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Cuvânt înainte
adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare în România

Agenda

Locală 21 (AL21) a fost elaborată şi
adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în
1992, ca instrument de promovare a conceptului
dezvoltării durabile. După zece ani, la Johannesburg
în 2002, al II lea Summit promovează AL21 ca
principalul instrument în realizarea bunăstării
populaţiei lumii. Dedicată administraţiei locale, AL21
stabileşte prin participare publică un echilibru între
dezvoltarea economică, echitatea socială şi protecţia
mediului.
Conceptul dezvoltării durabile determină o reevaluare
permanentă a legăturilor dintre om şi natură şi
pledează pentru solidaritatea între generaţii ca singura
opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung.
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din
România sprijină activ dezvoltarea durabilă prin
asistenţa acordată în cadrul proiectului său de
“Construire a capacităţilor locale de implementare a
Agendei Locale 21 în România”. Proiectul a fost
implementat în 9 oraşe-pilot, în perioada 2000-2002,
iar ulterior intre 2003-2004, finalizându-se încă 13
oraşe. Proiectul acoperă în fiecare an un set de oraşe
şi se află sub coordonarea Centrului Naţional pentru
Dezvoltare Durabilă, agenţia de implementare a
PNUD pentru AL21.

Procesul participativ de elaborare a fost unic,
stimulând energia cetăţenilor, a sectorului privat, a
mediului academic, a ONG-urilor şi a autorităţilor
locale. Toţi aceştia s-au ridicat la înălţimea
aşteptărilor, iar eforturile lor colective au dat naştere
prezentului document. Acest raport îşi are rădăcinile în
necesităţile şi ideile locale, devenind o mărturie a
eforturilor, energiei şi entuziasmului lor. Fie prin
furnizarea de informaţii, fie prin acordarea de asistenţă
tehnică, fie prin participarea directă, întreaga
comunitate a avut o contribuţie enormă la succesul
acestuia.
Rezultatul este o strategie coerentă, cu un plan
concret de acţiune şi de implementare. Ambele oferă
o garanţie practică a faptului că proiectul poate
răspunde necesităţilor comunităţii şi că reprezintă o
contribuţie importantă la dezvoltarea durabilă în
România. Felicit şi mulţumesc tuturor celor care au
contribuit la succesul său.

Soknan Han Jung
Reprezentant Resident PNUD
Coordonator Rezident ONU
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Cuvânt înainte
adresat de Primarul Municipiului Fălticeni

Împreună pentru Renaşterea Fălticeniului
Logoul cu care deschid introducerea la acest
document a fost propus de dl. prof. univ. dr. Eliot
Sorel, Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni.
Domnia sa, cetăţean american şi exponent al ştiinţelor
medicale mondiale, a băut în aceste locuri, asemenea
marelui scriitor Mihail Sadoveanu, apa vie a sufletului
românesc. Memoria sursei, propensiunea spre
universalitate şi, ca o închidere a cercului, grija faţă de
– aşa cum repetă de câte ori are ocazia – „orăşelul
meu drag”, toate acestea l-au determinat să sprijine
intrarea municipiului Fălticeni în Programul Agenda
Locală 21.
Suportul logistic şi moral al domnului profesor Eliot
Sorel a amplificat dorinţa comunităţii fălticenene de aşi proiecta viitorul pe coordonatele Agendei Locale 21.
Astfel, implementarea acestui proiect a început în luna
mai a anului 2003, după succesul înregistrat de seria
municipiilor-pilot. Pentru Renaşterea Fălticeniului,
forţe creatoare locale, naţionale şi internaţionale au
îmbrăţişat ideea conturată în 1992, la întâlnirea la vârf
de la Rio de Janeiro a Naţiunilor Unite. Am împărtăşit
îngrijorarea exprimată atunci: creşterea efectelor
negative pe care oamenii le induc asupra planetei –
încălzirea globală, distrugerea habitatelor, poluarea şi
alte, multe, provocări economice şi sociale. Am salutat
înţelegerea semnată de conducătorii statelor reuniţi la
acea conferinţă, convenţie care stipula elaborarea
unor strategii noi care să asigure dezvoltarea durabilă
a societăţii umane. Aşa s-a născut Agenda Locală 21.
La un an de la lansarea la Fălticeni, Agenda Locală 21
este deja documentul de bază al administraţiei publice
locale. Agenda Locală 21 a devenit procesul prin care

administraţia publică locală colaborează cu toţi
partenerii comunitari în vederea implementării
proiectelor prioritare. În acest proces, Agenda Locală
21 va impune modelul de dezvoltare economică în
acord cu rezolvarea problemelor sociale, exploatarea
raţională a resurselor şi protejarea mediului ambiant.
În acest proces, vom putea oferi comunităţii
posibilitatea de a contribui la dezvoltarea durabilă a
municipiului în context regional şi naţional, aşa cum,
tot în interiorul acestei stări de spirit, răspunsul
comunităţii ne oferă oportunitatea reală de a identifica
şi de a adopta practici ale dezvoltării durabile. Noi,
locuitorii de astăzi, trebuie să facem tot ce ne stă în
putere pentru a ne schimba modul de viaţă, pentru a
trăi cu grijă faţă de viitor, de natură, pentru a
îmbunătăţi calitatea vieţii în municipiul nostru. Acest
angajament înseamnă Agenda Locală 21.
Aducem pe această cale mulţumirile noastre Biroului
Rezident în România al Programului Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare, Centrului Naţional de Dezvoltare
Durabilă, Fundaţiei SiMarc, membrilor Comitetului
Local de Coordonare, întregii comunităţi – cetăţeni,
instituţii, firme, ONG-uri, mass-media pentru
solidaritatea şi energia alocate finalizării acestui
document. Tuturor le suntem recunoscători pentru că
am lucrat împreună pentru renaşterea Fălticeniului.

PRIMAR
Ghiorghi Cornia
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I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ

I. 1. REPERE ISTORICE
IMPORTANTE

I. 2. EVALUAREA CAPITALULUI
NATURAL

Primele

I. 2.1. Aºezarea geograficã ºi relieful

referiri atestate documentar despre
aşezarea de astăzi datează din secolul al XIII-lea.
Viitorul târg s-a constituit din satele existente în
1780 şi a devenit notoriu (sec. XIX) prin Iarmarocul
de Sf. Ilie care, după cel de la Leipzig, era una
dintre cele mai cunoscute răscruci comerciale din
Europa.
Atestarea oficială ca aşezare urbană şi dezvoltarea
modernă ulterioară a municipiului Fălticeni îşi au
sursa în aportul economic definitoriu al comunităţii
evreilor. La jumătatea secolului al XIX-lea
localitatea avea peste 10.000 locuitori, 4 şcoli
particulare, o şcoală publică, mai multe tipografii
unde se tipăreau gazete şi reviste locale sau
zonale. Localitatea s-a remarcat dintotdeauna prin
personalităţile de nivel naţional sau mondial
născute aici sau care, prin natura lucrurilor, s-au
stabilit pe aceste meleaguri: scriitorii Ion Creangă,
Mihail Sadoveanu, Nicolae Labiş, E. Lovinescu,
Horia Lovinescu, Vasile Lovinescu, Monica
Lovinescu, Nicu Gane, folcloristul Artur Gorovei,
oamenii de teatru Matei Millo, Grigore Vasiliu-Birlic,
Jules Cazaban, cineastul Paul Călinescu, artiştii
plastici Dimitrie Hârlescu, Aurel Băeşu, Ion
Irimescu, Reuven Rubin, oamenii de ştiinţă Dimitrie
Leonida, Mihai Băcescu, Eliot Sorel, Vintilă-Ioan
Şiadbei, Sofia Ionescu-Ogrezeanu – şi lista
continuă. Remarcând vocaţia creatoare a oamenilor
acestor locuri şi numărul mare de personalităţi
născute aici, George Călinescu situa Fălticenii, în
1939, imediat după Bucureşti şi Iaşi.

