
PROIECTE 
REALIZATE DE PRIMĂRIA ORAŞULUI FLĂMÂNZI

ÎN PERIOADA 2014-2018



PROIECTE  FINANŢATE-CONTRACTACTE
(în curs de realizare- implementare)

T itlul proiectului:  Măsuri integrate pentru reducerea sărăciei şi 
dezvoltarea comunitară a oraşului Flămânzi

Finanţarea proiectului: Programul Operaţional Capital Uman (P.O.C.U.)
Valoarea proiectului: 20 928 921.65 lei (4,5 mil euro)
Durata proiectului: 36 luni (22.03.2018-21.03.2021)
Nr. contract finanţare: 1809/21.03.2018
Descrierea proiectului:
ü Înfiinţarea a 30 firme (25000 euro pentru fiecare firmă);
ü Formare profesională pentru 325 persoane (10 specializări);
ü Reabilitarea a 30 locuinţe (20000 lei pentru fiecare casă);
ü Reabilitarea şcoalii Prisăcani și a clădirii fostului sediu C.A.P. Bălcescu, 

pentru înfiinţarea unui Centru Comunitar Integrat - CCI);
ü Servicii juridice (clarificarea documentelor de proprietate);
ü After -school pentru 50 copii.



PROIECTE  FINANŢATE-CONTRACTACTE
(în curs de realizare- implementare)

Titlul proiectului: Revitalizarea spaţiului urban din oraşul Flămânzi prin 
reconversia si refuncţionalizarea terenurilor şi a spaţiilor neutilizate şi 
degradate

Finanţarea proiectului: Programul Operaţional Regional  (P.O.R. 2014-2020)
Durata proiectului: 60 luni (13.06.2016-31.05.2021)
Valoarea proiectului: 4066274,5 lei (870 mii euro)
Nr. contract finanţare: 2204/23.05.2018
Descrierea proiectului:
ü Realizarea a 4 (patru) parcuri în oraşul Fămânzi (spaţii de joacă pentru copii, 

alei, spaţii verzi, mobilier stradal, teren de sport multifuncţional, mese de 
ping-pong, aparatură fitness, arbuşti ornamentali, foişoare)

ü Zonele vizate  sunt:
§ Ansamblul de locuinţe (fostele garsoniere D) ;
§ Şcoala Tamba;
§ Şcoala ,,Velniţa” Poiana;
§ Şcoala ,,Mihail Sturdza”.



PROIECTE  FINANŢATE-CONTRACTACTE
(în curs de realizare- implementare)

Titlul proiectului: Eficientizarea energetică a primariei oraşului 
Flămânzi

Finanţarea proiectului: Programul Operaţional Regional (P.O.R. 
2014-2020)

Valoarea proiectului: 2 629 422,82 LEI (560 mii euro)
Durata proiectului: 52 luni (10.02.2017-31.05.2021)
Nr. contract finanţare: 2925/21.09.2018
DESCRIEREA PROIECTULUI:
ü Termoizolarea clădirii;
ü Schimbarea acoperişului;
ü Înlocuirea instalaţiilor electrice ,termice si sanitare;
ü Înlocuirea ferestrelor; 
ü Lucrări de extindere la parterul clădirii.



PROIECTE  FINANŢATE-CONTRACTACTE
(în curs de realizare- implementare)

Titlul proiectului: Modernizare prin asfaltare străzi în oraşul 
Flămânzi

Finanţarea proiectului: Programul  Național de Dezvoltare Locala (P.N.D.L.)
Valoarea proiectului: 8 273 320.00 lei (1,76 mil euro)
Durata proiectului: 48 luni (04.09.2017-04.09.2021)
Nr. contract finanţare: 1007/04.09.2017
Descrierea proiectului:
 Modernizarea prin asfaltare a 7 (șapte) km  și  realizare şanţuri betonate pe urmatoarele străzi :
ü Str. General Cucu (Poiana);
ü Str. Pintilii;
ü Str. Tamba;
ü Str. Înv. Guraliuc;
ü Str. Vasile Viciriuc;
ü Str. Şiştac;
ü Str. Sfantul Nicolae (Str. Cimitirului);
ü Str. Tablei;
ü Str. Fainei.



