionale în
domeniul cultural.
- Dezvoltarea fondului de carte al Bibliotecii orãºeneºti;
- Dotarea bibliotecii orãºeneºti cu tehnicã de calcul ºi
realizarea evidenþei informatizate a fondului de carte;
- Achiziþia echipamentelor ºi softului necesare eficientizãrii activitãþii muzeului;

2. Dezvoltarea infrastructurii destinate dezvoltãrii
învãþãmântului:
Acþiuni strategice:
• Îmbunãtãþirea condiþiilor materiale în care se desfãºoarã
activitatea de învãþãmânt:
- întreþinerea ºi reparaþia clãdirilor ºcolare, faþadelor, amenajarea curþilor ºcolare;
- modernizarea bazei materiale a unitãþilor ºcolare (biblioteci, laboratoare);
- înfiinþarea unor laboratoare de informaticã ºi conectarea la
sistemele de comunicaþie electronicã în toate unitãþile ºcolare;
- dotarea unitãþilor ºcolare cu echipament IT;
- modernizarea atelierelor ºcolare;
- reabilitarea ºi extinderea dotãrilor ºi a reþelelor de utilitãþi
existente;

3. Îmbunãtãþirea procesului de formare a resurselor umane ºi derularea procesului de învãþãmânt la
standarde europene;
Acþiuni strategice:
- Perfecþionarea continuã a personalului didactic;
- Asigurarea unui management ºcolar de calitate;
- Realizarea unui parteneriat între instituþiile formatoare,
prestatoare de instruire, mediul economic, reprezentanþii
societãþii civile ºi administraþia publicã localã, pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a sistemului de învãþãmânt;
- Sprijinirea activitãþilor desfãºurate de Consiliul Local al
Copiilor ºi Tinerilor (CLCT) ºi atragerea tinerilor în acþiuni
educative, sportive, lucrative pentru formarea proprie, protecþia mediului, integrarea în societate;
- extinderea parteneriatelor ºi colaborãrilor din domeniul
educaþiei cu instituþii similare din þarã ºi strãinãtate.
4. Realizarea unei infrastructuri sportive necesare

dezvoltãrii sportului de masã ºi de performanþã:

Acþiuni strategice:
- atragerea de fonduri în vederea susþinerii activitãþii secþiilor
cât ºi pentru efectuarea lucrãrilor de reparaþii curente, repa-
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raþii capitale ºi modernizãri, lucrãri care sã transforme stadionul oraºului într-o bazã sportivã modernã ºi funcþionalã;
- Modernizare Sala Polivalentã;
- Construire/reabilitare sãli de sport, dotarea celor existente în cadrul ºcolilor, cu o bazã materialã corespunzãtoare.

5. Selectarea, pregãtirea ºi promovarea cãtre sportul de înaltã performanþã a unui numãr cât mai mare
de sportivi din oraºul ºi zona Gura Humorului

- consilierea persoanelor dezavantajate social pe probleme de sãnãtate ºi igienã, planificare socialã;
- reamplasarea spaþiului pentru morga ºi a unui loc de
incinerare pentru deºeuri în incinta spitalului;
- crearea unei surse suplimentare de energie pentru secþiile
de chirurgie ºi obstreticã din cadrul Spitalului Orãºenesc
Gura Humorului;
- realizarea de programe de educaþie pentru sãnãtate.

8. Asigurarea accesului la educaþie:

Acþiuni strategice:
- atragerea populaþiei oraºului cãtre spectacolul sportiv de
calitate;
- crearea cadrului favorabil din punct de vedere material ºi
organizatoric pentru stimularea interesului pentru practicarea exerciþiului fizic de cãtre un numãr cât mai mare de
copii ºi tineri ai oraºului;
- completarea colectivelor de tehnicieni cu sportivi ºi foºti
sportivi de performanþã din oraº;
- susþinerea activitãþii de perfecþionare ºi auto perfecþionare
a tehnicienilor cluburilor;
- stabilirea de obiective clare pentru fiecare grupã de lucru
ºi tehnician;
- susþinerea materialã a sportivilor de valoare;
- implicarea mass – media în prezentarea rezultatelor activitãþii cluburilor;
- implicarea mediului de afaceri local în susþinerea financiarã a activitãþilor sportive.

Acþiuni strategice:
- recensãminte anuale pentru toþi copiii preºcolari care
urmeazã sã fie înscriºi în clasa I;
- înfiinþarea unor linii de transport al elevilor din zonele
mãrginaºe ale oraºului;
- consilierea ºi susþinerea materialã a familiilor cu risc de
abandon sau abandon ºcolar;

6. Eliminarea sãrãciei extreme

10. Prevenirea ºi combaterea violenþei domestice:

Acþiuni strategice:
- organizarea de programe de formare profesionalã în concordanþã cu cerinþele pieþei muncii;
- consilierea persoanelor apte de muncã, dar fãrã venituri,
în vederea gãsirii unui loc de muncã;
- construirea de noi locuinþe sociale;
- crearea unui centru de noapte.

Acþiuni strategice:
- desfãºurarea unei campanii cu privire la consumul de
alcool ºi consecinþele acestuia;
- crearea unui centru maternal (Mama ºi copilul);

7. Îmbunãtãþirea serviciilor ºi accesului la asistenþã
medicalã:
Acþiuni strategice:
- înscrierea la medicul de familie a tuturor cetãþenilor;
- dotarea corespunzãtoare a celor douã dispensare din
cadrul Direcþiei Publice de Asistenþã Socialã Gura Humorului;

9. Protecþia copilului:
Acþiuni strategice:
- înfiinþarea unui Centru de zi pentru copiii aflaþi în situaþii
de risc;
- campanie de informare a comunitãþii cu privire la Legea
nr. 272 / 2004 privind protecþia ºi promovarea drepturilor
copilului;
- înfiinþarea unei linii telefonice pentru semnalarea cazurilor de urgenþã privind asistenþa socialã ºi protecþia copilului;

11. Asistenþa socialã a persoanelor dezavantajate:
Acþiuni strategice:
- suport pentru integrarea tinerilor în viaþa maturã;
- suport pentru populaþia de etnie rroma;
- asistenþa socialã a persoanelor cu handicap;
- asistenþa socialã pentru persoanele vârstnice;
- reducerea la minim a numãrului copiilor instituþionalizaþi;
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12. Creºterea siguranþei, ordinii ºi liniºtii publice,
pentru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii locuitorilor, ºi
pentru atragerea turiºtilor români ºi strãini, a investitorilor, a potenþialilor parteneri în viaþa socioeconomicã ºi cultural-sportivã a oraºului:
Acþiuni strategice:
- crearea unui climat de respectare a legalitãþii ºi solidaritate
civicã prin pregãtirea continuã a personalului;
- colaborarea permanentã cu poliþia, jandarmeria, pompierii,
protecþia civilã ºi alte autoritãþi prevãzute de lege; implementarea de proiecte comune.
OPORTUNITÃÞI:
Aceastã lucrare nu ar fi completã dacã nu am prezenta
oportunitãþile pe care le prezintã oraºul nostru:
• Birocraþie redusã;
• Administraþie localã implicatã;
• Forþã de muncã disponibilã ºi calificatã;
• Grad de poluare foarte redus;
• Amplasare geograficã ca punct de plecare în pelerinaj la
Mãnãstirile Bucovinei;
• Terenuri ce pot fi concesionate;
• Resurse naturale identificate dar neexploatate dar ºi
domenii insuficient dezvoltate cum ar fi:
• Prelucrarea ºi valorificarea produselor de origine animalã
(carne, lapte, lânã, piele);
- Valorificarea produselor din flora montanã (fructe de
pãdure, plante medicinale, ciuperci);
- Dezvoltarea serviciilor pentru turismul de agrement;
- Valorificarea superioarã a materialului lemnos;
- Posibilitatea înfiinþãrii de micro-ferme agricole, zootehnice,
pomicole, legumicole;
- Existenþa unei staþii de mixturã asfalticã;
- Exploatarea ºi valorificarea materialelor de construcþii
existente în zonã precum piatra, nisipul, lemnul;
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II.1. OBIECTIVE GENERALE:
Principalele obiective ale dezvoltãrii durabile a oraºului Gura Humorului sunt:
• Dezvoltarea infrastructurii de bazã;
• Regenerare urbanã;
• Dezvoltare economicã;
• Protecþia mediului;
• Promovarea ºi dezvoltarea turismului;
• Întãrirea coeziunii sociale, a solidaritãþii comunitare, reducerea sãrãciei.

II.2. MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE
Conform Legii nr. 215/2001 a administraþiei publice locale, autoritãþile administraþiei publice prin care se realizeazã
autonomia localã în oraºul Gura Humorului sunt: Consiliul Local, format din 17 consilieri, ca autoritate deliberativã, ºi
Primarul, ajutat de un viceprimar, ca autoritate executivã. Atribuþiile ºi modul de funcþionare sunt stabilite prin aceeaºi
lege.
În cadrul Primãriei, în scopul pregãtirii sistemului administrativ local pentru adaptarea la realitãþile economice ºi sociale
ale societãþii româneºti ºi pentru aderarea la Uniunea Europeanã s-a trecut la o reorganizare instituþionalã care a modificat structural toate compartimentele, relaþiile inter-departamentale precum si relaþiile de comunicare formalã sau informalã existente pânã în momentul reorganizãrii.
Adaptarea la noile cerinþe trebuie sã fie cât mai rapidã ºi presupune: flexibilitate ºi creativitate, planificarea schimbãrilor, dezvoltarea gradualã a noilor structuri ºi elaborarea unui nou regulament intern de organizare ºi funcþionare, a unor
noi proceduri interne în funcþie de actuala structurã organizatoricã.
Întãrirea capacitãþii instituþionale se va concentra asupra urmãtoarelor mãsuri:
A. Dezvoltare organizaþionalã
- aplicarea mãsurilor de planificare strategicã ºi managementul programelor ºi proiectelor;
- introducerea sistemului de monitorizare ºi evaluare a activitãþilor, proiectelor precum ºi a mecanismelor de monitorizare ºi evaluare a serviciilor ºi utilitãþilor publice;
- schimbarea de fond a raportului dintre administraþie ºi cetãþean;
- încurajarea activãrii în cadrul reþelelor regionale din cadrul administraþiei publice locale pentru încurajarea schimbului de
experienþã ºi utilizarea celor mai bune practici în administraþia publicã;
- introducerea sistemului de management al calitãþii;
dezvoltarea
managementului
cunoaºterii
ºi
informaþiei.
B. Managementul resurselor umane
- crearea condiþiilor de formare ºi perfecþionare profesionalã pentru personalul primãriei;
- aplicarea codurilor de eticã pentru funcþionarii publici;
- evaluarea permanentã a personalului angajat.
- instruirea funcþionarilor publici cu fiecare plan de acþiune prin care se introduc mãsuri de reformã;
- instruirea personalului implicat în aplicarea programelor europene;
- asigurarea transparenþei regulilor de concurenþã ºi selecþie a personalului;
- recrutarea de personal specializat în domenii specifice.
C. Cooperarea cu alte instituþii
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II. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE AL
ORAªULUI GURA HUMORULUI

- întãrirea colaborãrii între responsabilii diverselor compartimente, ceea ce va permite elaborarea unor soluþii pentru problemele existente, precum ºi eliminarea interpretãrilor neunitare în aplicarea legii;
- crearea de parteneriate cu principalele instituþii interesate
în elaborarea ºi implementarea unor proiecte comune;
- întãrirea colaborãrii cu alte autoritãþi locale din România ºi
asociaþii ale acestora;
- înfrãþirea cu autoritãþi locale din lume ºi schimburi de
experienþã în scopuri comune.
D. Sistemul informaþional va fi îmbunãtãþit ºi va trebui
sã constituie suportul de aplicare ºi de simplificare a unor
reguli ºi proceduri administrative în scopul asigurãrii unui
acces larg ºi nediscriminatoriu al publicului la servicii publice, precum ºi reducerii tarifelor pentru aceste servicii ºi a
costurilor de operare ºi personal.

II.3 STRUCTURI INSTITUÞIONALE DE MONITORIZARE ªI EVALUARE
Primãria oraºului Gura Humorului este structuratã organizatoric pentru a permite adoptarea deciziilor sau hotãrârilor necesare pentru a încheia parteneriate publice private, pentru a înfiinþa noi servicii de utilitate publicã precum
ºi compartimente necesare implementãrii diferitelor proiecte.