Municipiul Fălticeni ocupă o suprafaţă de 2.876 ha şi
este situat în podişul cu acelaşi nume, subunitate
geografică a Podişului Sucevei, suprapus bazinului
râului Şomuzul Mare. Localitatea este aşezată la
intersecţia coordonatelor geografice 47028’ latitudine
nordică şi 26018’ longitudine estică, şi la altitudinea
medie de 348 m faţă de nivelul Mării Negre.
Municipiul este străbătut de şoseaua europeană E85
(Bucureşti – Suceava), fiind situat la 25 km de
municipiul Suceava – centrul administrativ al judeţului,
120 km de Vatra Dornei, 125 km de Iaşi şi 420 km de
Bucureşti. La Fălticeni se poate ajunge şi prin
magistrala feroviară Bucureşti – Suceava – Vicşani,
pe tronsonul de cale ferată secundară Dolhasca –
Fălticeni în lungime de 25 km, care asigură legătura
cu localităţile importante din ţară. Aeroportul cel mai
apropiat se află în localitatea Salcea (la 12 km de
municipiul Suceava şi la 37 km de Fălticeni).
Relieful zonei Fălticeni este format din dealuri şi lunci.
Spre vest sunt dispuse culmile munţilor Stânişoara
(altitudine maximă 1.531 m). În faţa lor se află
dealurile subcarpatice (Dealul Ciocan, Dealul Înalt,
Culmea Pleşului). Mai aproape apare culoarul
depresionar al Văii Moldovei cu numeroase terase şi
dealuri aluvionare. Spre est, până la Valea Siretului,
se întinde o altă regiune geografică – Podişul
Fălticeni, cu dealuri ce prezintă versanţi asimetrici a
căror înălţime este sub 500 m.
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I. 2.3. Resurse primare ºi secundare.

Din punct de vedere geologic zona municipiului
Fălticeni se caracterizează printr-o largă dezvoltare a
formaţiunilor argiloase şi nisipoase, cu întinse
orizonturi grezoase şi calcaroase ce au imprimat
reliefului de aici un pronunţat caracter structural.

Resursele municipiului Fălticeni necesare funcţionării
şi îndeplinirii cerinţelor minimale de vieţuire şi muncă
ale locuitorilor săi sunt asigurate atât de capitalul
natural existent în zonă, cât şi de capitalul uman.

I. 2.2. Clima
I.2.3.1. Resursele de apă

Condiţiile

climatice sunt temperat-continentale cu
influenţe baltice. Media multianuală (50 ani) a
temperaturii este de 8,10 C, iar a precipitaţiilor de
623,4 mm. Temperatura minimă istorică a fost de –
26,40 C (28.12.1996), iar cea maximă de + 36,70 C
(22.08.2000). Fenomenul de secetă este rar şi de
scurtă durată. În timpul verii ploile au uneori caracter
de aversă, producând pe terenurile în pantă eroziune
de suprafaţă şi de adâncime. Vara se înregistrează
accidental fenomenul de grindină. Grosimea stratului
de zăpadă are o medie multianuală de 7,8 cm.
Vânturile dominante sunt din sud-est (21,3%) şi nordvest (19,5%). Durata de strălucire a soarelui este în
medie de 1.925 ore/an. Primul îngheţ timpuriu de
toamnă se înregistrează în luna octombrie, iar ultimul
îngheţ târziu de primăvară în luna aprilie.

Reţeaua hidrografică a Municipiului Fălticeni cuprinde
ape de suprafaţă şi subterane. Municipiul este
mărginit pe latura de nord, pe o lungime de 5 km, de
Râul Şomuzul Mare (cu un debit Q = 1,2 m3/s), fiind
traversat de afluenţii acestuia Pârâul Târgului şi
Pârâul Buciumeni. La nivelul municipiului, Şomuzul
Mare alimentează trei iazuri cu o suprafaţă totală de
600 ha şi un volum de 1,2 milioane mc., cu importanţă
piscicolă şi de agrement.
La o distanţă de 9 km se află Râului Moldova, cea mai
importantă arteră hidrografică din zonă (20 mc./s –
locaţia Baia), ce se remarcă pozitiv din punct de
vedere al calităţii apei, atât sub aspect fizic cât şi
chimic.

Concentraţii ionice medii în staţiile hidrometrice (mg/dm3)
SURSA STAŢIE
MOLDOVA – C. Lung
MOLDOVA – G. Humor
ŞOMUZ – Horodniceni
ŞOMUZ – Dolheşti

-

Cl
7,2
10
15
17

SO4
29
24
38
41

2-

HCO3
138
201
398
318

Apele subterane cele mai răspândite sunt cele de
stratificaţie din depozitele interfluviale deschise pe
versanţi la altitudini absolute de 305-375 metri,
cantonate în depozitele nisipoase ale Sarmaţianului
superior. Primul strat acvifer, cu o suprafaţă de
alimentare redusă, are debite mici, cu variaţii
neînsemnate în timp, cu oscilaţii mici ale temperaturii
(9-10 0C), iar concentraţia în săruri creşte în special
pentru cloruri (până la 250 mg/l). Al doilea strat acvifer
primeşte ape meteorice pe aproape toată suprafaţa
sa, înregistrând variaţii însemnate de nivel şi debit.

-

2+

Ca
34
50
100
93

+

Na
40,1
36,4
69,7
115,1

2+

Mg
19
17
31
29

+

K
27,1
20,7
42,3
75,6

pH
7,5
7,6
8,0
7,7

Acesta conţine ape potabile atât sub raport termic, cât
şi al mineralizaţiei.
În zonă se găsesc ape freatice de bună calitate, în
depozitele de terasă la adâncimi de 5 – 10 m şi de
luncă la adâncimi sub 1 metru, favorizând local
înmlăştinirile. De asemenea se evidenţiază la
adâncimi mari (250 – 300 m) ape subterane cu debite
de peste 5 l/s, neexploatate, ce ar putea fi utilizate
doar în scop industrial, datorită încărcăturii chimice şi
bacteriologice mari.
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Compoziţia chimică a apelor subterane – zona Fălticeni (mg/dm3)
Sursa/Staţia
H10P Fălticeni

-

Cl
35,45

2-

SO4
40,85

-

HCO3
768,81

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Fălticeni
este asigurată de râul Moldova şi din apele freatice
cantonate în depozitele interfluviale şi de terasă ale
Râului Moldova şi Şomuzul Mare.

2+

Ca
11,0

2+

Mg
7,61

•

Debitul maxim aprobat Qmax. pentru exploatarea apelor
de suprafaţă este de 350 l/s, iar pentru exploatarea din
surse subterane, de 150 l/s.
Staţile de captare Baia I şi Baia II reprezintă sursa
subterană de apă potabilă a oraşului, de foarte bunǎ
calitate, iar staţia Baia III, situată la 9 km distanţă,
reprezintă sursa de suprafaţă.
Se poate renunţa, în perspectivă, la captarea apelor
de suprafaţă din râul Moldova, prin decolmatarea
puţurilor existente şi săparea altora noi.
Apa potabilă captată de cele două staţii (Baia I şi Baia
II), este înmagazinată în rezervoare în zona Pietrari (4
rezervoare ce însumează 1500 mc.) şi zona Oprişeni
(4 rezervoare cu 3050 mc.).
Conductele de aducţiune de la staţiile Baia I şi Baia II
la rezervoare sunt construite din PREMO şi
azbociment cu diametrul ø 250 ÷ 600 mm şi au
lungimea de 12 km, cele de distribuţie sunt din fontă,
oţel laminat şi azbociment cu diametrul ø 80 ÷ 250
mm şi însumează 94 km.
Reţeaua de canalizare a oraşului pentru apă reziduală
este veche, cu perioada de serviciu depăşită, ceea ce
impune înlocuirea ei cvasitotală.
Din punct de vedere al poluării reţelei hidrografice se
constată:
•
•

