
Primaria Municipiului Focsani intentioneaza sa acceseze
fonduri si sa implementeze proiecte in cadrul
Programului Operational Regional (POR)

Subdomeniul : Centre urbane

Axa prioritara 1. :Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor- poli urbani de 
crestere

Domeniul de interventie 1.1: Planuri integrate de dezvoltare urbana



Obiectivul acestui domeniu major de interventie :

Cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de
munca in orase, prin reabilitarea infrastructurii
urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv
a serviciilor sociale, precum si prin dezvoltarea
structurilor de sprijinire a afacerilor si
antreprenoriatului;



In acest sens se va elabora un Plan Integrat de Dezvoltare Urbana pentru 
Focsani care va cuprinde mai multe proiecte. 

Toate actiunile de interventie in cadrul proiectelor se vor desfasura intr-o
zona de actiune urbana

Zona de actiune urbana reprezinta un teritoriu/areal clar delimitat in 
cadrul unui oras, municipiu



Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana are deja in spate
o serie de documente de planificare, ce definesc obiectivele
strategice la nivel national, de judet, municipiu :

•Cadrul National Strategic de Referinta•Cadrul National Strategic de Referinta

•Strategia si planul de dezvoltare al judetului Vrancea

•Strategia de dezvoltare a municipiului Focsani



Avand in vedere nivelul dezechilibrat de dezvoltare a investitiilor in
Municipiul Focsani, propunem definirea unei zone de actiune urbana in
partea de sud a municipiului care sa cuprinda Cartierul Sud si Cartierul
Mandresti



Obiectivul General al Planului Integrat de Dezvoltare 
Urbana in zona de actiune stabilita este:

Sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate
teritorial şi durabile a municipiului, îmbunătăţirea condiţiilor
infrastructurale şi ale serviciilor publice, pentru a face din
zona de actiune urbana un loc mai atractiv a locui, investi şi
munci



Pentru a atinge obiectivul general al Planului Integrat de Dezvoltare
Urbana, propunem derularea urmatoarelor proiecte in zona de actiune:

Proiect 1:
Reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane

Proiect 2:
Modernizarea si extinderea spatiilor verzi

Proiect 3:
Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si 
prevenirea criminalitatii



Actiuni propuse in cadrul Proiectului 1 -Reabilitarea si modernizarea 
spatiilor publice urbane

•Asfaltarea strazilor din pamant sau balastate din zona de actiune

•Modernizarea strazilor existente•Modernizarea strazilor existente

•Amenajarea si modernizarea trotuarelor

•Extinderea spatiilor de parcare existente si amenajarea de 
parcari noi

•Amenajarea si modernizarea statiilor de autobuz existente si 
realizarea de noi statii de autobuz 

•Amenajarea unor piste pentru biciclisti

•Extinderea si modernizarea utilitatilor publice subterane aflate in 
corpul drumului

•Realizarea infrastructurii subterane de comunicatii



Actiuni propuse in cadrul Proiectului 2 - Modernizarea si extinderea 
spatiilor verzi

•Amenajarea spatiilor verzi situate intre blocuri si utilarea cu mobilier 
urban

•Realizarea de noi spatii verzi plantate de-a lungul strazilor reabilitate

•Modernizarea locurilor de joaca existente si amenajarea de noi 
locuri de joaca

•Amenajarea unui parc in Mandresti



Actiuni propuse in cadrul Proiectului 3 - Sistem de supraveghere 
pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii

•Achizitia de camere video si instalarea acestora in zone care pot 
influenta siguranta cetatenilor (Piata, stadion,unitati de 
invatamant, intersectii, etc.)

•Realizarea legaturilor pe fibra optica intre acestea

•Achizitia si instalarea echipamentelor necesare Centrului de 
monitorizare, inregistrare si stocare a imaginilor