PROIECTE  FINANŢATE-CONTRACTACTE
(în curs de realizare- implementare)

 Titlul proiectului: Încurajarea implicării copiilor şi tinerilor în 
activităţi şi competiţii sportive

Finanţarea proiectului: Agenţia pentru finanţarea investiţiilor 
rurale - prin G.A.L. (Asociaţia Leader ,,Colinele Moldovei”)

Valoarea proiectului: 450 000 lei (100 mii euro)
Durata proiectului: 36 luni (14.09.2018-14.09.2021)
Nr. contract finanţare: C1920072a215510701915/14.09.2018

Descrierea proiectului:
•  Construirea  si dotarea unui teren multifuncţional cu iarba 

sintetică în curtea Şcolii ,,Mihail Sturdza”



PROIECTE  FINANŢATE-CONTRACTACTE
(în curs de realizare- implementare)

Titlul proiectului: Reabilitare centru civic şi întreţinere străzi 
în Ansamblul de locuinţe Flămânzi

Finanţarea proiectului: bugetul local
Valoarea proiectului: 1 152 100.61 lei (245 mii euro)
Durata proiectului: 12 luni (21.03.2018-21.03.2019)
Nr. contract finanţare: 14/21.03.2018

Descrierea proiectului:
ü Reabilitarea prin asfaltare strazi şi alei  în  Ansamblul de locuinţe;
ü Pavarea promenadei din faţa Casei de cultura;
ü Mobilier stradal.



PROIECTE  FINANŢATE-CONTRACTACTE
(în curs de realizare- implementare)

Titlul proiectului:  Masuri integrate de investiţii pentru o dezvoltare 
durabila a mobilităţii urbane în cadrul oraşului Flămânzi 

Finanţarea proiectului:  P.O.R.   Axa 3 , Prioritatea 3.2 
Valoarea proiectului: 22 871 006.19 lei (4,8 mil euro)
Durata proiectului: 36 luni 
Nr.Contract finanţare: În curs de contractare
Descrierea proiectului: 
ü Înfiinţarea transportului public local pe trei trasee;
ü Achizitionarea a trei autobuze electrice;
ü Achizitionarea a trei statii electrice de reîncarcare ;
ü Construire autobază ( depou cu spaţii pentru service, spalatorie, garare, spatii pentru 

birouri);
ü Realizarea 32 staţii de transport călători;
ü Amenajarea a 11719 m.p . de piste pentru biciclisti (str. Crihana, Loziei, Saicani, Zăpezilor, 

Eternitatea);
ü Amenajarea a 12506 m.p.  de trotuare (str. Spitalului, Crihana, Loziei, Săicani, Zăpezilor, 

Eternitatea);
ü Asfaltarea a  10 (zece) Km de străzi (str. Bosânceni, Crihana, Săicani, Zăpezilor, Eternitatea, 

Înv.Petru Munteanu).



PROIECTE  FINANŢATE-CONTRACTACTE
(în curs de realizare- implementare)

Titlul proiectului: Extinderea si reabilitarea termică a 
Centrului de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc 
din oraşul Flămânzi

Finanţarea proiectului: Agenţia pentru finanţarea investiţiilor rurale-prin 
G.A.L. (Asociaţia Leader ,,Colinele Moldovei”)

Valoarea proiectului: 460 618 lei (100 mii euro)
Durata proiectului: 24 luni 
Nr. contract finanţare:  În curs de contractare
Descrierea proiectului: 
ü Extinderea clădirii pentru înfiinţarea unui cabinet de logopedie;
ü Amenajarea unui loc de joaca pentru copii;
ü Eficientizarea instalaţiei termice;
ü Achiziţionarea unei pompe de caldura sol-aer ;
ü Achiziţionarea de panouri solare.