Râul Moldova prezintă un grad foarte scăzut de
poluare (clasa I şi II), dar în creştere datorită în
principal exploatărilor de tip forestier din zonă;
Râul Şomuzul Mare este protejat de poluarea
cu reziduuri industriale şi menajere printr-o
staţie de epurare. Analizele efectuate zilnic pe
cursul râului Şomuzul Mare, în aval de staţia de
epurare, au indicat o apă la clasele a II-a şi a
III-a de calitate, pentru 7 indicatori chimici, iar
pentru conţinutul în NH4 şi substanţe organice
în categoriile IV, respectiv V de calitate. Se
constată o diminuare a gradului de poluare

+

Na
308,06

+

K
49,87

+

+

Na + K
357,93

∑
1221,65

începând cu anul 1993, datorită în principal
restructurării industriale.
Apele freatice sunt de foarte bună calitate (pure
din punct de vedere bacteriologic în zona de
captare Baia I şi Baia II). Analizele chimice
efectuate pe probe prelevate din fântâni indică
concentraţii mari în diferiţi compuşi chimici
(cloruri, azotaţi, sulfaţi), ce provin din reţeaua
de
canalizare
învechită
sau
datorită
nerespectării normelor de igienă în exploatarea
acviferelor.

Staţia de epurare a apelor uzate:
Staţia de epurare a apelor uzate, situată la limita de
est a localităţii, pe cursul Râului Şomuzul Mare, este
în funcţiune din decembrie 1982. Suprafaţă iniţială era
de 3,5 ha, extinsă ulterior cu încă 2 ha pentru haldele
de nămol. Capacitate de epurare: debit mediu
proiectat 210 l/s, actual 70-100 l/s. Sistemul de
epurare cuprinde 2 canale colectoare, 41 reţele de
canalizare, sistem de epurare mecano-biologic,
grătare,
deznisipator,
decantoare
primare
(omogenizatoare), bazin de aerare cu 3 cuve de
aerare, 2 decantoare secundare (deservită de 3 staţii
de pompare) şi o hală cu suflante.
Posibilităţi de epurare: apă menajeră şi apă
industrială. Starea tehnică a staţiei este în degradare
continuă, impunându-se de urgenţă retehnologizarea
sa.

Puncte tari:
•
•
•
•

Apa reprezintă o resursă importantă a
municipiului atât din punct de vedere cantitativ
cât şi calitativ;
Debitele ce ar putea fi exploatate din surse
subterane ar acoperi consumul actual şi de
perspectivă al municipiului;
Sursa de suprafaţă Baia III ar putea aproviziona
cu apă potabilă localităţile rurale din zona
Fălticeni;
Iazurile de pe Şomuzul Mare cu rol de
moderator termic, creează un ambient sănătos
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•
•

şi au un ridicat potenţial turistic, insuficient
valorificat în prezent;
Valoare piscicolă ridicată a reţelei hidrografice;
Majoritatea gospodăriilor sunt racordate la
sistemul centralizat de alimentare cu apă,
respectiv canalizare. În zonele lipsite de
acestea, există soluţii locale (fântâni, puţuri,
gropi septice).

Puncte slabe:
•
•
•
•
•

Apele freatice sunt insuficient folosite;
Gradul ridicat de poluare al Pârâului Şomuzul
Mare şi în special al afluentului acestuia Pârâul
Târgului;
Reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi de
canalizare nu deserveşte întreaga populaţie a
oraşului şi prezintă un grad avansat de uzură;
În unele zone alimentarea cu apă potabilă se
face fără sistem de preluare a apelor uzate;
Randamentul scăzut al staţiei de epurare.

I.2.3.2. Vegetaţia. Spaţii verzi, terenuri sportive
şi de joacă
Zona Fălticeni se caracterizează din punct de vedere
floristic printr-o varietate deosebită de genuri şi specii,
determinată de dispunerea localităţii în zona de
trecere de la vegetaţia de pădure la cea de luncǎ.
Relieful colinar a permis extinderea pădurilor de
foioase, iar în imediata apropiere a zonei subcarpatice
şi carpatice a celor de răşinoase, resursă importantă
pentru dezvoltarea industriei lemnului în municipiu şi
împrejurimi.
Pajiştile naturale, primare şi secundare (postforestiere), ocupă o suprafaţă redusă şi sunt în
majoritatea lor situate pe terenuri în pantă, supuse
eroziunii şi degradării sub influenţa omului şi
animalelor. Ele sunt formate în special din specii
mezofile şi mezo-higrofile. Vegetaţia lemnoasă este
alcătuită mai ales din esenţe slabe, ce se grupează
sub formă de zăvoaie (salcie, răchită, plop) şi care
preferă locurile mai umede din cuprinsul luncilor sau
imediata apropiere a acestora. În sectoarele mai puţin
umede se întâlnesc pâlcuri formate dintr-un amestec
de esenţe tari şi moi (stejar, ulm, carpen, tei). Întreaga
regiune dintre râurile Şomuzul Mare şi Moldova,
acoperită în trecut de întinse suprafeţe de păduri de
foioase, a fost defrişată aproape în întregime. Datorită
condiţiilor pedoclimatice favorabile, covorul vegetal

spontan a fost înlocuit în cea mai mare parte prin
culturi agricole (pomi fructiferi, cartof, grâu, porumb),
parte din ele stând la baza dezvoltării sectorului
zootehnic.
Pe teritoriul municipiului Fălticeni sunt amenajate
spaţii verzi de diferite categorii: zone verzi aferente
clădirilor de locuit şi instituţiilor, parcuri de cartier,
zona de agrement şi parcul central, complexul sportiv
şi de agrement „Nada Florilor”. În general, acestea
sunt întreţinute corespunzător. Anual sunt plantate
700.000 – 800.000 de flori de ornament pe cele 16 ha
de straturi. În Fălticeni există două stadioane
întreţinute satisfăcător şi un număr de 6 spaţii de
joacă pentru copii. Pe limita de nord a localităţii, în
zona Dumbrava Minunată, se află ştrandul, iar pe
malul iazului Şomuz II, într-un cadru natural deosebit,
Baza de agrement „Nada Florilor” cu o suprafaţă de
6,6 ha.
Cu arborii plantaţi între blocurile din cartiere şi livezile
proprietate particulară, precum şi cu milioanele de
flori, municipiul Fălticeni este o oază de verdeaţă
(,,Oraşul Florilor”);.

Puncte tari:
•
•
•
•
•
•
•

Mediul natural este favorabil odihnei şi recreerii;
Abundenţa amenajărilor florale din municipiu
conferă o estetică urbană deosebită;
Existenţa spaţiilor verzi în zona centrală a
municipiului;
Existenţa zonei de agrement Nada Florilor;
Posibilitatea înfiinţării unui parc pe actualul
amplasament al zonei Nada Florilor;
Posibilitatea extinderii spatiilor verzi în intravilan
(Platforma Metadet);
Posibilitatea dezvoltării turismului sportiv
(pescuit, vânătoare).

Puncte slabe:
•

•
•
•
•

Suprafaţa spaţiilor verzi, se situează sub
necesarul corespunzător (aproximativ jumătate
faţă de standardul UE care este de 16 mp/loc)
şi neuniform repartizată în cadrul intravilanului;
Zone de agrement neamenajate corespunzător;
Lipsa zonelor protejate;
Insuficienţa spaţiilor de joacă pentru copii;
Lipsa unui ştrand amenajat corespunzător şi a
unor piste pentru biciclişti.
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I.2.3.3. Resursele solului şi subsolului

industria materialelor de construcţie (Cornu Luncii,
Praxia, Roşiori, Dolhasca, Hârtop, Bogdăneşti).