Indicatori pentru Dezvoltare Durabilã
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PRIMAR

CONSILIUL LOCAL

BIROUL DE INTEGRARE EUROPEANÃ
BIROUL AGENDA LOCALÃ 21

COMPARTIMENTUL JURIDIC
DIRECÞIA DE
ASISTENÞÃ SOCIALÃ

BIROUL URBANISM ªI
AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECÞIA ECONOMICÃ

SERVICIUL PUBLIC LOCAL
DE SALUBRITATE

DIRECÞIA DE SERVICII
EDILITARE

SOCIETATEA CIVILÃ

SERVICIUL DE RELAÞII CU PUBLICUL

Fig.1. Structura sistemului de suport de luare a deciziilor (monitorizare ºi evaluare) pentru implementarea Planului
Local de Acþiune în oraºul Gura Humorului
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Dezvoltarea infrastructurii de bazã
Domenii

Apã ºi canalizare

Infrastructura stradalã

Transport

Energie

Indicatori

Instituþii responsabile
Surse de date

Procentul de locuinþe conectate la reþeaua de distribuþie a apei potabile (%)

SC ACET SA GH

Procentul de locuinþe conectate la reþeaua de canalizare (%)

SC ACET SA GH

Consumul anual de apã potabilã (m³/locuitor)

SC ACET SA GH

Lungimea reþelei de alimentare cu apã
supusa modernizãrii (km)

SC ACET SA GH

Lungimea reþelei stradale supusã lucrãrilor de modernizare ºi refacere (km)

PRIMÃRIE

Lungimea strãzilor, drumurilor supuse
refacerii (km/an)

PRIMÃRIE

Numãrul de parcãri publice

PRIMÃRIE

Lungimea reþelei de iluminat public supuse refacerii (km/an)

PRIMÃRIE

Volumul investiþiilor în refacere iluminat
public ºi întreþinere

PRIMÃRIE

Numãrul de autoturisme înregistrate
local/1000 locuitori

POLIÞIA RUTIERA

Numãrul firmelor private ce activeazã în
domeniu

PRIMÃRIE

Numãrul de accidente rutiere cu consecinþe grave (decese, raniri grave)/1000
locuitori

POLIÞIA RUTIERA

Consumul anual de energie electricã pe
locuitor (Kw/locuitor)

E-ON MOLDOVA

Consumul anual de gaze naturale pe
locuitor (m³/locuitor)

E-ON MOLDOVA

64
ORAªUL

Regenerare ºi reabilitare urbanã
Domenii

Indicatori
Locuire în case (%)

D.J.S

Locuire în apartamente (%)

D.J.S

Locuire în alte tipuri de locuinþe (%)

Locuirea

Utilizarea terenurilor

Instituþii responsabile
Surse de date

URBANISM

Populaþie care locuieºte în locuinþe
închiriate (%)

D.J.S

Locuinþe fãrã acces la infrastructura de
bazã (apã, canalizare, telefonie, gaze)
(%)

URBANISM

Numãr locuinþe (%)

URBANISM

Numãr locuinþe proprietate privatã (%)

URBANISM

Numãr locuinþe proprietate publicã (%)

URBANISM

Numãr de camere de locuit (%)

URBANISM

Suprafaþã locuibilã (%)

URBANISM

Suprafaþã teren arabil (ha)

URBANISM

Suprafaþã pasuni (ha)

URBANISM

Suprafaþã fânete (ha)

URBANISM

Suprafaþã livezi (ha)

URBANISM

Suprafaþã ocupatã de construcþii din
totalul suprafeþei oraºului(m²)

URBANISM

Suprafaþã locuitã pe cap de locuitor (m²)

URBANISM

Spaþii verzi cu acces public (m²/locuitor)

URBANISM
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Cladiri istorice /patrimoniu

Clãdiri de patrimoniu aflate pe teritoriul
oraºului

DCP

Cheltuieli pentru restaurarea clãdirilor ºi
monumentelor istorice

DCP

Dezvoltare economicã
Domenii

Economie

Indicatori

Instituþii responsabile
Surse de date

Firme care au ca obiect de activitate
prelucrarea lemnului(%)

CCI

Firme care au ca obiect de activitate
producþia de mobilã (%)

CCI

Firme care activeazã în sectorul de
chimie (%)

CCI

Firme care activeazã în construcþii
maºini(%)

CCI

Firme care activeazã în sectorul de
industrie alimentara(%)

CCI

Firme care activeaza în sectorul de
pielãrie/încãlþãminte(%)

CCI

Firme care activeazã în sectorul de
confecþii textile (%)

CCI

Dinamica cifrei de afaceri (an/ miliarde
lei) 2001

CCI

Dinamica cifrei de afaceri (an/ miliarde
lei) 2002

CCI

Dinamica cifrei de afaceri (an/ miliarde
lei) 2003

CCI

Dinamica cifrei de afaceri (an/ miliarde
lei) 2004

CCI

Dinamica cifrei de afaceri (an/ miliarde
lei) 2005

CCI

Numãr de firme înregistrate anual

D.J.S

Forþa de muncã activã ºi pasivã

D.J.S

Venitul populaþiei ocupate în funcþie de
ramura de activitate

D.J.S

Rata populaþiei active

D.J.S
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Protecþia mediului

Domenii

Managementul deºeurilor

Calitatea apei

Indicatori

Instituþii responsabile
Surse de date

Numãrul de coºuri stradale

Salubritate

Numãrul de þarcuri pentru pet-uri

Salubritate

Numãrul de containere gunoi

Salubritate

Cantitatea de deºeuri colectatã anual de
la populaþie ºi agenþi economici (m³)

Salubritate

Procentul de deºeuri solide reciclate în
decursul unui an (%)

Salubritate

Suprafeþe active de depozitare

Salubritate

Numãrul de determinãri privind parametrii chimici ai apei potabile efectuate în
decursul unui an care depãºesc valorile
prescrise în standardele internaþionale

DJSP, IPM

Numãrul de determinãri privind parametrii
biologici ai apei potabile efectuate în
decursul unui an care depãºesc valorile
prescrise în standardele internaþionale

DJSP, IPM

Numãrul de determinãri privind parametrii
chimici ai apei recreaþionale (de îmbãiere)
efectuate în decursul unui an care depãºesc valorile prescrise în standardele internaþionale

DJSP, IPM

Numãrul de determinãri privind parametrii
biologici ai apei recreaþionale (de îmbãiere) efectuate în decursul unui an care
depãºesc valorile prescrise în standardele internaþionale

DJSP, IPM

Consumul anual de apã pe locuitor (m³)

SC ACET SA
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Spaþii verzi

Calitatea aerului ºi zgomotul

Locuinþe conectate la reþeaua de distribuþie a apei potabile (%)

SC ACET SA

Locuinþe conectate la reþeaua de canalizare a oraºului (%)

SC ACET SA

Suprafaþa de zone verzi pe cap de locuitor (mp/locuitor)

Urbanism

Numãrul de zile în care concentraþia de
SO2 depãºeste valoarea maximã admisibilã (125µg/m³) (media pe 24h)

IPM

Numãrul de zile în care concentraþia de
NO2 depãºeste valoarea maximã admisibilã (200 mg/m³) (media pe 24h)

IPM

Numãrul de zile în care concentraþia de
O3 depãºeste valoarea maximã admisibilã (125µg/m³) (media pe 8h)

IPM

Populaþie expusã nivelului de zgomot
superior valorii de 65db (media pe 24 h)

IPM

Promovarea ºi dezvoltarea turismului

Domenii

Indicatori

Instituþii responsabile
Surse de date

Numãrul unitãþilor de cazare clasificate
la categoria de patru stele

ANT

Numãrul unitãþilor de cazare clasificate
la categoria de trei stele

ANT

Numãrul unitãþilor de cazare clasificate
la categoria de o stea

ANT

Numãrul unitãþilor de cazare clasificate
dupa denumire tip (Bungalow)

ANT

Numãrul unitãþilor de cazare clasificate
dupã denumire tip (Hotel)

ANT
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Numãrul unitãþilor de cazare clasificate
dupã denumire tip (Pensiune)

ANT

Numãrul unitãþilor de cazare clasificate
dupã denumire tip (Vilã)

ANT

Numãrul unitãþilor de cazare clasificate
dupã denumire tip (Pensiune turisticã
urbanã)

ANT

Gradul de ocupare al potenþialului de
cazare

PRIMÃRIE

Numãrul de turiºti care viziteazã obiectivele turistice

PRIMÃRIE

Durata medie a sejurului pentru turiºti

PRIMÃRIE

Capacitatea de cazare existentã

PRIMÃRIE

Întãrirea coeziunii sociale, a solidaritãþii comunitare, reducerea sãrãciei

Culturã

Structura patrimoniului Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina

Muzeu

Suprafaþa deþinutã de muzeu

Muzeu

Numãrul de vizitatori ai muzeului/an

Muzeu

Numãrul de locuri în Sala de spectacole a Casei de Culturã

Casa de culturã

Numãrul publicaþiilor deþinute de Biblioteca Orãºeneascã

Biblioteca

Numãrul anual de cititori ai Bibliotecii
Orãºeneºti

Biblioteca

Numãrul locurilor în sala de lectura a
Bibliotecii Orãºeneºti

Biblioteca
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Educaþie

Numãrul abonamentelor la ziare ºi reviste
deþinute de Biblioteca Orãºeneascã

Biblioteca

Numãrul unitãþilor de învãþamânt preºcolar

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul
preºcolar

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

copiilor

din

învãþãmântul

Numãrul grupelor de copii preºcolari

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul personalului didactic din învãþamântul preºcolar

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul de locuri în grãdiniþe

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul unitãþilor de învãtãmânt primar,
gimnazial ºi liceal

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul elevilor care urmeazã cursurile
învãþãmântului primar, gimnazial sau
liceal

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul claselor de elevi din învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul personalului didactic din învãþãmântul primar, gimnazial ºi liceal

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul sãlilor de clasã, laboratoarelor
ºi cabinetelor

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul sãlilor ºi terenurilor de sport

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul atelierelor

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Situaþia gradelor didactice deþinute de
cadrele din învãþãmântul humorean

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul publicaþiilor
bibliotecile ºcolare

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

deþinute

de

Publicaþii ale bibliotecilor ºcolare
împrumutate/an

Sport

Instituþiile de învãþãmânt din localitate

Numãrul cluburilor sportive din localitate

PRIMÃRIE

Principalele ramuri sportive practicate
în acest moment

CLUBURILE SPORTIVE

Numãrul sportivilor humoreni selectaþi
la loturile naþionale

CLUBURILE SPORTIVE

Numãrul sportivilor pe categorii de
vârstã

CLUBURILE SPORTIVE
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Numãrul competiþiilor sportive interne ºi
internaþionale la care au participat sportivii humoreni/an

CLUBURILE SPORTIVE

Numãrul antrenorilor de lot naþional care
activeazã în Gura Humorului

CLUBURILE SPORTIVE

Populaþia totalã

D.J.S

Populaþia pe grupe de vârsta ºi pe sexe

D.J.S

Structura etnicã a populaþiei

D.J.S

Stabilire de domiciliu în localitate

D.J.S

Plecãri cu reºedinþa din localitate

D.J.S

Plecãri cu domiciliu în altã localitate

D.J.S

Populaþia activã

D.J.S

Populaþia inactivã

D.J.S

Populaþia

Forþa de muncã

Numãr de ºomeri care primesc ajutor
de ºomaj

ALOFM

Numãr de ºomeri care primesc ajutor de
integrare profesionalã

ALOFM

Numãr de ºomeri care primesc alocaþie
de sprijin

ALOFM

Numãr de ºomeri neindemnizaþi

ALOFM

Speranþa de viaþã la naºtere (femei ºi
barbaþi)

DJSP

Rata natalitãþii

Primãrie

Rata mortalitãþii

Primãrie

Sporul natural

Primãrie

Sãnãtate
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Numãrul de cabinete medicale

