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Unitatea Administrativ teritoriala municipiul Câmpulung Moldovenesc 
anunþã încheierea proiectului

MODERNIZAREA SPAÞIILOR PUBLICE URBANE ÎN CARTIERELE STADION, CENTRU
ªI BODEA DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDETUL SUCEAVA, 

COD SMIS 12041
în valoare totalã de 24.974.628,72 lei

Proiectul a fost cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Programul Operaþional Regional (POR) 2007 – 
2013, Axa prioritarã 1, Domeniul de intervenþie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbanã. Finantarea 
nerambursabila acordata prin contractul de finantare a fost in valoare de 19.186.696,48 lei

Autoritatea de management a POR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 
Bucuresti, str. Apolodor nr.17, sector 5, tel.037 2111409, fax. 037 2111513.

Organism intermediar al POR: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Piatra Neamt, str. Lt. 
Draghescu nr.9, tel/fax. 0233 218071; 0233 218072.

Rezultatele obtinute prin implementarea proiectului intr-o perioada de 60 de luni, (17.12.2010 - 
31.12.2015) prin reabiliarea si modernizarea infrastructurii rutiere, a zonelor pietonale si spatiilor verzi, 
sunt dupa cum urmeaza:

- 23 strãzi reabilitate
- 58.355,17 mp suprafeþe carosabile
- 5.696,14 mp suprafeþe parcaje
- 18.762,37 mp trotuare
- 3.095,45 mp suprafaþã platou pietonal central
- 5.502,74 mp piste pentru biciclete
- 8.893,84 mp spaþii verzi adiacente drumurilor ºi aleilor
- 3 staþii de autobuz
Implementarea proiectului are un puternic impact asupra creþterii calitãþii vieþii locuitorilor si 

asigurarea unei dezvoltari economice si sociale semnificative,  ca urmare a:
·       amenajãrii de spaþii verzi adiacente drumurilor þi zonelor pietonalei;
·       reducerii nivelului de poluare (sonorã, cu praf, gaze de eþapament);
·       asigurãrii condiþiilor de desfãþurare fluentã þi în siguranþã a circulaþiei rutiere þi pietonale;
-       creþterii mobilitãþii forþei de muncã, 
-     dezvoltarii de noi activitãþi economice, stimularea dezvoltarii turismului þi creþterea gradului de 

atractivitate a municipiului pentru noi investitori.
Informatii suplimentare puteti obtine de la UAT Municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava, str. 

22 Decembrie nr.2, CP 725100, tel. 0230 314425, fax. 0230 314725. 
Persoana de contact : 
Craciunescu Diana-Mihaela (responsabil vizibilitate), tel. 0736 377702
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