Climatul temperat continental şi relieful colinar specific
Podişului Fălticeni a permis extinderea pădurilor de
foioase, iar în zonele adiacente a celor de răşinoase.
Ca urmare a acestui fapt industria prelucrării lemnului
este bine reprezentată în municipiu şi în împrejurimi.
Zona oferă condiţii pedoclimatice deosebite pentru
cultura pomilor fructiferi, a cartofului şi a plantelor
furajere. În jurul municipiului se găseşte o centură de
cca. 1.500 ha de livezi cu pomi fructiferi. Sunt evidente
începuturile dezvoltării unor întreprinderi mici şi mijlocii
de procesare industrială a fructelor, cărnii şi laptelui.
Între localităţile Fălticeni şi Boroaia au fost puse în
evidenţă la zi sau prin foraje şi lucrări miniere mai
multe straturi de cărbune brun a căror grosime variază
între 0,020 – 1,62 m. În anii 1988 – 1990 s-au făcut
probe de exploatare în locaţia Antileşti (5 km est de
Fălticeni), ulterior acestea fiind sistate din raţiuni
economice. În zonă există acumulări de argilă şi nisip–
pietriş, ce sunt exploatate punctual ca roci pentru

I.2.3.4. Aerul
Municipiul Fălticeni este înconjurat de livezi şi are pe
latura de nord-est salba de iazuri dispusă de-a lungul
culoarului Şomuzului Mare (ce favorizează circulaţia
maselor de aer şi dispersia poluanţilor), factori ce
concură la apariţia unui microclimat favorabil, cu aer
curat, sănătos, benefic pentru cei care locuiesc în urbe.
Industria actuală (mobilă, sticlă, textile, procesare
alimentară) produce o serie de noxe ce se regăsesc în
aerul atmosferic în concentraţii relativ reduse (CO,
hidrocarburi, SO, praf, cenuşă, rumeguş, fibre textile).
La aceasta se adaugă emisiile datorate mijloacelor de
transport auto şi feroviare (CO, CO2, SO2), şantierelor
de construcţii (pulberi), încălzirii locuinţelor cu
combustibil (CO2, NO2, SO2, pulberi, cenuşă), folosirii
uneori necorespunzătoare a metodelor şi mijloacelor de
administrare a îngrăşămintelor chimice sau a
substanţelor fitofarmaceutice.

Tabel cu valorile pH-ului apei de precipitaţii din zona municipiului Fălticeni - 1993-1998
Zona

Punct de recoltare

Fălticeni

Boroaia
Fălticeni centru
Fălticeni amonte
Fălticeni zona ind.
Şoldăneşti
Preuteşti

1993
6,76
6,8
7,02
7,31
8,22
7,55

1994
6,07
6,46
6,87
6,70

Valori medii
1995
1996
6,62
5,89
6,32
6,27
6,74
6,51
6,22
6,58
6,59

Graficul cu variaţia valorilor medii ale pH-ului în zona Fălticeni în perioada 1993-1998
Boroaia

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Fălticeni centru
Fălticeni amonte
Fălticeni zona ind.
Şoldăneşti
Preuteşti

Boroaia
1998

1997

1996

1995

1993

1994

Şoldăneşti

1997
6,17
6,04
6,19
6,24

1998
6,10
6,04
6,28
6,35
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Concentraţiile de ioni SO42- din precipitaţiile căzute în zona Fălticeni în perioada 1993 - 1998 (mg/l)
Zona

Punct de recoltare

Fălticeni

Boroaia
Fălticeni centru
Fălticeni amonte
Fălticeni zona ind.
Şoldăneşti
Preuteşti

1993
12,3
9,44
10,6
22,2
57,9
14,4

Variaţia concentraţiilor de ioni SO42- din
precipitaţiile căzute în zona Fălticeni în perioada
1993 – 1998 (mg/l)

Valori medii
1995
1996
5,78
7,66
6,76
4,64
11,7
9,16
2,50
11,6
7,51

1994
6,88
6,32
9,73
26,3
9,27

•

Fălticeni centru

50

Fălticeni amonte

40

Fălticeni zona ind.

30

Şoldăneşti

20

•
•

Preuteşti

10

Şoldăneşti
Fălticeni amonte
1997

•

Boroaia
1998

1996

1995

1993

1994

0

Lipsa măsurătorilor sistematice la emisiile de poluanţi
face imposibilă evaluarea exactă a contribuţiei surselor
de poluare la gradul de afectare a calităţii aerului în
Municipiul Fălticeni.
Măsurătorile (de poluanţi gazoşi) efectuate în octombrie
2002 de către Inspectoratul de Protecţie a Mediului
Suceava s-au încadrat sub limitele maxime admise de
standardele europene. Rămâne problema poluării
cauzată de traficul rutier. Valorile poluanţilor „monoxid
de carbon” şi „pulberi respirabile” cauzate de traficul
auto intens de pe arterele E 85 şi 13 Decembrie, artere
ce traversează localitatea, depăşesc cu 50% maximele
admise.
Având în vedere că principală sursă de poluare actuală
o constituie traficul rutier, se impune abaterea circulaţiei
vehiculelor de mare tonaj pe o rută ocolitoare (şosea de
centură), ţinând cont de faptul că municipiul este
traversat de şoseaua de importanţă europeană E85. În
acest mod s-ar diminua poluarea fonică şi impactul
circulaţiei acestui tip de autovehicule asupra structurii
de rezistenţă a unor construcţii edilitare.

1998
5,24
8,79
5,51
9,56

Puncte tari:

Boroaia

60

1997
5,36
6,27
1,84
5,05

Substanţele cele mai poluante, dioxidul de sulf
şi dioxidul de azot se găsesc (cu excepţia zonei
centrale) în cantităţi reduse în aerul ambiant al
municipiului, sub limitele prevăzute în legislaţia
UE;
Conţinutul în metale grele ale pulberilor
sedimentabile se încadrează în limitele admise.
Din industria municipiului lipsesc ramurile
industriale mari poluatoare (industria chimică,
metalurgică);
Condiţiile atmosferice favorizează dispersia
rapidă a poluanţilor de-a lungul culoarului
Şomuzului Mare.

Puncte slabe:
Lipsa şoselei de centură;
•
•
•
•

Poluarea mai accentuată în zona centrală a
oraşului şi de-a lungul arterei rutiere E85;
Lipsa determinărilor periodice ale valorilor
noxelor;
Poluarea fonică peste nivelul maxim admis, dea lungul arterei rutiere E85;
Insuficienţa spaţiilor verzi din zona centrală.

I.2.4. Zone expuse riscurilor naturale ºi
antropice

Municipiul Fălticeni se află într-o zonă cu seismicitate
redusă,
condiţiile
geofizice
existente
făcând
improbabilă resimţirea unor cutremure cu intensităţi
mai mari de gradul 6 pe scara Richter.
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Întinderea mare a terenurilor argiloase, panta
reliefului, extinderea perimetrului construibil şi
folosirea uneori necorespunzătoare a terenurilor se
constituie ca factori favorizanţi în producerea
alunecărilor de teren. Fenomenele de versant prezintă
o amploare mai mare în partea de nord a oraşului
unde se impune continuarea lucrărilor de stabilizare.
În perimetrul municipiului Fălticeni riscurile producerii
inundaţiilor sunt minime, pericolul mai mare fiind
reprezentat de vânturile care se manifestă uneori ca
nişte vijelii.
Zona se află în continuare expusă unor accidente
ecologice determinate de dezafectarea platformei
industriale chimice METADET S.A. Se impune
neutralizarea cât mai rapidă a celor trei rezervoare cu
reziduuri de cianuri, care prezintă un pericol major atât
pentru zona imediat apropiată cât şi pentru localităţile
de pe valea Şomuzului Mare.

Dumbrava SA), sticlă (STIF S.A.) şi produse textile
(Fintex S.A., Faltin S.A., Lovers Romania SA.).