DJSP

Numãrul de personal medical care deserveºte instituþiile medicale

DJSP

Numãrul de personal auxiliar care deserveºte instituþiile medicale

DJSP

Numãrul de farmacii

DJSP

Numãrul de cabinete medicale private

DJSP

Numãrul de instituþii medicale

DJSP

Unde:
APM - Agenþia de Protecþia Mediului
DJSP - Direcþia Judeþeanã de Sãnãtate Publicã
DJS - Direcþia Judeþeanã de Statisticã
ISJ - Inspectoratul ªcolar Judeþean
CCI - Camera de Comert ºi Industrie
ALOFM - Agenþia Localã de Ocupare a Forþei de Muncã
DAS - Direcþia de Asistenþã Socialã
DCP - Direcþia de Culte ºi Patrimoniu
MLPAT - Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului
ANT - Autoritatea Naþionala pentru Turism
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II.4 PROIECÞIA FINANCIARÃ
BUGETUL LOCAL PENTRU PERIOADA 2002- 2005
- mii RON
Denumire indicatori

Realizãri 2002

Realizãri 2003

Realizãri 2004

Realizãri 2005

VENITURI TOTAL

6.901

7.699

9.251

11.935

VENITURI PROPRII total

2.172

2.177

3.775

4.136

I. VENITURI
CURENTE

1.159

1.817

2.124

2.314

A. VENITURI FISCALE

860

1.466

1.743

1.826

A.1 IMPOZITE
DIRECTE

809

1.133

1.276

1.317

A.2 IMPOZITE
INDIRECTE

51

333

467

509

B. VENITURI
NEFISCALE

299

351

381

488

II. VENITURI DIN
CAPITAL

2

5

394

634

III. VENITURI CU
DESTINAÞIE
SPECIALÃ

1.011

356

-

-

IV. PRELEVÃRI DIN
BUGETUL DE STAT

4.729

5.521

6.709

8.673

VI. SUBVENÞII

-

-

24

128

CHELTUIELI TOTAL

6.817

7.777

9.246

184

I. SERVICII PUBLICE
GENERALE

683

1.040

1.099

11.935
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III. CHELTUIELI
SOCIAL
- CULTURALE
- total, din care:

3.921

4.496

5.525

1.340

Învãþãmânt

2.926

3.501

4.483

7.199

Sãnãtate

-

52

46

5.797

Culturã, religie, alte
acþiuni privind activitatea sportivã

143

178

268

29

Asistenþa socialã, alocaþii, pensii

852

765

728

313

IV. SERVICII ªI DEZVOLTARE PUBLICÃ,
LOCUINÞE, MEDIU ªI
APE

1.062

1.735

1.943

1.060

V. ACÞIUNI
ECONOMICE

62

87

536

3.060

VI. ALTE ACÞIUNI

27

5

48

135

XI. TRANSFERURI

41

45

95

201

XIII. PLÃÞI DE
DOBÂNZI

4

-

-

-

XIV RAMBURSÃRI DE
ÎMPRUMUTURI

8

-

-

-

XVI. CHELTUIELI CU
DESTINAÞIE
SPECIALÃ

1.009

369

-

-

EXCEDENT/DEFICIT

84

78

5

-
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PROPUNERI DE BUGET PENTRU PERIOADA 2006 - 2009

- mii RON

Denumire indicatori

Propuneri 2006

Estimari 2007

Estimari 2008

Estimari 2009

TOTAL VENITURI

16.580

18.020

19.753

22.142

VENITURI PROPRII

8.901

10.049

11.503

13.580

I. VENITURI
CURENTE

11.885

12.396

12.813

13.725

A. VENITURI FISCALE

11.255

11.741

12.136

12.156

A.1. IMPOZIT PE
VENIT

1.602

1.713

1.765

1.812

A.2 IMPOZIT PE
SALARII

-

-

-

-

A.3 IMPOZITE ªI
TAXE PE
PROPRIETATE

1.834

1.909

1.967

2.028

A.4 IMPOZITE ªI
TAXE PE BUNURI ªI
SERVICII

7.816

8.116

8.400

8.712

A.5 ALTE IMPOZITE
ªI TAXE FISCALE

3

3

4

4

B. VENITURI
NEFISCALE

630

655

677

696

VENITURI DIN
PROPRIETATE

323

336

348

358

COMERCIALIZÃRI DE
BUNURI ªI SERVICII

307

319

329

338

II. VENITURI DIN
CAPITAL

4.506

5.429

6.739

8.677

III. OPERAÞIUNI
FINANCIARE

-

-

-

-

SUBVENÞII

189

195

201

207

TOTAL CHELTUIELI

16.580

18.020

19.753

22.142
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CHELTUIELI
CURENTE

13.798

14.323

14.784

15.306

I. CHELTUIELI DE
PERSONAL

7.174

7.473

7.735

8.043

II. BUNURI ªI
SERVICII

4.465

4.624

4.748

4.898

III. DOBÂNZI

-

-

-

-

IV. SUBVENÞII

761

770

800

824

V. FONDURI DE
REZERVÃ

-

-

-

-

VI. TRANSFERURI
ÎNTRE UNITÃÞI ALE
ADMINISTRAÞIEI
PUBLICE

636

660

681

698

VII. ALTE
TRANSFERURI

-

-

-

-

VIII. ASISTENÞA
SOCIALÃ

688

718

740

761

IX. ALTE CHELTUIELI

74

78

80

82

CHELTUIELI DE
CAPITAL

1.282

1.394

1.437

1.475

OPERAÞIUNI
FINANCIARE

1.500

2.303

3.519

5.361

ÎMPRUMUTURI

-

-

1210

3058

RAMBURSÃRI DE
CREDITE

1.500

2.303

2.309

2.303
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I. SERVICII PUBLICE
GENERALE - TOTAL

1.402

1.526

1.608

1.688

III. CHELTUIELI
SOCIAL - CULTURALE
- total, din care:

8.729

9.087

9.361

9.670

Învãþãmânt

6.723

6.995

7.205

7.450

Sãnãtate

105

109

112

115

Culturã, recreere ºi
religie

711

738

762

785

Asistenþã socialã

1.190

1.245

1.282

1.320

IV. SERVICII ªI DEZVOLTARE PUBLICÃ,
LOCUINÞE, MEDIU ªI
APE - total, din care:

4.635

5.543

6.857

8.799

Locuinþe, servicii ºi
dezvoltare publicã

4.230

5.123

6.424

8.353

Protecþia mediului

405

420

433

446

V. ACÞIUNI
ECONOMICE

1.814

1.864

1.927

1.985

VI. ALTE ACÞIUNI

-

-

-

-

EXCEDENT/DEFICIT

-

-

-

-
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II.5 OBIECTIVELE SPECIFICE ªI PROIECTELE IDENTIFICATE
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZÃ

Nr crt

Obiective
specifice

Finanþare

Titlul
proiectului

Reabilitarea ºi
modernizarea sisBugetul local
temului de aliSurse atrase
mentare cu apã
potabilã

1

Reabilitarea ºi
modernizarea sistemului de
canalizare menaBugetul local jerã ºi pluvialã a
Surse atrase
oraºului Gura
Humorului ºi
extinderea acesteia ºi pentru
Modernizarea ºi
cartierul Voroneþ
dezvoltarea reþelelor
de utilitãþi
Extinderea ºi
modernizarea
Bugetul local reþelelor de aliSurse atrase mentare cu gaz
metan, inclusiv în
cartierul Voroneþ

Extinderea
reþelelor de ilumiBugetul local
nat public pentru
Surse atrase
noile cartiere de
locuit

Valoare
estimativã
proiect
(Euro)

2.000.000

3.000.000

500.000

300.000

Perioada
de timp

Instituþiile
/departamentele
responsabile

Parteneriat

Monitorizare
ºi evaluare

2 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

2 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

2 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

3 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator
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2

Dezvoltarea
infrastructurii de
transport

Bugetul
local
Surse
atrase

Centura ocolitoare
pentru trafic greu staþiune turisticã de
interes naþional
Gura Humorului

Bugetul
local
Surse
atrase

Realizarea sistemului de parcãri al
oraºului Gura
Humorului

Bugetul
local
Surse
atrase

Modernizarea helioportului din cartierul
Voroneþ

Bugetul
local
Surse
atrase

Modernizarea drumului forestier
Mãnãstirea Voroneþ
- Helioport Voroneþ

Bugetul
local
Surse
atrase

Refacere covor
asfaltic pentru
cartierele
Mãnãstirea Humor,
Voroneþ, V
Alecsandri,
Fortuna, Marly

Bugetul
naþional
Surse
atrase

Mãrirea capacitãþii
podului care trece
peste pârâul Humor
ºi refacerea digului
pârâului pe o
lungime de 2,4 km
pe ambele maluri

Bugetul
local
Surse
atrase

Staþie de mixturã
asfalticã, maºini ºi
utilaje pentru
lucrãrile de
asfaltare

2.000.000

500.000

200.000

1.000.000

1.000.000

100.000

2.000.000

5 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

4 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

2 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

10 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

6 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

2 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

2 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
SC ACET SA

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator
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Bugetul local
Surse atrase

Realizarea drumului care face
legãtura între
Voroneþ ºi
Slatina, precum
ºi între
Mãnãstirea
Humorului ºi
Suceviþa

Bugetul local
Surse atrase

Semaforizarea
intersecþiilor situate între strãzile:
Bulevardul
Bucovina - strada Mãnãstirea
Humorului - strada Marly·
Strada Mihail
Kogãlniceanu Piaþa Republicii·
Strada Parcului Bulevardul
Bucovina Strada V.
Alecsandri

2.000.000

100.000

3 ani

2 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
Consilul
Judeþean
Consiliul
Local
Slatina

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

REGENERARE ªI REABILITARE URBANÃ

Obiective
Nr crt
specifice

1

2

Înfiinþarea
unei burse
a lemnului

Înfiinþarea
unui parc
industrial

Finanþare

Titlul proiectului

Valoare
estimativã
proiect
Euro

Bugetul local
Surse atrase

Bursa lemnului

200.000

Bugetul local
Surse atrase

Parcul industrial
Gura Humorului

3.000.000

Perioada
de timp

Instituþiile
/departamentele
responsabile

Parteneriat

Monitorizare
ºi evaluare

2 ani

Primãria Posibili
parteneri

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator
Mass media

2 ani

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
Posibili
parteneri

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator
Mass media
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3

Promovarea
oraºului
Gura
Humorului
ca oraº
turistic
naþional ºi
internaþional

Bugetul local
Surse atrase

Realizarea unei
pagini web cu informaþii despre localitate

1.000

1 an

Primãria

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Mass media

Bugetul local
Fonduri atrase

Valorificarea apelor
minerale din zona
Gura Humorului

1.000.000

3 ani

Primãria

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
CCISV

Parteneriat

Monitorizare
ºi evaluare

PROTECÞIA MEDIULUI

Nr
crt

Obiective specifice

Finanþare

Titlul
proiectului

Bugetul
local

Reabilitarea
parcului
dendrologic
al oraºului

Fonduri
atrase
Fonduri
atrase

1

Dezvoltarea
zonei de
agrement
Arinis, prin
amenajarea
malului
drept al râului Moldova

Protejarea ºi valorificarea mediului natuBugetul
ral în dezvoltarea
local
turisticã a staþiunii
Agenþi eco- Ecologizarea
Gura Humorului
nomici
zonei
Locali
Bogdaneasa
Fonduri
ºi punerea
atrase
în circuit a
zonei Dealul
Cetãþii ºi
Bugetul
parcul cu
local
Mesteceni

Valoare
estimativã
proiect EURO

Perioada de
timp

50.000

2 ani

1.000.000

2 ani

Instituþiile
/departamentele
responsabile
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
Direcþia
edilitarã
Unitãþile
ºcolare din
oraº
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului

300.000

5 ani

Direcþia
edilitarã

Primãrie
ªcolile din
oraº
Primãrie

Primãria
Biroul Al21
Finanþator
Mass-media
Primãria

Finanþator
Posibil
partener privat
Biroul Al21
Primãrie

Mass-media

Primãria
Posibil
Biroul
partener priUrbanism ºi
vat
Finanþator
Amenajarea
Biroul Al 21
Teritoriului
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Crearea unui centru de
medicinã naturalã prin
Bugetul local valorificarea florei montane ºi utilizarea acesto- 2.400.000
Fonduri
ra pentru fabricarea de
atrase
produse cosmetice ºi
medicamente

2

2.1

Asigurarea unui
management
durabil pentru
Bugetul local
îmbunãtãþirea
Fonduri
ºi protejarea
atrase
mediului construit