PROIECTE  FINANŢATE-CONTRACTACTE
(în curs de realizare- implementare)

Titlul proiectului: Înființare sistem de distribuție gaze 
naturale în localitatea Flămânzi, jud. Botoșani

Finanţarea proiectului: Bugetul local
Valoarea proiectului: 2730625,00 lei (580 mii euro)
Durata proiectului: 24 luni 
Nr. contract finanţare:  În curs de contractare
Descrierea proiectului: 
ü Construirea unei Stații de joasă presiune pentru distribuție gaze;
ü Realizarea rețelei de distribuție gaze în lungime de 18 km pe următoarele 

străzi: Bazei, Comandor Berbunschi, D. Iov, 1907,  Pușnei, Țarna, Crihana, 
Tulburea, Gen. Cucu, Spitalului ș.a;

ü Racordarea la rețeaua de gaz a Ansamblului de locuințe și a instituților 
publice din orașul Flămânzi (primarie, școli, Casă de cultură, UAMS ș.a).



PROIECTE  FINANŢATE-CONTRACTACTE
(în curs de realizare- implementare)

Titlul proiectului: Realizare și/sau amenajare trotuare în 
orașul Flămânzi

Finanţarea proiectului: Bugetul local
Valoarea proiectului:  2.000.000,00 lei (425531 euro)
Durata proiectului: 24 luni 
Nr. contract finanţare:  În curs de contractare
Descrierea proiectului: 
üRealizare  a 8 (opt) km de trotuare pavelate pe ambele 

părți ale str. Dimitrie Iov (Șoseaua Națională /Drum 
European 58) cu o suprafață de 16 mii mp;

üRealizare trotuare  de acces în curțile de pe str. D. Iov.



Proiecte în curs de evaluare
Titlul proiectului: Masuri integrate de investiţii pentru revitalizarea şi 

regenerarea oraşului Flămânzi

Finanţarea proiectului: Programul Operaţional Regional (POR 2014-2020)
Valoarea proiectului: 24 814 083.59 lei ( 5,3 mil euro)
Durata proiectului: 26 luni 
Nr. contract finanţare: faza de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii

DESCRIEREA PROIECTULUI: 
ü Modernizarea prin asfaltare a 9 (nouă) km  pe străzile: 1907, Scolii, 

Busuiocului, Frasinului, Ion Bojoi, Plantatiei, Spiru Haret, M. Sturdza, Pintilii, 
Dreptatii, Jitarilor, Tarina (Poiana), V. Viciriuc (150 M) şi Tiglau);

ü Construirea unei creşe şi gradiniţe în Ansamblul de locuinţe;
ü Reabilitarea şcolilor ,,Ion Bojoi” , ,,Mihail Sturdza”, ,,C-tin Comicescu”;
ü Înfiinţarea  unei cantine sociale (Gradinita Stahna); 
ü Aductiune de apa și canalizare (str. Crihana, Ţarina, Pintilii, Dreptății și 

Jitarilor);
ü Amenajarea a 7704 m.p. trotuare (str. Ion Bojoi, Dreptății ,M. Sturdza).



Proiecte în curs de evaluare

Titlul proiectului: Îmbunataţirea infrastructurii pentru realizarea 
de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile în oraşul 
Flămânzi

Finanţarea proiectului: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale-prin 
G.A.L. (Asociaţia Leader ,,Colinele Moldovei”)

Valoarea proiectului: 445 702 LEI (100 mii euro)
Durata proiectului: 24 luni 
Nr. contract finanţare:  Faza de evaluare a conformităţii si eligibilităţii

Descrierea proiectului: 
ü Amenajarea a doua încăperi din incinta Casei de cultură;
ü Dotarea celor doua încăperi cu mobilier şi aparatură electronică 

(videoproiector 3d si ecran electric);
ü Realizarea unui dren în jurul Casei de cultură pentru rezolvarea 

problemelor cu infiltrațiile de apă în subsol.



Proiecte în curs de evaluare
Titlul proiectului: Drumuri spirituale –îmbunătăţirea accesului 

la monumentele istorice din oraș Flămânzi (Romania) şi com. 
Coloniţa (Republica Moldova)

Finanţarea proiectului: Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră

Valoarea proiectului: 1 149 938.24 euro 
Durata proiectului: 24 luni
Nr. contract finanţare:  Faza de evaluare a conformității și 

eligibilităţii
Descrierea proiectului: 
üModernizarea prin asfaltare a drumului comunal DC 47 (pod 

Boroleanu - Chitoveni- Şes Prisacani - scoala Prisăcani).