Puncte tari:
•
•
•
•
•

Puncte slabe:
•
•

I.2.5. Managementul deºeurilor

Colectarea deşeurilor menajere se face în containere
de 3,5 mc care sunt apoi transportate şi descărcate la
rampa de gunoi de la Antileşti (4 km de municipiu),
unde sunt incinerate. Halda de gunoi ocupă o
suprafaţă de 1 ha, din care 75 mp suprafaţă construită
şi o capacitate de depozitare de 53.400 mc. În prezent
halda (amenajată în 1979) este parţial închisă.
Gunoaiele au fost nivelate şi compactate. Până la
eventuala extindere se foloseşte numai o parte din
halda existentă. Transportul deşeurilor se face în
momentul de faţă cu 2 tractoare cu remorcă. Anual se
colectează şi se depozitează neselectiv 21.600 mc de
gunoi menajer.
Punctele de colectare a deşeurilor menajere de la
asociaţiile de locatari constituie un focar de
îmbolnăvire pentru populaţie. La ora actuală,
municipalitatea nu dispune de europubele de 240 l şi
saci de plastic. La nivelul municipiului Fălticeni nu se
face deocamdată colectarea selectivă a deşeurilor
refolosibile. Consiliul Local a aprobat înfiinţarea
serviciului public de colectare a recipientelor din
plastic de tip PET.
Principalii agenţi economici cu cea mai mare
contribuţie la generarea deşeurilor industriale sunt
unităţile de cherestea şi mobilă (Forestfalt SA,

Existenţa unui program de colectare selectivă a
PET-urilor şi a hârtiei;
Existenţa a numeroase puncte de colectare a
deşeurilor menajere;
Existenţa unor centre de tip Remat;
Existenţa unui proiect privind amenajarea unei
gropi ecologice;
Implicarea şcolilor din municipiu în programe
ecologice.

•
•
•

Lipsa Euro-pubelelor şi insuficienţa coşurilor de
gunoi;
Insuficienţa
mijloacelor
auto
necesare
transportului deşeurilor;
Inexistenţa unei gropi de gunoi ecologice, cea
actuală fiind depăşită tehnic şi supraîncărcată;
Nevalorificarea selectivă a tuturor categoriilor
de deşeuri;
Deşeurile, în special cele menajere, sunt
depozitate uneori în locuri neamenajate,
constituind surse de infecţii (albiile Buciumeni şi
Târgului).

I.2.9. Surse de poluare. Efectele poluãrii

Principalele surse poluatoare:
•
•
•

•

•

încălzirea locuinţelor: COx, NOx, SOx, pulberi,
cenuşă, radicali aromatici;
Industria chimică: HCl, NHx, SOx, carbohidraţi,
cianuri reziduale;
Prelucrarea lemnului: existenţa mai multor
fabrici de cherestea şi mobilă – principalii
poluanţi: rumeguş, vapori de apă, COx, poluare
fonică;
Industria alimentară: fabrici de pâine, abatoare,
fabrică de conserve din fructe, prelucrarea
laptelui – principalii poluanţi: vapori de apă,
COx, NHx, compuşi organici, poluare fonică;
Industria materialelor de construcţii: Staţie de
asfalt, Fabrică de cărămidă, Fabrică de BCA –

18
MUNICIPIUL

•
•
•

•

principalii poluanţi: radicali aromatici, cenuşă,
SOx, pulberi în suspensie, poluare fonică;
Utilizarea autovehiculelor – traficul auto –
principalii poluanţi: COx, NOx, hidrocarburi,
aldehide, SO2, poluare fonică;
Halda de deşeuri menajere şi industriale –
principalii poluanţi: CH4, H2SO4, COx, NHx,
compuşi organici volatili;
Agricultura: folosirea necorespunzătoare a
substanţelor
fitofarmaceutice
şi
a
îngrăşămintelor chimice impurifică local şi
temporar atmosfera, pânza de apă freatică şi
solul;
Platforma fostei societăţi, ,METADET” SA.

Efectele poluării
Sursa majoră de poluare a localităţii este platforma
fostei societăţi METADET. Pe această platformă a
funcţionat până în 1992 ÎNTREPRINDEREA
CHIMICĂ, unde de-a lungul anilor au avut loc două
accidente chimice ce puteau avea urmări catastrofale.
Pericolul major provine de la cele 3 rezervoare
orizontale de ACH (iniţial 4, unul fiind între timp
dezafectat). Conţinutul rezervoarelor este periculos
pentru sănătatea populaţiei şi a mediului prin
conţinutul de substanţe toxice şi poluante, derivate din
aceton-cianhidrină şi din apele amoniacale. Depozitul
de ACH (aceton- cianhidrină) este poziţionat la limita
de S-E a oraşului, la confluenţa pârâului Buciumeni cu
râul Şomuzul Mare, aproape de staţia de epurare a
apelor uzate. În prezent, prin determinări cu
ultrasunete, s-au găsit zone în care pereţii
rezervoarelor au, ca urmare a coroziunii, grosimea de
0,4 mm (grosime iniţială 5 mm).
Valori ridicate ale poluării se constată de-a lungul
arterei rutiere E 85 care traversează oraşul pe o
lungime de peste 5 km şi unde valoarea maximă a
noxelor emise de autovehicule depăşeşte frecvent cu
peste 50 % normele europene.
Cu excepţia de mai sus, poluarea este destul de
redusă, efectele acesteia fiind scăzute. Poluarea cu
aerosoli şi gaze influenţează numărul nucleelor de
condensare, conducând la creşterea frecvenţei ploilor,
iar modificarea concentraţiei de aeroioni conduce la
schimbarea electricităţii atmosferice, rezultând furtuni
asociate cu grindină.

I.3. CAPITALUL ANTROPIC.
ACTIVITÃÞILE ECONOMICE ªI
MEDIUL DE AFACERI

I.3.1. Situaþia economicã a Municipiului
Fãlticeni

I.3.1.1. Numărul şi structura operatorilor
economici din Municipiul Fălticeni

Până

în anul 1989 municipiul Fălticeni a avut o
economie puternică, reprezentată prin unităţi
industriale din ramurile textilă, chimică, prelucrarea şi
industrializarea
lemnului,
confecţii,
tricotaje,
alimentară, sticlărie-menaj, precum şi unităţi de
prestări servicii şi construcţii civile. La sfârşitul anului
2002, în Municipiul Fălticeni erau înregistraţi 1.623
agenţi economici. Ponderea cea mai mare o deţine
sectorul comercial (comerţ cu ridicata şi cu amănuntul)
cu 1.239 agenţi economici, reprezentând peste 76 %
din total. În ordinea descrescătoare a numărului
operatorilor de piaţă, serviciile şi turismul deţin o
pondere de 16,9%, sectorul industrial 5%, construcţiile
şi agricultura având o pondere relativ egală, de 0,8%.
Societăţile de tip SRL domină piaţa operatorilor cu 720
unităţi (44,3% din total) cu obiect preponderent de
activitate în sfera comercială şi a serviciilor urmate de
asociaţiile familiale (22,1% din total). Există un număr
mare de comercianţi / operatori de piaţă - persoane
fizice: (476) cu activităţi liberale în domeniul comercial
şi al serviciilor, dar şi în industrie şi construcţii. Aceştia
au o pondere de aproximativ 29,3% în totalul
operatorilor de piaţă. Societăţile comerciale pe acţiuni
au o pondere de 1,6% din total, fiind în număr
aproximativ egal pe toate sectoarele economice şi
făcând parte din categoria întreprinderilor mari şi
mijlocii.
Dezvoltarea micilor afaceri este esenţială pentru
economia municipiului, deoarece starea economică şi
socială se află în strânsă dependenţă cu succesul
afacerilor întreprinzătorilor particulari, care contribuie
la dezvoltarea economiei locale, oferind şi noi locuri
de muncă.
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Sectorul
Total PF SNC SCS AF RA SRL SA
economic
Agricultură
13
–
–
3
–
–
6
4
Industrie
82
–
–
2
–
–
71
6
Construcţii
14
–
–
–
–
10
4
Comerţ
1.239 331 20
3 324 – 548 6
Servicii +
275 145 2
36
–
85
6
Turism
Total
1.623 476 22
8 360 0 720 26

–
3
–
7
1
11

Municipiul Fălticeni este centrul polarizator al
activităţilor economice ce se desfăşoară pe teritoriile
comunelor adiacente. După 13 ani de tranziţie,
producţiile industriale şi agricole sunt încă în regres
faţă de 1989, dar în uşoară creştere faţă de anul 1997.
Urmărind evoluţia cifrei de afaceri pe perioada ultimilor
patru ani, se observă o creştere continuă a acesteia
pe total domeniu, cu creşteri semnificative în sfera
comerţului şi industriei.