Construcþii ºi
terenuri

Infrastructurã

Bugetul local

Fonduri
atrase
Bugetul local

Cadastru edilitar

Refacerea pãsunilor
distruse ºi infestate

Reabilitarea staþiei de
epurare a oraºului
Gura Humorului la
parametri europeni

1.200.000

200.000

1.500.000

3 ani

Firma
privatã

Posibil
parteneri

Firma
privatã

4 ani

Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
Posibil
partener

Primãrie
Posibil
partener
privat

Primãria
Finanþator

3 ani

Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului

Primãrie
Posibil
partener
privat

Primãria
Consiliul
Local

2 ani

Serviciul
Public Local
de
Salubritate,
Direcþia
edilitarã,
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului

Primãria
Posibil
partener

Finanþator
Biroul
Al21
Consiliul
Local
Massmedia

2 ani

Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
Direcþia
edilitarã

Primãria
Posibil
partener

Finanþator
Biroul
Al21
Consiliul
Local

2.2

Fonduri
Atrase
Bugetul local

Realizarea unei staþii
de epurare în cartierul
Voroneþ

500.000
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Fonduri
Atrase
Bugetul
local

Captarea ºi
regularizarea
torenþilor

Întocmirea documentaþiilor
privind stabilirea
zonelor de protecþie sanitarã
severã, de
Fonduri
restricþie hidroAtrase
Bugetul local geologicã, precum ºi mãsurile
de protecþie la
sursele de apã
potabilã conf.
H.G. 930/2005
Întocmirea documentaþiei tehnice
pentru extinFonduri
derea ºi reabiliatrase
tarea sistemului
Bugetul local
de canalizare ºi
a staþiei de epurare

2.3

Managementul
deºeurilor

Fonduri
atrase
Bugetul local
Agenþi economici
locali

Managementul
integrat al
deºeurilor din
oraºul Gura
Humorului

200.000

70.000

110.000

2.500.000

2 ani

Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
Direcþia
edilitarã

Primãria
Posibil
partener

Finanþator
Biroul Al21
Consiliul
Local

1 an

Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
Direcþia
edilitarã

Primãria

Primãria
Finanþator

1 an

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului

Primãria
Posibil
partener

Primãria
Finanþator

4 ani

Serviciul
Public Local
de
Salubritate,
Direcþia
edilitarã,
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
Agenþia
Teritorialã
de Protecþia
Mediului
Suceava

Primãria
Agenþi
economici

Finanþator
Biroul Al21
Consiliul
Local
Mass-media
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Spaþii verzi

2.4

3.

Crearea
unui cadru
instituþional
ºi public
favorabil
protecþiei
mediului ºi
dezvoltãrii
durabile

Fonduri
atrase
Bugetul local

Prietenii pãdurii pepinierã

200.000

20 ani

Primãria
ªcolile din
oraº

ªcolile din
oraº
Ocolul silvic

Primãria
Biroul Al21

Fonduri
atrase
Bugetul local

Amenajarea
locurilor de joacã
pentru copii ºi a
spaþiilor verzi din
cartiere

200.000

2 ani

Primãria
Asociaþiile
de locatari

Primãria
Asociaþiile
de locatari

Primãria
Biroul Al21

Fonduri
atrase
Bugetul local

Lucrãri de împãdurire ºi combatere a eroziunii
solului

10 ani

Primãria
Ocolul Silvic
Biroul de
Integrare
Europeanã

ªcolile din
oraº

Primãria
Ocolul Silvic

Primãria
ªcolile
Consiliul
Local al
Copiilor ºi
Tinerilor

Primãria
ªcolile
Consiliul
Local al
Copiilor ºi
Tinerilor,
Firme private,
ONG-uri

Primãria
Mass media

Perioada de
timp

Instituþiile/
departamentele
responsabile

Parteneriat

Monitorizare
ºi evaluare

2 ani

Primãria
ONG-uri
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului

Camera de
Comerþ

Primãria
Consiliul
Local
Mass-media

Fonduri
atrase
Bugetul local

„Împreunã pentru
un oraº curat" acþiune de ecologizare a oraºului
Gura Humorului

1.000.000

25.000

1 an

PROMOVAREA ªI DEZVOLTAREA TURISMULUI
Nr
crt

Obiective
specifice

1.

Dezvoltarea
turismului
ca factor
cheie de
dezvoltare
economicã,
în strategia
de dezvoltare
durabilã a
staþiunii
Gura
Humorului

Finanþare

Titlul
proiectului

Fonduri atrase
Bugetul local

Promovarea
cadrului
instituþional
ºi public
pentru elaborarea ºi
implementarea
unui plan de
marketing
urban

Valoare
estimativã
proiect

40.000
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Îmbunãtãþirea ºi
promovarea
imaginii staþiunii
Gura Humorului
atât pe plan
naþional cât ºi
internaþional

2.

Fonduri
atrase
Bugetul
local

Gura Humoruluiparteneriat internaþional pentru
dezvoltarea turisticã a staþiunii

65.000

Fonduri
atrase

Circuit agroturistic
în zona Gura
Humorului

50.000

Fonduri
atrase

Târgul meºterilor
populari

Fonduri
atrase

„Tradiþii ºi statornicie" - circuit istorico
-cultural în zona
Gura Humorului

Fonduri
atrase
Bugetul
local

Fonduri
atrase

Crearea brandului
pentru staþiunea
Gura Humorului

Festivalul Ursul de
paie

30.000

50.000

500

100.000

2 ani

Primãria
ONG-uri

Operatori
din turism

Primãria
Consiliul
Local
Mass-media

1 an

Operatori
din turism

Primãria
ONG-uri

Primãria
Turiºti
Mass-media

Anual

Muzeul
Obiceiurilor
Populare
din
Bucovina
Primãria

Meºteri
populari
Operatori
din turism
ONG-uri

Primãria
Turiºti
Mass-media

1 an

Muzeul
Obiceiurilor
Populare
din
Bucovina
Primãria

Meºteri
populari
Operatori
din turism
ONG-uri

Primãria
Turiºti
Mass-media

1 an

Muzeul
Obiceiurilor
Populare
din
Bucovina
Primãria

Meºteri
populari
Operatori
din turism
ONG-uri

Primãria
Turiºti
Mass-media

anual

Muzeul
Obiceiurilor
Populare
din
Bucovina
Primãria

Meºteri
populari
Operatori
din turism
ONG-uri

Primãria
Turiºti
Mass-media
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Consolidarea ºi
dezvoltarea produsului turistic
local la standarde
internaþionale, concomitent cu valorificarea corespunzãtoare a potenþialului existent

3.

2 ani

Primãria
Muzeul
Obiceiurilor
Populare
din
Bucovina

Meºteri
populari
Operatori
din turism
ONG-uri

Primãria
Consiliul
Local
Mass-media

1.000.000

3 ani

Primãria

Operatori
din turism
ONG-uri

Primãria
Turiºti
Finanþator

2.000.000

3 ani

Primãria
Eventual
partener

Operatori
din turism
ONG-uri

Primãria
Turiºti
Finanþator

3 ani

Primãria
Eventual
partener

ªcolile
Asociaþiile
de locatari

Consiliul
local
Turiºti
Locuitorii
staþiunii

3 ani

Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului

Proprietari
teren
Locuitorii
staþiunii

Primãria
Consiliul
local
Locuitorii
staþiunii

1 an

Primãria
Biroul
Urbanism ºi
Amenajarea
Teritoriului
Biroul
Integrare
Europeanã

Populaþie

Primãria
Biroul
Integrare
Europeanã

Fonduri
atrase
Bugetul
local

Strada
meºtesugarilor

150.000

Fonduri
atrase
Bugetul
local

Reabilitarea
ºi marcarea
principalelor
drumuri
turistice din
oraº ºi a
traseelor
turistice din
împrejurimi

Fonduri
atrase
Bugetul
local

Ariniº zona turisticã ºi parc
de
agrement

Fonduri
atrase
Bugetul
local

Reabilitarea
a doua parcuri din
oraºul Gura
Humorului

Fonduri
atrase
Bugetul
local

Amenajarea
unui
camping
modern în
zona Lunca
Voroneþului

Fonduri
atrase
Bugetul
local

Înfiinþarea
de noi
trasee turistice pentru
drumeþii
spre vârfurile Toaca,
Piciorul
înalt,
Mãgura

200.000

300.000

500.000
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ÎNTÃRIREA COEZIUNII SOCIALE, A SOLIDARITÃÞII COMUNITARE, REDUCEREA SÃRÃCIEI
Nr.
crt.

Obiective specifice

Asigurarea unui
grad de culturã
corespunzator
pentru toþi
cetãþenii oraºului
Gura Humorului

Finanþare

Bugetul
local
Alte surse

Bugetul
local
Alte surse

1

Titlul
proiectului

„Umor la
Gura
Humorului
de… zilele
Humorului"

„Toamna la
Voroneþ"
Festival de
film ºi diaporamã

Bugetul
local
Alte surse

„Doina,
doina, cântec dulce"
festival de
folclor

Bugetul
local
Alte surse

Dezvoltarea
capacitãþii
Muzeului
Obiceiurilor
Populare
din
Bucovina de
a prezenta
ºi gestiona
într-o
manierã mai
complexã
informaþii de
tip cultural

Valoare
estimativã
proiect
EURO

150.000

75.000

50.000

15.000

Instituþiile/
Perioada de Departamen
Monitorizare
Parteneriat
tele respontimp
ºi evaluare
sabile

anual

Primãria
Gura
Humorului
prin specialiºtii culturali
ai departamentelor
subordonate

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului

anual

Primãria
Gura
Humorului
prin specialiºtii culturali
ai departamentelor
subordonate

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului

anual

Primãria
Gura
Humorului
prin specialiºtii culturali
ai departamentelor
subordonate

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului

1 an

Primãria
Gura
Humorului
Muzeul
Obiceiurilor
Populare
din
Bucovina

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului
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2

Dezvoltarea
infrastructurii destinate dezvoltãrii
învãþãmântului

Bugetul
local
Alte surse

Actualizarea
monografiei
oraºului ºi a cãrþii
primarilor

Bugetul
local
Alte surse

CARTEA PENTRU
TOÞI" - dezvoltarea fondului
de carte al
Bibliotecii
Orãºeneºti;

Bugetul
local
Alte surse

Dotarea Bibliotecii
Orãºeneºti cu
tehnica de calcul
ºi realizarea unei
baze de date cu
privire la fondul de
carte

Bugetul
local
Alte surse

Refacerea ºi consolidarea fundaþiilor ºi faþadelor
clãdirilor ºcolare,
curþilor interioare,
compartimentare
clãdiri. (Centrul
ªcolar, ªcoala nr.
1, ªcoala nr. 2)

Bugetul
local
Alte surse

Elevii ucenici în
Uniunea Europeanã - construire,
reabilitare ºi dotare ateliere ºcolare (Centrul ªcolar, ªcoala nr. 1)

Bugetul
local
Alte surse

Modernizarea
bazei materiale
(cabinete, laboratoare, clase, sãli
de lecturã, biblioteci ºcolare)
necesarã derulãrii
procesului de
învãþãmânt în
condiþii optime
(ªcoala nr. 1,
Grupul ªcolar)

10.000

25.000

10.000

1.000.000

25.000

100.000

1 an

Primãria Gura
Humorului
Muzeul
Obiceiurilor
Populare din
Bucovina

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului

1 an

Primãria Gura
Humorului
Biblioteca
Orãºeneascã

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului

1 an

Primãria Gura
Humorului
Biblioteca
Orãºeneascã

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului

5 ani

Primãria Gura
Humorului
Biroul Urbanism
ºi Amenajarea
Teritoriului

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului
Finanþator

3 ani

Primãria Gura
Humorului
Biroul Urbanism
ºi Amenajarea
Teritoriului

Primãria
Posibili
parteneri

2 ani

ªcolile implicate
în proiect

Primãria
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului

ªcolile
implicate în
proiect
Finanþator
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Calculatorul ºi
comunicarea elecBugetul
tronicã - un pas
local
spre viitor Alte surse
Grupul ªcolar Al.
cel Bun.