Proiecte în curs de evaluare
Titlul Proiectului: Educatia pentru viitor - reabilitarea şi extinderea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare din oraș Flămânzi 
(România) şi Com. Coloniţa (Republica Moldova)

Finanţarea proiectului: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Valoarea proiectului: 229 390 euro
Durata proiectului:  12 de luni
Nr. contract finantare:  Faza de evaluare a conformităţii şi eligibilităţii

Descrierea proiectului: 

ü Realizarea a două terenuri de sport multifuncționale si dotarea a 
douăzeci de săli de clasă cu mobilier, table interactive și 
videoproiectorare.



Proiecte în curs de evaluare
Titlul proiectului : Sănătate pentru comunităţi -    

îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală locală în 
România, Flămânzi şi Coloniţa (Republica Moldova)

Finanţarea proiectului: Biroul Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră

Valoarea proiectului: 580 040.45 euro
Durata proiectului:  12 luni
Nr. contract finanţare: Faza de evaluare a conformităţii şi 

eligibilităţii
Descrierea proiectului: 
ü Construirea unui Cetru medical de permanenţă şi dotarea 

acestuia  cu aparatură medicală de urgenţă.



PROIECTE EVALUATE ȘI AFLATE ÎN 
REZERVĂ

Titlul proiectului:  Pietruire drumuri de exploataţie 
agricolă în oraşul Flămânzi, jud. Botoşani

Finanţarea proiectului: Agenția pentru Finanţarea 
investiţiilor rurale

Valoarea proiectului: 5 502 205 Lei (1,17 mil euro)
Durata proiectului: 12 luni
Nr.contract de Finanţare: proiect în rezervă
Descrierea proiectului: 
üRealizarea a 12,742 km drum de exploatare agricolă 

impietruit în zona Ciurari  şi Voloca.



PROIECTE EVALUATE ȘI AFLATE ÎN 
REZERVĂ

Titlul proiectului: Reabilitare corp administrativ C1 din incinta 
U.A.M.S. Dr. Elena Popovici în vederea creării unui punct de 
lucru a Detaşamentului de pompieri din cadrul I.S.U.  ,,N. 
Iorga” - Botoşani 

Finanţarea proiectului: Agenţia pentru Finanţarea investiţiilor 
rurale - prin G.A.L. (Asociaţia Leader ,,Colinele Moldovei”)

Valoarea proiectului: 427 680,08 LEI (100 mii euro)
Durata proiectului: 12 luni
Nr. contract finantare: proiect în rezervă
Descrierea proiectului: 
ü Realizarea unei remize I.S.U. şi a unei staţii de ambulanţă.



PROIECTE EVALUATE ȘI AFLATE ÎN 
REZERVĂ

Titlul proiectului: Sistem centralizat de colectare a apelor uzate 
de pe suprafaţa perimetrală a localităţilor Chiţoveni şi 
Prisăcani  din oraşul Flămânzi, jud. Botoşani

Finanţarea proiectului: Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală (PNDL)

Valoarea proiectului: 17 828 040 lei (3,8 mil euro)
Durata proiectului: 24 luni
Nr. contract finanţare: proiect în rezervă
Descrierea proiectului: 
ü Realizarea sistemului de canalizare în satele Prisăcani şi 

Chiţoveni.



PROIECTE EVALUATE ȘI AFLATE ÎN 
REZERVĂ

Titlul proiectului: Alimentarea cu apă în sistem 
centralizat a localităţilor Chiţoveni şi Prisăcani  din 
orașul Flămânzi, jud. Botoşani

Finanţarea proiectului: Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală (PNDL)

Valoarea proiectului: 8 210 990 LEI ( 1,75 mil euro)
Durata proiectului: 24 de luni
Nr. contract finanţare: proiect în rezervă
Descrierea proiectului: 
üRealizarea sistemului de alimentare cu apă în satele 

Prisăcani şi Chiţoveni.  