I.3.1.2.1. Structura şi evoluţia principalilor
indicatori economici
I.3.1.2.1.1. Profit net
Profitul net a evoluat pozitiv între anii 1999-2002
pentru multe dintre activităţile economice din
municipiul Fălticeni. Firmele fălticenene se regăsesc
pe linie de profit în topurile alcătuite anual de Camera
de Comerţ şi Industrie Suceava.
Redăm în continuare cele mai reprezentative firme în
anii 2000 şi 2002 după categorie şi după cifra de
afaceri.
2000 - după profit

4
6
6
9

Denumirea firmei
MICRO
TERMOCENTRALE
FINTEX S.A.
FALTIN S.A.
FORESTFALT S.A.

Loc.

Denumirea firmei

7
7

COMIXT S.R.L.
FORESTFALT S.A.
BOTUŞANU COM
S.R.L.
MICRO
TERMOCENTRALE

8
9

Categoria
Profit (lei)
întreprinderii
Mici
54.600.015.000
Mari
123.085.050.000
Mici

53.327.255.000

Mici

46.240.644.000

I.3.1.2.1.2. Cifra de afaceri

I.3.1.2. Dinamica economiei

Loc.

2000 după cifra de afaceri

OC

Categoria
întreprinderii

Profit (Lei)

într. mici

5.296.773.000

într. mijlocii
într. mari
într. mari

4.752.123.000
8.819.563.000
4.519.534.000

Municipiul are în prezent o funcţie predominant
comercială cu 56 % din totalul cifrei de afaceri
realizate de acest sector în anul 2002, urmată de
industrie cu 33 %, construcţii cu 5 %, servicii inclusiv
turism cu 4 % şi agricultura cu 2 %.
Pe ramuri economice situaţia se prezintă astfel:
(mil. lei)
DOMENIU

1999

2000

2001

2002

Agricultura
Industrie
Construcţii
Comerţ
Servicii
+Turism
TOTAL

16.520
287.505
31.172
335.555

31.797
425.343
52.271
481.150

27.705
525.641
73.108
747.601

42.663
646.592
100.047
1.103.411

43.053

50.271

62.439

78.747

713.805

1.040.832

1.436.494

1.971.460

(mil. lei)
DOMENIU

1999

2000

2001

2002

953.340
1.290.667
Agricultura 1.077.415 1.465.772
Industrie 18.750.734 19.607.385 18.087.506 19.561.095
Construcţii 2.033.001 2.409.579 2.515.674 3.026.683
21.884.497 22.179.966 25.725.233 33.381.062
Comerţ
Servicii
2.807.865 2.317.383 2.148.550 2.382.302
+Turism
46.553.512 47.980.086 49.430.302 59.641.809
TOTAL

Cursul mediu lei/USD
1999
15.333

2000
21.693

2001
29.061

2002
33.055
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Cifra de afaceri pe ramuri în anul 2002 (USD)

I.3.3.2. Industrie
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Municipiul Fălticeni este centrul polarizator al
activităţilor economice ce se desfăşoară pe teritoriile
comunelor adiacente. După 13 ani de tranziţie,
producţia industrială este încă în regres faţă de 1989,
dar în uşoară şi continuă creştere faţă de anul 1997.
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afaceri), deoarece aria de polarizare a municipiului se
suprapune pe unitatea administrativă (până în 1968) a
raionului Fălticeni (1362,3 km2), iar sectorul este în
totalitate în proprietate privată. Cifra de afaceri
realizată înregistrează o evoluţie ascendentă (de la
33.555 mil. lei în 1999 la 1.103.411 mil. lei în anul
2002). Creşterea cifrei de afaceri se datorează în
mare parte măririi fluxurilor financiare intrate în oraş
(inclusiv prin trimiterile de valută ale celor ce lucrează
în străinătate), diversificării activităţilor de comerţ,
creşterii vânzărilor de mărfuri industriale, materiale de
construcţii şi, mai puţin, prin creşterea puterii de
cumpărare a populaţiei. În ultimii ani se remarcă o
îmbunătăţire a esteticii unităţilor comerciale, prin
utilizarea pe scară largă a tâmplăriei tip termopan şi
remodelarea faţadelor.

Industrie

Construcţii

Comerţ

Servicii +Turism

Se constată o creştere permanentă a valorii cifrei de
afaceri între anii 1999-2002, dar şi dominanţa
sectorului comercial în economia municipiului.
La aceste date statistice trebuie adăugată şi cifra de
afaceri a celor 670 societăţi comerciale, 1.270
asociaţii familiale şi persoane fizice care îşi
desfăşoară activitatea pe raza comunelor arondate
municipiului Fălticeni. Cifra de afaceri a celor 18
comune, în anul 2002, a fost de 550 miliarde de lei
(16.800. 000 USD).

I.3.3. Domenii de activitate

Industria reprezenta activitatea de bază a oraşului,
numărul de salariaţi care lucrau în această ramură
depăşind la începutul anului 1997 un procent de
65,5% din totalul forţei de muncă angajate. Datele
prezentate în cap. II.1.4.2. sunt elocvente pentru ceea
ce mai există în prezent. Cifra de afaceri realizată în
industrie la sfârşitul anului 2002 a fost de 646.592 mil.
lei (33 % din totalul cifrei de afaceri).
Subramurile industriale existente în Fălticeni:
•
•
•

•
•

I.3.3.1. Comerţ

•

Din

•

datele prezentate în cap. II.1.4.2. se remarcă
faptul că această activitate este preponderentă în
totalul activităţilor economice (56 % din totalul cifrei de

industria
chimică
(produse
chimice,
farmaceutice, vopsele, detergenţi şi produse de
întreţinere, articole din material plastic);
industria băuturilor (băuturi alcoolice distilate şi
nealcoolice);
industria textilă – confecţii (articole de
îmbrăcăminte şi accesorii), tricotaje (pregătirea
fibrelor şi filarea în fire de in, cânepă, iută şi tip
in );
industria lemnului (prelucrarea brută a lemnului
şi impregnarea lemnului, producţia de mobilier);
industria materialelor de construcţii (sticlă, BCA,
cărămidă, pavele);
industria constructoare de maşini (utilaje
agricole şi forestiere, construcţii metalice);
industria alimentară (fabricarea produselor de
panificaţie şi patiserie, produse pe bază de
carne, fabricarea produselor lactate şi a
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brânzeturilor, prelucrarea şi conservarea
legumelor
şi
fructelor,
prelucrarea
şi
conservarea peştelui şi produselor din peşte).