3

4

50.000

2 ani

Primãria Gura
Humorului
ªcolile implicate în proiect

Primãria
Gura
Humorului
ªcolile
implicate
Posibili
parteneri

ªcolile
implicate în
proiect

Primãria
Gura
Primãria Gura
Humorului
Humorului
Gradiniþele
Gradiniþele
implicate în
implicate în
proiect
proiect
Posibili
parteneri

Grãdiniþele
implicate în
proiect

Îmbunãtãþirea procesului de formare a
Înfiinþarea claselor
resurselor
de grãdiniþã cu
Bugetul
umane ºi
iniþiere în
local
derularea
cunoaºterea limAlte surse
procesului
bilor de circulaþie
de învãþãinternaþionalã.
mânt la
standarde
europene

25.000

1 an

Realizarea
unei infrastructuri
Educaþia tinerilor
sportive
Bugetul
prin sport - reabilinecesare
local
tarea sãlii de sport
dezvoltãrii Alte surse
a ªcolii nr. 3
sportului de
masã ºi de
performanþã

30.000

1 an

Reabilitarea sãlii
de sport ºi
Bugetul
piscinei din cadrul
local
Alte surse Clubului Sportiv
ªcolar
Bugetul Crearea unui parc
local
de joacã modern
Alte surse
pentru copii

Bugetul
local
Alte surse

Sport pentru toþi
elevii Uniunii
Europene - construire salã de
gimnasticã ªcoala nr. 1

300.000

280.000

120.000

3 ani

2 ani

1 an

ªcoala nr. 3

ªcoala nr. 3
ªcoala nr. 3
Posibili
parteneri

Clubul Sportiv
ªcolar

Clubul
Sportiv
ªcolar
Posibili
parteneri

Primãria
Finanþator

Primãria Gura
Humorului

Primãria
Gura
Humorului
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului
Finanþator

ªcoala nr. 1

Primãria
ªcoala nr. 1
Gura
Posibili
Humorului
parteneri ªcoala nr. 1
Finanþator
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Bugetul
local
Alte surse

Reabilitarea sãlii de
sport din cadrul ªcolii
nr. 2, racordarea la
utilitãþile necesare ºi
dotarea cu materiale
sportive

Bugetul
local
Alte surse

Stadionul oraºului baza sportivã
modernã ºi funcþionalã

Bugetul
local
Alte surse

Reamenajarea ºi extinderea sãlii de sport a
100.000
Grupului ªcolar
Alexandru cel Bun

Bugetul
local
Alte surse

Construirea unei sãli
de gimnasticã la corpul
150.000
II al Grupului ªcolar
Alexandru cel Bun

Bugetul
local
Alte surse

Bugetul
local
Alte surse

Îmbunãtaþirea dotãrilor
locuinþelor sociale
existente ºi amenajarea de noi locuinþe
sociale

Extinderea centrului de
noapte ºi dotarea
acestuia la standarde
europene

70.000

100.000

300.000

50.000

1 an

Primãria
ªcoala nr. 2
Gura
Posibili
ªcoala nr. 2
Humorului
parteneri ªcoala nr. 2
Finanþator

2 ani

Primãria
Gura
Humorului

Primãria
Gura
Humorului
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului
Finanþator

2 ani

Primãria
Gura
Humorului

Primãria
Gura
Humorului
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului
Finanþator

2 ani

Primãria
Gura
Humorului

Primãria
Gura
Humorului
Posibili
parteneri

Primãria
Gura
Humorului
Finanþator

2 ani

Primãria
Gura
Humorului
în colaborare cu
Direcþia
Publicã de
Asistenþã
Socialã
Gura
Humorului

1 an

Primãria
Gura
Humorului
în colaborare cu
Direcþia
Publicã de
Asistenþã
Socialã
Gura
Humorului

Primãria
Gura
Humorului

Primãria
Gura
Humorului
Finanþator

Primãria
Gura
Humorului

Primãria
Gura
Humorului
Finanþator

90
ORAªUL

Îmbunãtãþirea
serviciilor ºi accesului la asistenþa
medicalã

Alte
surse

Reamplasarea
spaþiului pentru
morga în incinta
Spitalului
Orãºenesc Gura
Humorului

Alte
surse

Crearea unei
surse suplimentare de
energie pentru
secþiile de
chirurgie ºi
Obstretricã Ginecologie din
incinta Spitalului
Orãºenesc Gura
Humorului

Alte
surse

Dotarea
Spitalului
Orãºenesc cu
aparatura medicalã ºi tehnicã de
calcul

Alte
surse

Staþie de distribuþie a oxigenului medical

Alte
surse

Reabilitarea ºi
modernizarea
Secþiei
Maternitate din
cadrul Spitalului
Orãºenesc Gura
Humorului

Alte
surse

Amenajarea curþii
interioare a
Spitalului
Orãºenesc

Alte
surse

Reamenajarea
interioarã a secþiilor, compartimentelor,
saloanelor din
incinta Spitalului
Orãºenesc Gura
Humorului

5

10.000

20.000

560.000

12.500

100.000

2.600

5.000

1 an

Spitalul
Orãºenesc
Gura
Humorului

Primãria
oraºului
Gura
Humorului

Consiliul
Local Gura
Humorului

1 an

Spitalul
Orãºenesc
Gura
Humorului

Primãria
oraºului
Gura
Humorului

Consiliul
Local Gura
Humorului

1 an

Spitalul
Orãºenesc
Gura
Humorului

Primãria
oraºului
Gura
Humorului

Consiliul
Local Gura
Humorului
Finanþator

1 an

Spitalul
Orãºenesc
Gura
Humorului

Primãria
oraºului
Gura
Humorului

Consiliul
Local Gura
Humorului
Finanþator

3 ani

Spitalul
Orãºenesc
Gura
Humorului

Primãria
oraºului
Gura
Humorului

Consiliul
Local Gura
Humorului
Finanþator

1 an

Spitalul
Orãºenesc
Gura
Humorului

Primãria
oraºului
Gura
Humorului

Consiliul
Local Gura
Humorului
Finanþator

3 ani

Spitalul
Orãºenesc
Gura
Humorului

Primãria
oraºului
Gura
Humorului

Consiliul
Local Gura
Humorului
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Reabilitarea ºi modernizarea clãdirilor
aflate în proprietatea
Alte surse Centrului medical de
specialitate ºi
Maternitãþii Gura
Humorului
Dotarea la standarde
mai performante a
celor douã dispensare medico - sociale
Alte surse
din cadrul Direcþiei
Publice de Asistenþã
Socialã Gura
Humorului
Asigurarea accesului
la un pachet minim
de servicii medicale a
Bugetul
persoanelor fãrã venit
local
ºi care nu au calitatea
Alte surse
de asigurat într-un
nou cabinet medico social

6

7

8

Înfiinþarea unor linii de
transport al elevilor
Bugetul
din zonele mãrginaºe
local
Asigurarea
ale oraºului unde situaccesului la ªcolile din
aþia materialã este
localitate
educaþie
precarã ºi existã
Alte surse
riscul abandonului
ºcolar

Protecþia
copilului

Bugetul
local
Alte surse

Înfiinþarea unui
Centru de zi pentru
copiii aflaþi în situaþii
de risc.

Înfiinþarea unui
Centru de consiliere
(juridicã, psihologicã
Prevenirea
etc.) pentru familiile
ºi combate- Bugetul
aflate in situaþii de
risc (abandon familial
rea violocal
lenþei
Alte surse ºi ºcolar, delincvenþa
juvenilã, consum de
domestice;
alcool, tutun ºi
droguri) în care se
manifestã violenþa

1.000.000

20.000

50.000

50.000

150.000

40.000

3 ani

Spitalul
Orãºenesc Gura
Humorului

Primãria
oraºului
Gura
Humorului

Consiliul
Local Gura
Humorului

1 an

Primãria Gura
Humorului în
colaborare cu
Direcþia Publicã
de Asistenþã
Socialã Gura
Humorului

Primãria
oraºului
Gura
Humorului

Consiliul
Local Gura
Humorului

1 an

Primãria Gura
Humorului în
colaborare cu
Direcþia Publicã
de Asistenþã
Socialã Gura
Humorului

Primãria
oraºului
Gura
Humorului

Consiliul
Local Gura
Humorului

1 an

Primãria Gura
Humorului în
colaborare cu
Direcþia Publicã
de Asistenþã
Socialã Gura
Humorului

Unitãþile
ºcolare

Primãria
Finanþator

2 ani

Primãria Gura
Direcþia
Humorului în
Generalã de
colaborare cu
Asistenþã
Direcþia Publicã
Socialã ºi
de Asistenþã
Protecþia
Socialã Gura
Copilului
Humorului

Primãria
Finanþator

1 an

Primãria Gura
Direcþia
Humorului în
Generalã de
colaborare cu
Asistenþã
Direcþia Publicã
Socialã ºi
de Asistenþã
Protecþia
Socialã Gura
Copilului
Humorului

Primãria
Finanþator
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Bugetul
local
Alte surse

Crearea unui
Centru Maternal
(mama ºi copilul)

Dotarea Centrului
de Consiliere
Bugetul
pentru persoanele
local
de etnie rromã la
Alte surse
standarde
europene.

9

Asistenþa
socialã a
persoanelor
dezavantajate

Amenajarea infrastructurii (rampe
de acces în instituþii publice, trotuare, unitãþi ecoBugetul
nomice ºi în
local
mijloacele de
Alte surse
transport) pentru
a permite neîngrãdit accesul la
servicii publice
Înfiinþarea unei
echipe mobile
Bugetul
care sã ofere serlocal
vicii specializate
Alte surse
de asistenþã la
domiciliu
Asigurarea de
suport material ºi
consultanþã penBugetul
tru amenajarea în
local
funcþie de nevoi a
Alte surse
locuinþelor persoanelor cu handicap

500.000

15.000

60.000

100.000

200.000

2 ani

Primãria Gura
Humorului în
colaborare cu
Direcþia Publicã
de Asistenþã
Socialã Gura
Humorului

Direcþia
Generalã de
Asistenþã
Socialã ºi
Protecþia
Copilului

Primãria
Finanþator

1 an

Primãria Gura
Humorului în
colaborare cu
Direcþia Publicã
de Asistenþã
Socialã Gura
Humorului

Biroul
Judeþean
pentru romi

Primãria
Finanþator

1 an

Primãria Gura
Humorului în
colaborare cu
Direcþia Publicã
de Asistenþã
Socialã Gura
Humorului

Direcþia de
Servicii
Edilitare

Primãria
Finanþator

1 an

Primãria Gura
Humorului în
colaborare cu
Direcþia Publicã
de Asistenþã
Socialã Gura
Humorului

Direcþia
Publicã de
asistenþã
Socialã
Gura
Humorului

Primãria
Finanþator

1 an

Primãria Gura
Humorului în
colaborare cu
Direcþia Publicã
de Asistenþã
Socialã Gura
Humorului

Direcþia
Publicã de
asistenþã
Socialã
Gura
Humorului

Primãria
Finanþator
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III. PORTOFOLIUL DE PROIECTE
PRIORITARE PENTRU PERIOADA
2006 - 2016
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE BAZÃ
Proiect nr. 1: Centura ocolitoare pentru trafic greu –
staþiune turisticã de interes naþional Gura Humorului
Managerul de proiect:
• Consiliul Local al oraºului Gura Humorului
Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
implementarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Reducerea gradului de poluare din centrul staþiunii climaterice de interes naþional Gura Humorului
• Protejarea clãdirilor monumente arhitecturale din zona
centralã a oraºului
• Descongestionarea traficului pe arterele principale ale oraºului ºi evitarea tranzitãrii oraºului a mijloacelor de transport
de mare capacitate;
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii staþiunii turistice climaterice Gura Humorului;
• Turiºtii care viziteazã oraºul;
• Participanþii la trafic care doar tranziteazã oraºul;
• Întreprinderile din zonã care au de transportat diverse produse cât mai rapid ºi ieftin;
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Se va realiza o infrastructurã modernã care va atrage
investitorii în zonã;
• Se vor crea locuri de muncã atât prin implementarea
proiectului cât ºi prin dezvoltarea afacerilor adiacente;
• Se urmãreºte dezvoltarea economiei din zonã prin folosirea de resurse ºi materii prime existente în oraº pentru
implementarea proiectului;

Resurse financiare externe:
• În vederea finanþãrii proiectului se va apela la ºi la atragerea de finanþare externã.
Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul se încadreazã în prevederile Planului Urbanistic
General al localitãþii.
Termenul de realizare:
• 2 ani
Proiect nr. 2 - Modernizarea Helioportului din cartierul
Voroneþ
Managerul de proiect:
• Consiliul Local al oraºului Gura Humorului
Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
implementarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Creºte calitatea vieþii;
• Contribuie la dezvoltarea serviciilor;
• Contribuie la creºterea numãrului de turiºti;
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii staþiunii turistice climaterice Gura Humorului;
• Turiºtii care viziteazã oraºul;
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Dezvoltarea serviciilor cãtre populaþie;
• Dezvoltarea turismului;
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Resurse financiare externe:
• În vederea finanþãrii proiectului se va apela la ºi la atragerea de finanþare externã.

