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Strategia pentru dezvoltare durabilă a orașului Siret 

 
 

…un oraş de „unde se agaţă harta-n cui”, cu oameni harnici şi vizionari! Fostă capitală a Moldovei 

și important punct de graniţă, orașul Siret a profitat din plin de oportunităţile de finanţare oferite de 

Uniunea Europeană în perioada financiară 2007 – 2013, dezvoltând numeroase proiecte care să aducă 

bunăstare celor aproape 8000 de locuitori ai săi!  

Unul dintre proiectele implementate de Primăria Siret  este „Elaborarea strategiei pentru dezvoltare 

locală durabilă a orașului Siret pe obiective strategice de dezvoltare și operaționale” finanţat prin PODCA, 

DMI 1.1. Conform concluziilor analizelor efectuate şi a consultărilor publice, a fost formulată viziunea de 

dezvoltare a oraşului Siret în cadrul tuturor ariilor tematice. 

Oraşul are, astăzi, definită o strategie asumată de autorităţi, care să îi asigure o creştere coerentă, în 

conformitate cu toate standardele europene. Chiar dacă este un oraş mic, Siretul demonstrează că, prin 

voinţă şi responsabilitate, se pot gândi şi implementa strategii durabile! 

 

 

  

  

  

Succesul e... MOLIPSITOR! 
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Restaurarea și conservarea patrimoniului cultural și 

modernizarea infrastructurii conexe la Mănăstirea Dragomirna 

 
 

A 

...un meșter vestit pentru lucrările sale. Noi, astăzi, îl cunoaștem ca fiind cel care și-a sacrificat 

propria soție din dorința de a obține o creație arhitecturală unică. Aceasta este, pe scurt, legenda Meșterului 

Manole și a mănăstirii Curtea de Argeș. În spatele acestei povești nu se regăsește altceva decât dorința 

noastră de a căuta lumina și de a păstra acele locuri care ne reașează sufletul pe șine. 

Proiectul „Restaurarea și conservarea patrimoniului cultural și modernizarea infrastructurii 

conexe la Mănăstirea Dragomirna” este finanțat prin Regio, DMI 5.1 „Restaurearea și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe”. 

Inițiativa nu a rămas fără ecou la nivelul Uniunii Europene, fiind premiată la Viena cu premiul 

publicului și cu premiul Europa Nostra pentru conservarea patrimoniului. Frescele din secolul al XVII-lea 

au fost restaurate folosind materialele și tehnicile originale. Respirăm mai ușurați atunci când știm și 

simțim că trecutul este adus în prezent și ne însoțește cu aceiași pași înspre viitor.  

 

  

  

  

Succesul e... MOLIPSITOR! 