I.3.3.3. Agricultura
Agricultura deţine o pondere mică în totalul cifrei de
afaceri a economiei municipiului (2 %). Suprafaţa
agricolă a municipiului Fălticeni este de 1.865 ha, din
care:
Specificaţie
Teren arabil
Pajişti naturale
Vii şi livezi

Suprafaţă (ha)
1063
343
459

Pondere (%)
57,0
18,4
24,6

Analiza fondului funciar denotă că suprafaţa agricolă
reprezintă 68,3% din suprafaţa totală a unităţii
administrative, preponderente fiind terenurile arabile şi
livezile. În ciuda creşterii generale, evoluţia cifrei de
afaceri înregistrate de agenţii economici din
agricultură a fost oscilatorie (a scăzut în anul 2001
faţă de 2000), dar a crescut din nou începând cu
2002.
Recensământul agricol din noiembrie 2002 - ianuarie
2003:
•
•
•

1200

1063

•

1000
800
600

459
343

400

•
•

Numărul exploataţiilor /
gospodăriilor agricole individuale
3.406
Numărul unităţilor cu personalitate
juridică (cu sediul în localitate)
care desfăşoară activităţi agricole
16
Suprafaţa agricolă utilizată de
exploataţiile / gospodăriile agricole
individuale
1.503,07 ha
Suprafaţa agricolă utilizată de
unităţile cu personalitate juridică
ce desfăşoară activităţi agricole
645,79 ha
Suprafaţa agricolă utilizată totală
2.166,9 ha
Suprafaţa agricolă din raza
administrativă a municipiului
1.965 ha

200

I.3.3.4. Construcţii

0
1
Teren arabil

Pajişti naturale

Vii şi livezi

Sectorul agricol de stat este reprezentat de Staţiunea
de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură
Fălticeni, care administrează o suprafaţă de 504 ha
livezi.
Sectorul agricol privat este reprezentat de 16 societăţi
comerciale şi 3.406 producătorii privaţi care
însumează cca. 1.300 ha teren agricol, din care cca.
1.000 ha livezi (dobândite de la fostele IAS Fălticeni,
Asociaţia intercooperatistă Fălticeni, precum şi de la
Staţiunea pomicolă Fălticeni).
Lucrările agricole se efectuează cu utilaje cu un grad
de uzură ridicat, durata de funcţionare a 50% dintre
acestea fiind de mult depăşită. Creşterea animalelor
este bine reprezentată în zonă, dovadă fiind numărul
relativ mare de societăţi comerciale axate pe
procesarea cărnii şi a laptelui. Venituri însemnate se
obţin din piscicultură (PISCICOLA S.A.), de pe cele
600 ha luciu de apă recoltându-se anual peste 300
tone de peşte.

Cifra de afaceri în construcţii a crescut în perioada
1998 - 2002 de la 31.172 mil. lei la 100.047 mil. lei la
sfârşitul anului 2002, reprezentând 5 % din totalul
cifrei de afaceri. Creşterea se datorează atât
volumului ridicat al activităţilor de construcţii-reparaţii
din ultimii ani în sectorul privat şi în cel public, cât şi
creşterii preţurilor materialelor de construcţii.
Printre construcţiile recente din oraş se remarcă noul
sediu al BCR – Sucursala Fălticeni, lucrările demarate
la catedrala din centrul oraşului şi la aşezământul de
bătrâni, reamenajarea sediului administrativ al
METADET SA în unitate de locuinţe sociale, cele trei
blocuri de locuinţe sociale aflate în stadiul final de
execuţie, noul sediu al Poliţiei Municipiului Fălticeni,
precum şi foarte multe edificii particulare, comerciale,
de locuit sau mixte.

I.3.3.5 Turismul
Aflat la intersecţia drumului european 85 (Siret –
Bucureşti) cu drumurile de interes turistic Târgu
Neamţ – Boroaia – Fălticeni şi Păltinoasa – Fălticeni,

22
MUNICIPIUL

municipiul nostru oferă posibilitatea efectuării unor
incursiuni turistice spre mănăstirile din împrejurimi Probota, Slatina, Râşca - dar şi spre alte obiective
cum ar fi Cetatea de la Baia (monument de arhitectură
medievală din sec. XIV – XV) sau Casa Memorială
Nicolae Labiş de la Mălini.
Cadrul natural al zonei Fălticeni, bogat în reţele
hidrografice şi cu o vegetaţie abundentă, oferă
oportunităţi pentru desfăşurarea acţiunilor de
vânătoare şi pescuit sportiv.
Lacul Şomuz este folosit ca bază de antrenament
pentru echipele de canotaj ale municipiilor Fălticeni şi
Suceava. Baza turistică „Nada Florilor” este parte a
unui program de reintroducere în circuitul turistic
naţional.
Obiectivele turistice din Fălticeni şi împrejurimi
necesită o popularizare mai eficientă prin materiale
promoţionale diversificate. În plus, trebuie avută în
vedere diversificarea serviciilor şi prestaţiilor (cazare,
transport) pentru turişti. Cifra de afaceri din servicii şi
turism, deşi în creştere, rămâne totuşi infimă faţă de
potenţialul turistic pe care îl oferă zona: 128 de locuri
şi case memoriale, 4 muzee – dintre care două de
importanţă naţională – colecţii de artă, apropierea de
mănăstirile din nordul Moldovei, apropierea de zonele
de belvedere, terenuri de vânătoare (urs, căprior,
mistreţ etc.) şi pescuit sportiv.

Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” – prima casă
construită de marele scriitor, păstrează atmosfera
specifică operei sadoveniene.
Locuri de cazare: Hotel Turist-Polaris: 65; Pensiunea
IRISTAR: 30; Pensiunea CRISBOY 15; Motel
STIBINA: 30; Baza de agrement „Nada Florilor”: 20 (în
finalizare).

Priorităţi în domeniul turismului
•
•

•

•

•

Obiective muzeale:

•

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” – pune la dispoziţia
publicului o bogată şi valoroasă expoziţie permanentă
de artă contemporană, constituită din donaţia
maestrului Ion Irimescu, artist centenar;

•

Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” – fondat de
academicianul Mihai Băcescu, prieten şi colaborator al
oceanografului Jacques-Yves Cousteau şi elev al
savantului Emil Racoviţă. Muzeul prezintă lumea
apelor. În muzeu există o sală a acvariilor, un glob
terestru în relief (inclusiv relieful marin) cu diametrul
de 1,50 m, lucrări de grafică şi un valoros fond
documentar;
Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni – oferă
vizitatorilor o incursiune în atmosfera spirituală a
Fălticenilor şi a oamenilor săi de cultură: scriitori,
pictori, actori, muzicieni, oameni de ştiinţă (peste 140
de
personalităţi
de
valoare
naţională
sau
internaţională);

•
•

marketing agresiv şi eficient al oraşului;
stabilirea listei extinse de obiective turistice din
municipiul Fălticeni ce vor beneficia de fonduri
pentru reparaţii, renovare, restaurare, dotare,
modernizare şi identificarea posibilelor surse de
finanţare;
direcţionarea turismului spre valorificarea
oportunităţilor specifice ale oraşului: turismul
cultural, de afaceri, de tranzit şi stimularea
evenimentelor
culturale
naţionale
şi
internaţionale;
impunerea unor standarde superioare de
calitate a ofertei şi a serviciilor turistice, prin
asistarea şi stimularea ofertanţilor de servicii
turistice;
perfecţionarea pregătirii agenţilor economici
locali implicaţi în turism, în special în tehnici de
promovare a ofertei, studii de piaţă, marketing
intern şi extern;
perfecţionarea pregătirii personalului muzeistic
în vederea efectuării unei activităţi moderne,
adaptate cerinţelor mileniului III;
pregătirea de personal cu calificare medie,
adaptat cerinţelor turismului actual, prin clase în
cadrul liceelor şi prin cursuri de specialitate
postliceale;
adaptarea unor potenţiale modele oferite de
oraşele central-europene ce oferă condiţii
similare (turism atipic);
antrenarea agenţilor economici în conservarea
şi întreţinerea mediului, ca element de bază al
ofertei turistice.