Resurse financiare externe:
• În vederea finanþãrii proiectului se va apela la atragerea
de finanþare externã.

Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului

Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul se încadreazã în prevederile Planului Urbanistic
General al localitãþii.

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul se încadreazã în prevederile Planului Urbanistic
General al localitãþii.

Termenul de realizare:
• 2 ani

Termenul de realizare:
• 2 ani

Proiect nr. 3 - Reabilitarea ºi modernizarea sistemului
de alimentare cu apã potabilã

Proiect nr. 4 - Extinderea ºi modernizarea reþelelor de
alimentare cu gaz metan, inclusiv în cartierul Voroneþ

Managerul de proiect:
• Consiliul Local al oraºului Gura Humorului

Managerul de proiect:
• Consiliul Local al oraºului Gura Humorului

Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
implementarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului

Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
implementarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
• Direcþia Economicã

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Se îmbunãtãþeºte calitatea vieþii locuitorilor staþiunii în sensul cã programul de furnizare a apei potabile va fi de 24 de
ore din 24 de ore.
• Sunt eliminate pierderile existente de pe reþeaua de distribuþie în acest fel fiind posibilã scãderea preþului pentru
apa potabilã furnizatã populaþiei ºi agenþilor economici;
• Creºte atractivitatea staþiunii din punct de vedere turistic;
• Creºte atractivitatea staþiunii din punct de vedere al volumului investiþiilor;
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii staþiunii turistice climaterice Gura Humorului;
• Turiºtii care viziteazã oraºul;
• Agenþii economici;
• Potenþialii investitori interesaþi;
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Se va realiza o infrastructurã modernã care va atrage investitorii în zonã;
• Se vor crea locuri de muncã atât prin implementarea
proiectului cât ºi prin dezvoltarea afacerilor existente;

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Benefic pentru populaþie prin existenþa unei noi surse
energetice;
• Creºte atractivitatea staþiunii din punct de vedere economic;
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii staþiunii turistice climaterice Gura Humorului;
• Turiºtii care viziteazã oraºul;
• Agenþii economici;
• Potenþialii investitori interesaþi;
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Se va realiza o infrastructurã modernã care va atrage investitorii în zonã;
• Se vor crea locuri de muncã atât prin implementarea
proiectului cât ºi prin dezvoltarea afacerilor existente;
Resurse financiare externe:
• În vederea finanþãrii proiectului se va apela la atragerea de
finanþare externã.
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Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul se încadreazã în prevederile Planului Urbanistic
General al localitãþii.
Termenul de realizare:
• 2 ani
Proiect nr. 5 - Reabilitarea ºi modernizarea sistemului
de canalizare menajerã ºi pluvialã a oraºului Gura
Humorului ºi extinderea acesteia ºi pentru cartierul
Voroneþ
Managerul de proiect:
• Consiliul Local al oraºului Gura Humorului
Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
implementarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
• Direcþia Economicã
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Benefic pentru populaþie prin creºterea condiþiilor de viaþã;
• Creºte atractivitatea staþiunii din punct de vedere economic;
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii staþiunii turistice climaterice Gura Humorului;
• Turiºtii care vor vizita oraºul;
• Agenþii economici;
• Potenþialii investitori interesaþi;
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Se va realiza o infrastructurã modernã care va atrage investitorii în zonã;
• Se vor crea locuri de muncã atât prin implementarea
proiectului cât ºi prin dezvoltarea afacerilor existente;
Resurse financiare externe:
• În vederea finanþãrii proiectului se va apela la atragerea
de finanþare externã.
Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul se încadreazã în prevederile Planului Urbanistic
General al localitãþii.
Termenul de realizare:
• 2 ani
REGENERARE ªI REABILITARE URBANÃ
Proiect nr. 6 - Consolidare ºi reabilitare clãdiri istorice
Managerul de proiect:
• Consiliul Local al oraºului Gura Humorului;
• Direcþia de Culte ºi Patrimoniu;
• Ministerul Culturii;
Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
implementarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului;
Beneficiari ai proiectului:
• Principalii beneficiari sunt turiºtii care viziteazã oraºul Gura
Humorului;
• Locuitorii oraºului Gura Humorului;
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Va creºte numãrul de turiºti care va vizita oraºul Gura
Humorului;
• Clãdirile consolidate ºi reabilitate vor fi introduse în circuitul turistic dar ºi în cel economic;
Resurse financiare externe:
• În vederea finanþãrii proiectului se va apela la atragerea
de finanþare externã.
Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul se încadreazã în prevederile Planului Urbanistic
General al localitãþii.
Termenul de realizare:
• 5 ani
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Proiect nr. 7 - Construirea de locuinþe prin ANL pentru
tineret destinate închirierii prin credit ipotecar
Managerul de proiect:
• Consiliul Local al oraºului Gura Humorului
Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
implementarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Benefic pentru populaþie fiind o acþiune umanitarã recunoscutã ºi încurajatã;
• Se îmbunãtãþeºte calitatea vieþii prin îmbunãtãþirea condiþiilor de locuire;
• Se acoperã o parte însemnatã a cererii de locuinþe;
• Se creeazã premisele necesare stabilirii populaþiei tinere
în zonã;
Beneficiari ai proiectului:
• Tinerii care locuiesc în oraºul Gura Humorului;
• Tinerii care vor sã se stabileascã în oraºul Gura Humorului;
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Se vor crea locuri de muncã atât prin implementarea proiectului cât ºi prin dezvoltarea afacerilor existente;
• Vor fi soluþionate cereri de locuinþã;
• Se urmãreºte dezvoltarea economiei din zonã prin folosirea de resurse ºi materii prime existente în oraº pentru implementarea proiectului precum ºi realizarea unei infrastructuri moderne, atractive pentru potenþialii investitori;
Resurse financiare externe:
• În vederea finanþãrii proiectului se va apela la atragerea de
finanþare externã.
Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul se încadreazã în prevederile Planului Urbanistic
General al localitãþii.
Termenul de realizare:
• 5 ani

DEZVOLTARE ECONOMICÃ
Proiect nr. 8 - Construirea unei fabrici de apã mineralã
Managerul de proiect:
• Consiliul Local al oraºului Gura Humorului;
Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
implementarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social:
• Crearea posibilitãþii de a exploata resursele de apã mineralã identificatã dar neexploatatã:
• Valorificarea pe plan local ºi regional a apei minerale;
• Crearea de noi locuri de muncã;
• Reducerea ºomajului în zonã;
Beneficiari ai proiectului:
• Firmele private;
• Locuitorii oraºului Gura Humorului;
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Se vor crea locuri de muncã atât prin implementarea
proiectului cât ºi prin dezvoltarea afacerilor existente;
• Se va reduce numãrul persoanelor care nu au un loc de
muncã;
• Se urmãreºte dezvoltarea economiei din zonã prin folosirea de resurse ºi materii prime existente în oraº;
Resurse financiare externe:
• În vederea finanþãrii proiectului se va apela la atragerea
de finanþare externã.
Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul se încadreazã în prevederile Planului Urbanistic
General al localitãþii.
Termenul de realizare:
• 3 ani
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PROTECÞIA MEDIULUI
Proiect nr. 9 - Dezvoltarea zonei de agrement Ariniº,
prin amenajarea malului drept al râului Moldova
Managerul de proiect:
• Consiliul Local al oraºului Gura Humorului
Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra mediului
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, turiºtii, structuri turistice ºi firme private din localitate
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Îmbunãtãþirea infrastructurii locale de turism
• Creºterea potenþialului economic al regiunii

Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra mediului
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, turiºtii
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Creºte gradul de satisfacere a turiºtilor din zonã
• Creºterea potenþialului economic al regiunii
• Se îmbunãtãþeºte starea de sãnãtate a populaþiei
Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;
Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului

Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat

Localizarea investiþiei
• zona de agrement a oraºului, malul drept râu Moldova

Termenul de realizare:
• 3 ani

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat

Proiect nr. 11 - Cadastru edilitar

Termenul de realizare:
• 2 ani

Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului

Proiect nr. 10 - Crearea unui centru de medicinã
naturistã prin valorificarea florei montane ºi utilizarea
acesteia pentru fabricarea de produse cosmetice ºi
medicamente
Managerul de proiect:
• Biroul Local AL21

Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, agenþii economici
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Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Creºte gradul de satisfacere a cerinþelor locuitorilor oraºului
• Creºterea potenþialului economic al regiunii
Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;
Localizarea investiþiei:
• zona oraºului Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului:
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat
Termenul de realizare:
• 4 ani
Proiect nr. 12 - Reabilitarea staþiei de epurare a apei la
parametri europeni pentru oraºul Gura Humorului
Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului
Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Serviciul Public Local de Salubritate,
• Direcþia Edilitarã,
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului. De lucrãrile efectuate vor beneficia toþi cetãþenii
oraºului, agenþii economici ºi persoanele care tranziteazã
zona.
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, agenþii economici
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Creºte gradul de satisfacere a cerinþelor locuitorilor oraºului
• Creºterea potenþialului economic al regiunii
• Îmbunãtãþirea condiþiilor de mediu

Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;
Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat
Termenul de realizare:
• 2 ani
Proiect nr. 13 - Realizarea unei staþii de epurare în
cartierul Voroneþ
Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului
Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Serviciul Public Local de Salubritate,
• Direcþia Edilitarã,
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului. De lucrãrile efectuate vor beneficia toþi cetãþenii
oraºului, agenþii economici ºi persoanele care tranziteazã
zona.
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, agenþii economici.
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Creºte gradul de satisfacere a cerinþelor locuitorilor oraºului
• Creºterea potenþialului economic al regiunii
• Îmbunãtãþirea condiþiilor de mediu
Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;
Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului

99
GURA HUMORULUI

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile
PUG aprobat
Termenul de realizare:
• 2 ani
Proiect nr. 14 - Întocmirea documentaþiilor privind stabilirea zonelor de protecþie sanitarã severã, de
restricþie hidrogeologicã, precum ºi mãsurile de protecþie la sursele de apã potabilã conf. H.G. 930/2005
Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului
Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului, Direcþia edilitarã
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului, respectând toate cerinþele legislaþiei în vigoare.
Prin implementarea proiectului se va realizarea o îmbunãtãþire a infrastructurii oraºului
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, agenþii economici

Termenul de realizare:
• 1 an
Proiect nr. 15 - Întocmirea documentaþiei tehnice pentru
extinderea ºi reabilitarea sistemului de canalizare ºi a
staþiei de epurare
Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului
Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului,
• Direcþia Edilitarã
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului, respectând toate cerinþele legislaþiei în vigoare.
Prin implementarea proiectului se va realizarea o îmbunãtãþire a infrastructurii oraºului
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, agenþii economici, turiºtii
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Creºte gradul de satisfacere a cerinþelor locuitorilor oraºului
• Creºterea potenþialului economic al regiunii
• Îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã

Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Creºte gradul de satisfacere a cerinþelor locuitorilor oraºului
• Creºterea potenþialului economic al regiunii
• Îmbunãtãþirea condiþiilor de mediu

Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;

Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat

Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat

Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului

Termenul de realizare:
• 1 an
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Proiect nr. 16 - Managementul integrat al deºeurilor din
oraºul Gura Humorului

Proiect nr. 17 - Amenajarea locurilor de joacã pentru
copii ºi a spaþiilor verzi din cartiere

Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului

Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului

Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului,
• Direcþia Edilitarã,
• Serviciul Public Local de Salubritate

Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Primãria, asociaþiile de locatari

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului, respectând toate cerinþele legislaþiei în vigoare.
Prin implementarea proiectului se va realizarea o îmbunãtãþire a infrastructurii oraºului
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului,
• agenþii economici,
• turiºtii
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Creºte gradul de satisfacere a cerinþelor locuitorilor oraºului
• Creºterea potenþialului economic al regiunii
• Se îmbunãtãþesc condiþiile de mediu
Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;
Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului, respectând toate cerinþele legislaþiei în vigoare.
Prin implementarea proiectului se vor îmbunãtãþii condiþiile de viaþã ale locuitorilor
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, agenþii economici, turiºtii
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Creºte gradul de satisfacere a cerinþelor locuitorilor oraºului
• Se îmbunãtãþesc condiþiile de mediu ºi de viaþã
Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;
Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat

Termenul de realizare:
• 2 ani

Termenul de realizare:
• 4 ani

Proiect nr. 18 - Promovarea cadrului instituþional ºi
public pentru elaborarea si implementarea unui plan de
marketing urban

PROMOVAREA ªI DEZVOLTAREA TURISMULUI

Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului
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Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului. Se vor crea premizele implementãrii unui marketing urban de calitate, favorabil dezvoltãrii ulterioare a oraºului.
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, agenþii economici, turiºtii

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului. Se vor crea condiþiile pentru noi modalitãþi de
agrement în staþiunea Gura Humorului
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, agenþii economici, turiºtii
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Se creeazã noi forme de agrement
• Se îmbunãtãþesc condiþiile de mediu ºi de viaþã
• Creºterea potenþialului economic al zonei

Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Creºte gradul de satisfacere a cerinþelor locuitorilor oraºului
• Se creeazã premizele dezvoltãrii durabile a oraºului
• Se îmbunãtãþesc condiþiile de mediu ºi de viaþã

Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;

Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat

Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat

Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului

Termenul de realizare:
• 3 ani
Proiect nr. 20 - Ariniº - zona turisticã ºi parc de agrement

Termenul de realizare:
• 2 ani

Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului

Proiect nr. 19 - Reabilitarea ºi marcarea principalelor
drumuri turistice din oraº ºi a traseelor turistice din
împrejurimi

Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului

Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului. Se vor crea condiþiile pentru noi modalitãþi de
agrement în staþiunea Gura Humorului, atât pentru turiºti cât
ºi pentru localnici

Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului

Beneficiari ai proiectului:
• Turiºtii,
• locuitorii oraºului,
• agenþii economici,
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Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Se creeazã noi forme de agrement
• Se îmbunãtãþesc condiþiile de mediu ºi de viaþã
• Creºterea potenþialului economic al zonei

• creºterea turismului cultural;

Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe;
Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului

Localizarea investiþiei:
• zona centralã a oraºului Gura Humorului;
• Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - Gura Humorului;
• Casa de Culturã - Gura Humorului.

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus este în concordanþã cu prevederile PUG
aprobat

Modul de armonizare a proiectului cu legislaþia în
vigoare
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu legislaþia în vigoare

Termenul de realizare:
• 3 ani

Termenul de realizare:
• anual

ÎNTÃRIREA COEZIUNII SOCIALE, A SOLIDARITÃÞII
COMUNITARE, REDUCEREA SÃRÃCIEI

Proiect nr. 22 - „Toamnã la Voroneþ” - Festival de film
ºi diaporamã

Proiect nr. 21 - „Umor la Gura Humorului de… zilele
Humorului”

Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului

Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului

Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Casa de Culturã;
• Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina;
• Biroul de Integrare Europeanã.

Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
implementarea proiectului:
• Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina;
• Casa de Culturã;
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• întãrirea identitãþii locale;
• crearea brandului Umor la Gura Humorului;
• educarea populaþiei;
• atracþie turisticã ºi interes pentru specialiºtii în domeniu;
Beneficiari ai proiectului:
• populaþia zonei;
• turiºtii;
• artiºtii ºi specialiºtii culturali din zonã ºi din întreaga þarã;
• mass-media.
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• creºterea veniturilor la nivel local;

Resurse financiare externe:
• se va apela la surse de finanþare externe

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• întãrirea identitãþii locale;
• educarea populaþiei;
• atracþie turisticã ºi interes sporit pentru specialiºtii în domeniu.
Beneficiari ai proiectului:
• populaþia zonei,
• turiºtii;
• artiºtii ºi specialiºtii culturali din zonã ºi din þarã;
• mass-media.
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• creºterea veniturilor la bugetul local;
• creºterea afluenþei de turiºti în zonã;
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Resurse financiare externe:
• se va apela la surse de finanþare externe
Localizarea investiþiei:
• Casa de Culturã - Gura Humorului.
• Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - Gura Humorului;
Modul de armonizare a proiectului cu legislaþia în
vigoare:
Proiectul propus va fi în concordanþã cu legislaþia în vigoare.
Termenul de realizare:
• anual

Modul de armonizare a proiectului cu legislaþia în
vigoare:
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu prevederile tehnice ºi legislaþia în vigoare
Termenul de realizare:
• 5 ani
Proiect nr. 24 - Modernizarea bazei materiale (cabinete, laboratoare, clase, sãli de lecturã, biblioteci
ºcolare) necesarã derulãrii procesului de învãþãmânt
în condiþii optime (ªcoala nr. 1, Grupul ªcolar)
Managerul de proiect:
• Consiliul local Gura Humorului

Proiect nr. 23 - Reabilitarea ºi extinderea sistemului
de utilitãþi: (alimentare cu apã, canalizare, energie
electricã, încãlzire) din cadrul ºcolilor (ªcoala nr. 1,
ªcoala nr. 2, Grupul ªcolar Alexandru cel Bun)

Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului;

Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• creºterea calitãþii activitãþii didactice;
• condiþii sporite de învãþãmânt pentru elevi.

Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului;

Beneficiari ai proiectului:
• elevii ºi cadrele didactice din instituþiile implicate în proiect.

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• creºterea calitãþii învãþãmântului;
• îmbunãtãþirea condiþiilor pentru elevi.
Beneficiari ai proiectului:
• elevii ºi cadrele didactice aferente ºcolilor implicate în
proiect.
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• creºterea calitãþii serviciilor prestate cãtre populaþia ºcolarã.

Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• calitate sporitã a serviciilor cãtre populaþia ºcolarã.
Resurse financiare externe:
• Valoarea totalã a investiþiei: 100.000 EURO, din care:
• Finanþare nerambursabilã: 90.000 EURO;
• Contribuþie localã: 10.000 EURO - 10%.
Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului;

Resurse financiare externe:
• se va apela la surse de finanþare externe.

Modul de armonizare a proiectului cu legislaþia în
vigoare
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu prevederile tehnice ºi legislaþia în vigoare

Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului.

Termenul de realizare:
• 2 ani
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Proiect nr. 25 - Reabilitarea sãlii de sport ºi piscina
din cadrul Clubului Sportiv ªcolar
Managerul de proiect:
• Clubul Sportiv ªcolar Gura Humorului.
Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului.
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• climat favorabil desfãºurãrii competiþiilor sportive;
• atragerea tinerilor cãtre activitãþi sportive.

• crearea de activitãþi noi pentru petrecerea timpului liber;
• îmbunãtãþirea aspectului peisagistic;
• creºterea numãrului de locuri de agrement din Gura
Humorului;
Beneficiarii proiectului:
• populaþia oraºului Gura Humorului, în special populaþia
tânãrã.
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Vor spori condiþiile desfãºurãrii activitãþii sportive, apropiindu-se de standardele europene

Beneficiari ai proiectului:
• elevii ºcolilor humorene.

Resurse financiare externe:
• se vor utiliza ºi alte surse de finanþare atrase

Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Vor spori condiþiile desfãºurãrii activitãþii sportive, apropiindu-se de standardele europene

Localizarea investiþiei
• Oraºul Gura Humorului

Resurse financiare externe:
• se va apela la resurse financiare externe
Localizarea investiþiei
• Clubul Sportiv ªcolar Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu prevederile tehnice ºi legislaþia în vigoare
Termenul de realizare:
• 3 ani
Proiect nr. 26 - Crearea unui parc de joacã modern
pentru copii
Managerul de proiect:
• Consiliul local Gura Humorului.
Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului.
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• crearea unui spaþiu necesar desfãºurãrii unor activitãþi de
recreere ºi sportive.

Modul de armonizare a proiectului cu planul de amenajare a teritoriului
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu prevederile tehnice ºi legislaþia în vigoare
Termenul de realizare:
• 2 ani
Proiect nr. 27 - Stadionul oraºului - bazã sportivã modernã ºi funcþionalã
Managerul de proiect:
• Clubul Sportiv Orãºenesc - Gura Humorului.
Departamentul din cadrul primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului.
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• climat favorabil desfãºurãrii competiþiilor sportive;
• atragerea tinerilor cãtre activitãþi sportive.
• diversificarea activitãþilor sportive practicate de tineri.
Beneficiari ai proiectului:
• populaþia oraºului
• turiºtii.
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Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Vor spori condiþiile desfãºurãrii activitãþii sportive, apropiindu-se de standardele europene
Resurse financiare externe:
• resurse externe
Localizarea investiþiei
• Clubul Sportiv Orãºenesc Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu legislaþia în vigoare
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu prevederile tehnice ºi legislaþia în vigoare
Termenul de realizare:
• 1 an
Proiect nr. 28 - Îmbunãtãþirea dotãrilor locuinþelor
sociale existente si amenajarea de noi locuinþe sociale
Managerul de proiect:
• Consiliul Local al oraºului Gura Humorului
Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Direcþia Publicã de Asistenþã Socialã Gura Humorului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra mediului
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, turiºtii, persoanele fãrã venituri
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Îmbunãtãþirea infrastructurii locale
• Se vor soluþiona cererile de locuinþã a persoanelor cu venituri scãzute
Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe
Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului

Modul de armonizare a proiectului cu legislaþia în
vigoare:
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu prevederile tehnice ºi legislaþia în vigoare
Termenul de realizare:
• 2 ani
Proiect nr. 29 - Dotarea Spitalului Orãºenesc cu
aparaturã medicalã ºi tehnicã de calcul
Managerul de proiect:
• Biroul Agenda Localã 21
Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului. Vor beneficia aprox. 16.000 de locuitori din zonã ºi
împrejurimi.
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, turiºtii
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Îmbunãtãþirea infrastructurii medicale locale
• Va spori calitatea vieþii ºi a serviciilor medicale la standarde europene
Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe
Localizarea investiþiei
• spitalul oraºului Gura Humorului
Modul de armonizare a proiectului cu legislaþia în
vigoare
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu prevederile tehnice ºi legislaþia în vigoare
Termenul de realizare:
• 2 ani
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Proiect nr. 30 - Reabilitarea ºi modernizarea clãdirilor
aflate în proprietatea Centrului Medical de Specialitate
ºi Maternitãþii Gura Humorului
Managerul de proiect:
• Biroul Agenda Localã 21
Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Biroul de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului. Vor beneficia aprox. 16.000 de locuitori din zonã ºi
împrejurimi.

Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului. Vor beneficia locuitorii din zonã ºi împrejurimi, cu
diverse situaþii de risc familial
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului.
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Va spori calitatea vieþii ºi a serviciilor sociale, apropiindu-se de standardele europene
Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe

Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului, turiºtii

Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului

Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Îmbunãtãþirea infrastructurii medicale locale
• Va spori calitatea vieþii ºi a serviciilor medicale la standarde europene

Modul de armonizare a proiectului cu legislaþia în
vigoare:
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu prevederile tehnice ºi legislaþia în vigoare

Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe

Termenul de realizare:
• 2 ani

Localizarea investiþiei
• spitalul oraºului Gura Humorului

Proiect nr. 32 - Amenajarea infrastructurii care sã permitã accesul persoanelor cu handicap la servicii publice

Modul de armonizare a proiectului cu legislaþia în
vigoare:
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu prevederile tehnice ºi legislaþia în vigoare

Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului

Termenul de realizare:
• 3 ani
Proiect nr. 31 - Înfiinþarea unui Centru de zi pentru
copii aflaþi în situaþii de risc
Managerul de proiect:
• Consiliul Local Gura Humorului
Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Direcþia Publicã de Asistenþã Socialã Gura Humorului

Departamentul din cadrul Primãriei care rãspunde de
realizarea proiectului:
• Direcþia Publicã de Asistenþã Socialã Gura Humorului
Impactul social ºi/sau asupra calitãþii mediului:
• Proiectul nu presupune un impact nefavorabil asupra
mediului. Vor beneficia locuitorii din zonã ºi împrejurimi, cu
diverse handicapuri
Beneficiari ai proiectului:
• Locuitorii oraºului,
Influenþa aplicãrii programului în economia localã:
• Va spori calitatea vieþii ºi a serviciilor sociale, apropiinduse de standardele europene
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Resurse financiare externe:
• se vor accesa surse de finanþare externe

(d) Costul proiectului: valoarea acestui proiect este de
16.100.000 Euro.

Localizarea investiþiei
• zona oraºului Gura Humorului

(e) Finanþatorii proiectului: finanþatorul proiectului este
Deutsche Bank Agenþia Londra Winchester House iar suma
cu care participã la realizarea acestui proiect este de
16.100.000 Euro.

Modul de armonizare a proiectului cu legislaþia în
vigoare:
• Proiectul propus va fi în concordanþã cu prevederile
tehnice ºi legislaþia în vigoare
Termenul de realizare:
• 1 ani

ANEXE
PROIECTE ÎN DERULARE
Proiectul „Utilitãþi ºi mediu la standarde europene în
judeþul Suceava”
(a) Scopul ºi localizarea proiectului: Scopul proiectului
are în vedere reabilitarea reþelei de transport agent termic ºi
apã caldã menajerã la locuinþele situate în imobilele din
zona cartierelor Marly, Libertãþii ºi Vasile Alecsandri din
oraºul Gura Humorului.
(b) Rezultatele proiectului:
• reabilitarea reþelei de transport agent termic ºi apã caldã
menajerã pentru 3 cartiere din oraºul Gura Humorului;
• realizarea unei reþele de co-generare a energiei prin
construirea unei centrale de zonã care va produce în principal energie electricã ºi secundar agent termic având drept
combustibil gazul metan;
• realizarea unui preþ de cost deosebit de avantajos pentru populaþie prin furnizarea energiei termice la un preþ de
650.000 lei/Gcal., faþã de 1.700.000 lei/Gcal. în prezent;
• completarea patrimoniului oraºului Gura Humorului cu
valoarea centralei de co-generare ºi a reþelei de distribuþie.
(c) Rolul Primãriei ºi nivelul de implicare în proiect:
rolul Primãriei este de garant ºi parte în contractul de împrumut cu suma de 16.100.000 EURO rambursabili într-o
perioadã de 20 de ani cu perioada de graþie de 5 ani.

Proiectul „Extinderea ºi modernizarea sistemului
informatic din Primãria Gura Humorului în vederea
descentralizãrii financiare fluente”
(a) Scopul ºi localizarea proiectului:
dezvoltarea capacitãþii administraþiei publice a oraºului
Gura Humorului de a asigura o gestionare mai eficientã a
fondurilor disponibile; realizarea unui parteneriat durabil
între Primãria oraºului Gura Humorului ºi Prefectura judeþului Suceava.
(b) Rezultatele proiectului:
• achiziþionarea a 20 de echipamente de birou în 3,5 luni;
• introducerea unui program informatic în vederea gestionãrii eficiente a fondurilor bugetului local în 3,5 luni;
• realizarea cursuri de calificare pentru 14 angajaþi ai
Primãriei în vederea utilizãrii programului informatic în 2
luni;
• realizarea unui birou de relaþii cu publicul specializat în
cadrul Primãriei în 2 sãptãmâni.
(c) Rolul Primãriei ºi nivelul de implicare în proiect:
rolul Primãriei Gura Humorului este cel de coordonator, iar
sub aspect financiar aceastã instituþie va acoperi 10% din
totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.
(d) Costul proiectului: cheltuielile eligibile totale ale proiectului se ridicã la suma de 22.040 Euro, din care 19.836
Euro sunt contribuþia finanþatorului.
(e) Finanþatorii proiectului: Ministerul Administraþiei ºi
Internelor prin Programul „Fondul de modernizare pentru
dezvoltarea administraþiei la nivel local” (90% din totalul
cheltuielilor eligibile ale proiectului) ºi Primãria oraºului
Gura Humorului (10%).
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Proiectul „Centrul de Informare ºi consiliere Rroma”
(a) Scopul ºi localizarea proiectului: creºterea numãrului
de beneficiari din rândul comunitãþii rrome care sã cunoascã ºi sã utilizeze serviciile ºi facilitãþile oferite de stat ºi
societatea civilã. Proiectul este localizat în localitatea Gura
Humorului, judeþul Suceava, Regiunea de Dezvoltare
Nord-Est ºi vizeazã comunitatea rromã a oraºului.
(b) Rezultatele proiectului:
• în primele 3 luni se va amenaja spaþiul oferit de Primãria
oraºului Gura Humorului în scopul desfãºurãrii activitãþii
Centrului de informare ºi consiliere rroma;
• în cadrul celor 6 luni de desfãºurare a proiectului se vor
consilia un numãr de aprox. 100 de familii de etnie rroma;
• va exista o bibliotecã care va conþine publicaþii ºi legislaþie privind problemele minoritãþii rroma;
• va exista un sistem informatic care va permite stabilirea
de noi contacte ºi relaþionarea cu organizaþii rroma;
• se vor consolida relaþiile de colaborare cu partenerul propus în proiect (Fundaþia Ruhama);
• populaþia de etnie rroma va cunoaºte drepturile ºi obligaþiile care îi revin în societate;
• va exista un centru de informare ºi consiliere rroma care
va funcþiona ºi dupã terminarea implementãrii proiectului
susþinut de Primãria Gura Humorului.
(c) Rolul Primãriei ºi nivelul de implicare în proiect:
• va pune la dispoziþia proiectului un spaþiu care va fi renovat prin proiect ºi în care îºi va desfãºura activitatea centrul de informare ºi consiliere;
• va susþine din punct de vedere financiar 2 persoane care
îºi vor desfãºura activitatea în acest centru atât în timpul
desfãºurãrii proiectului cât ºi dupã implementarea acestuia;
• va cofinanþa centrul de informare pe parcursul derulãrii
proiectului;
(d) Costul proiectului: Costul total al proiectului este de
5.560 USD
(e) Finanþatorii proiectului: Proiectul a fost finanþat în
proporþie de 73% (4.040 USD) de Fundaþia Carpatica ºi
27% (1.520 USD) a fost co-finanþat de Primãria oraºului
Gura Humorului

Proiectul Extindere reþele de alimentare cu apã ºi canal
colector, zona Ansamblu locuinþe „Obor”, oraºul Gura
Humorului
(a) Scopul ºi localizarea proiectului: îmbunãtãþirea
accesului comunitãþii de rromi din oraºul Gura Humorului la
serviciile de canalizare ºi apã potabilã; dezvoltarea unui
parteneriat durabil între comunitatea de rromi ºi administraþia publicã localã din oraºul Gura Humorului în vederea
îmbunãtãþirii situaþiei rromilor; stimularea participãrii active a
comunitãþii rrome în activitãþi ce vizeazã îmbunãtãþirea
accesului rromilor la un nivel decent de viaþã. Proiectul va fi
implementat în cadrul comunitãþii rrome din cartierul Obor al
oraºului Gura Humorului. Grupul de iniþiativã al comunitãþii rrome, precum ºi populaþia ce constituie grupul þintã
vor participa la implementarea proiectului.
(b) Rezultatele pe care acest proiect le va avea ºi impactul asupra grupului þintã de beneficiari pot fi caracterizate
astfel:
- Extinderea reþelei de canalizare menajerã ºi pluvialã în
6 luni;
- Extinderea reþelei de alimentare cu apã cu 200 m.l. în 6
luni;
- Implicarea unui grup de persoane din comunitatea rromã
în extinderea reþelelor de apã potabilã ºi canalizare pe perioada de realizare a acestor lucrãri;
- Crearea unui numãr de 15 noi locuri de muncã pentru
comunitatea rromã a oraºului Gura Humorului pe parcursul realizãrii proiectului.
(c) Rolul Primãriei ºi nivelul de implicare în proiect:
• în etapa de pregãtire:
• a realizat un studiu de piaþã în vederea identificãrii necesitãþilor ºi constrângerilor cu care se confruntã comunitatea
rromã din Gura Humorului;
• a coordonat întocmirea documentaþiei de finanþare;
• a consultat comunitatea rromã în identificarea nevoilor
cu care se confruntã aceasta;
• a consultat grupul de iniþiativã în privinþa oportunitãþii aplicãrii cererii de finanþare;
• în etapa de implementare:
• înfiinþeazã echipa de implementare a proiectului;
• obþine avize ºi acorduri necesare implementãrii proiectului;
• semneazã contractele de lucrãri ºi servicii;
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• coordoneazã implementarea proiectului;
• preia lucrãrile în momentul în care acestea sunt finalizate;
• asigurã co-finanþarea lucrãrilor de investiþii.
(d) Costul proiectului: Costul total al proiectului este de
293.478,00
(e) Finanþatorii proiectului: Proiectul a fost finanþat în
proporþie de
- 66,27% de cãtre Secretariatul General al Guvernului ºi
Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare ºi 33,73% a
fost co-finanþat de Primãria oraºului Gura Humorului.
Samtid – Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apã
potabilã în judeþul Suceava – oraºul Gura Humorului
(a) Scopul ºi localizarea proiectului:
Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apã potabilã în
oraºul Gura Humorului
(b) Rezultatele:
Conducte de alimentare cu apã înlocuite
Cãmine vane refãcute
Cãmine contorizate montate
Capace pentru cãmine vane contorizare montate
Hidranþi incendiu montaþi
Armãturi vane, accesorii montate
(c) Rolul Primãriei ºi nivelul de implicare în proiect:
Partener
(d) Costul proiectului: 1.766.417 Euro
(e) Finanþatorii proiectului:
Împrumuturi la Instituþii Financiare Internaþionale 883.208
Euro
Contribuþie Phare 662.406 Euro
Contribuþie Fond Naþional 220.802 Euro
Contribuþie proprie 56.080 Euro
POPAS – Pârtie de schi, Orientare turisticã, Parc Dendrologic, Ariniº, Sport
(a) Scopul ºi localizarea proiectului:
• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii de turism
sportiv din zona Ariniº a staþiunii climaterice de interes naþional Gura Humorului;

• Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii arealului turistic „Lunca Moldovei” ce aparþine de zona Ariniº a staþiunii Gura Humorului în vederea promovãrii turismului de
agrement regional
(b) Rezultatele:
• O pârtie de schi din zona Ariniº;
• O pârtie de sãniuº;
• Un drum de acces cãtre pârtie modernizat ºi o parcare
amenajatã în apropierea pârtiei;
• Reþele de utilitãþi aferente pârtiei realizate;
• Zona de agrement aferentã parcului dendrologic ºi de
agrement „Lunca Moldovei” reabilitatã ºi modernizatã;
• Un punct de informare turisticã;
• 69 de locuri de muncã;
(c) Rolul Primãriei ºi nivelul de implicare în proiect:
• Numeºte echipa de implementare a proiectului
• Obþine avizele ºi acordurile necesare implementãrii proiectului;
• Semneazã contractele de lucrãri ºi servicii;
• Coordoneazã implementarea proiectului;
• Preia lucrãrile în momentul în care acestea sunt finalizate;
• Asigura co-finanþarea lucrãrilor de investiþii;
• Pune la dispoziþie proiectului terenul aferent obiectivelor
de investiþii;
(d) Costul proiectului:
• Costul total al proiectului este de 8.054.643 euro din
care:
- PHARE 6.593.670 Euro din costuri eligibile adicã 84,90%
- Primãria Gura Humorului 1.172.726 Euro din costurile
eligibile adicã 15,10%
- Primãria Gura Humorului 288.247 Euro din costurile
neeligibile
(e) Finanþatorii proiectului:
• PHARE
• PRIMÃRIA Gura Humorului
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ÎNCHEIERE
Lucrarea de faþã a fost realizatã în deplinã concordanþã cu
documentele internaþionale referitoare la principiile dezvoltãrii durabile ºi cu Strategia Naþionalã de Dezvoltare
Durabilã.
Comitetul Local de Coordonare, cele patru grupe de lucru
formate din specialiºti locali au colaborat la elaborarea
Planului Local de Dezvoltare Durabilã, document care a fost
supus dezbaterii ºi consultãrii publice cãtre o parte însemnatã a cetãþenilor oraºului.

Rezultatul acestei colaborãri a fost elaborarea acestei cãrþi
în conþinutul cãreia gãsim prioritãþile de dezvoltare economicã, socialã, urbanã, protecþia mediului, prioritãþi acceptate ºi indicate de cetãþenii oraºului care aparþin diferitelor
categorii de vârstã, clase sociale ºi profesionale.
Sperãm ca generaþiile viitoare care vor citi aceastã lucrare
vor continua implementarea programelor ºi a mãsurilor prezentate având totodatã responsabilitatea adaptãrii ºi actualizãrii permanente a Strategiei de Dezvoltare Durabilã a
oraºului Gura Humorului.