I.3.3.6. Serviciile
Sectorul serviciilor a cunoscut o diversificare a
activităţilor după anul 1990, prin înfiinţarea unui mare
număr de societăţi comerciale care oferă o gamă largă
de servicii şi numeroase locuri de muncă. Totuşi, cifra
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de afaceri a acestui sector nu reprezintă decât 4 % din
cea totală.
Serviciile financiar-bancare au cunoscut o evoluţie
ascendentă în ultimul deceniu, în municipiul Fălticeni
activând o modernă sucursală a Băncii Comerciale
Române, cu cea mai mare cotă din piaţa de profil
(aproximativ 80 %), Agenţia Raiffeisen Bank şi
Agenţia CEC.
Creditul bancar, adresat agenţilor economici şi
populaţiei, a cunoscut o creştere puternică în perioada
analizată; în anul 2003 creditul pentru populaţie a
crescut de peste 3 ori faţă de anul precedent, iar cel
pentru agenţii economici a crescut cu cca. 30 %. În
această perioadă paleta produselor şi serviciilor
financiar-bancare oferite clienţilor s-a diversificat şi
modernizat
concomitent
cu
o
îmbunătăţire
substanţială a calităţii serviciilor prestate. Şi alte bănci
puternice (BRD, Banca Transilvania) şi-au pregătit
logistica necesară pătrunderii pe piaţa locală.

Tip autovehicul
Tractoare rutiere
Autocamioane
TOTAL

2001
19
15
3.355

2002
25
19
3.540

2003
33
25
3.933

Se remarcă o creştere uşoară, însă constantă, la toate
categoriile de autovehicule.

Transportul feroviar
Transportul feroviar de călători şi marfă se desfăşoară
pe calea ferată secundară Fălticeni - Dolhasca, cu
legături spre nodurile feroviare naţionale.

Transportul aerian
La 37 km distanţă de Fălticeni, în apropierea
municipiului Suceava, se află Aeroportul Salcea,
deschis şi traficului internaţional.

I.3.3.7. Transporturile
I.3.3.8. Telecomunicaţii. Sisteme informaţionale
Transportul rutier
Reţelele rutiere importante sunt dezvoltate în lungul
direcţilor N – S şi V – E:
•
•
•

DN 2 Suceava – Bucureşti (E 85);
DJ 208 Dolhasca - Paşcani;
DJ 209 Fălticeni – Gura Humorului;

În municipiul Fălticeni exista două baze de transport
călători cu autobuze sau microbuze spre cele 18
comune arondate, judeţele învecinate şi curse
regulate spre Capitală sau alte oraşe mari din ţară. În
Fălticeni mai operează 4 firme autorizate pentru
transport intern şi internaţional de persoane, precum şi
transport local cu taximetre. Redăm mai jos evoluţia
parcului auto din Municipiul Fălticeni:

Evoluţia numărului de autovehicule în perioada
2001 - 2003
Tip autovehicul
Autoturisme
Autobuze, microbuze
Motociclete, motorete

2001
2.988
162
171

2002
3.122
192
192

2003
3.358
217
240

În municipiul Fălticeni s-a realizat creşterea gradului
de dezvoltare al serviciilor de telefonie fixă prin
instalarea unei centrale digitale racordate prin fibră
optică la reţeaua naţională. La 31 iulie 2003 serviciul
de telefonie fixă al RomTelecom avea 6.559 abonaţi.
S-a demarat acţiunea de introducere a modulelor
ISDN în unităţile de comutare, pentru a asigura servicii
de telecomunicaţii necesare transmisiei simultane de
date, voce şi fax. Reţelele telefonice sunt în curs de
extindere şi modernizare, înlocuindu-se traseele uzate
cu sisteme moderne.
În municipiu funcţionează toţi operatorii naţionali de
telefonie mobilă: Connex, Orange, Cosmorom, Zapp
Mobile şi Suntel, având împreună peste 5.000 de
utilizatori.
Atât administraţia locală fălticeneană, cât şi unele
firme din Judeţul Suceava s-au preocupat de
dezvoltarea sistemului informaţional, investind în
tehnica şi tehnologia de vârf. S-a realizat cablajul
structurat audio-video şi s-au introdus cele mai
moderne sisteme de operare. Primăria şi unităţile de
învăţământ importante (liceele) au fost conectate la
Internet prin unde radio. Banda de acces este de 128
kbps, cu posibilitatea de creştere în funcţie de
necesităţi şi, bineînţeles, de resursele financiare.
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În ceea ce priveşte sistemul informaţional, la nivelul
municipiului Fălticeni, deşi există numeroşi specialişti
în domeniu şi o dotare satisfăcătoare la nivelul
instituţiilor, lipsa unor baze de date integrate face ca
informaţia să fie greu accesibilă şi dificil de prelucrat.
În Fălticeni funcţionează 8 firme cu profil de Internet
Café.

locală. Fiind un segment economic important, creator
de noi locuri de muncă în sectoare de activitate
supuse unor transformări structurale ample, I.M.M.urile contribuie la stabilitatea socială a zonei.
Municipiul Fălticeni are un număr relativ ridicat de
întreprinderi mici şi mijlocii (aproximativ 750) fapt care
dovedeşte existenţa unui spirit antreprenorial posibil a
fi valorificat.

Puncte slabe:

IMM-urile constituie un segment important al
economiei municipiului, absorbind o mare parte din
numărul salariaţilor. În general, aceste unităţi au o
mare flexibilitate, sunt mai receptive la nevoile pieţei,
mai inovative şi abile în a răspunde cerinţelor
consumatorilor, îmbunătăţind mediul competiţional,
amplificând cultura organizatorică şi creând condiţiile
stabilităţii sociale.

•
•
•
•
•
•
•
•

Predominarea
activităţilor
comerciale
în
structura economică locală;
Industria nu este adaptată pieţei europene din
punct de vedere sortimental şi al calităţii
produselor;
Se produc mărfuri cu un grad redus de
prelucrare şi valoare adăugată mică;
Tehnologiile
industriale
sunt
depăşite,
energofage şi necompetitive;
Restrângerea activităţii industriale;
Insuficienţa locurilor de parcare;
Parc auto învechit;
Lipsa terenurilor centrale de mare suprafaţă
necesare construirii unui supermarket.

Puncte tari:
•
•
•
•
•
•
•

Sectorul privat deţine supremaţia în toate
activităţile economice;
Diversificarea
continuă
a
activităţilor
economice;
Existenţa unor spaţii de producţie nefolosite;
Existenţa drumului E 85, a reţelei feroviare şi a
unui aeroport în apropiere;
Potenţial turistic ridicat în zonă;
Existenţa planurilor sectoriale de dezvoltare
economică;
Prezenţa investitorilor străini în municipiu.

I.3.4. Mediul de afaceri

I.3.4.1. Dinamica IMM

Dezvoltarea

unui sector privat puternic şi dinamic,
capabil să facă faţă cerinţelor economiei de piaţă,
constituie un punct central al strategiei de dezvoltare

Deşi activitatea de comerţ constituie partea dominantă
a IMM-urilor în cadrul structurii economice, în ultimii
ani se constată scăderea ponderii ei în favoarea
serviciilor, industriei şi construcţiilor.
În prezent, IMM-urile se confruntă cu o serie de
probleme, dintre care cele mai importante sunt:
•
•
•
•
•
•

lipsa capitalului;
dificultatea accesului la tehnologie şi lipsa
colaborării tehnologice;
lipsa unei experienţe manageriale;
sprijin redus în desfăşurarea activităţilor de
marketing, publicitate şi prospectarea pieţelor
potenţiale;
acces dificil la sedii şi la infrastructura de bază
(inclusiv infrastructura fizică);
nivel şi calitate scăzute a activităţii asociaţiilor
de întreprinzători.

I.3.4.2. Investiţii străine
În municipiul Fălticeni activează 8 agenţi economici cu
capital străin, din care 5 cu capital integral străin şi 3
societăţi mixte. Valoarea capitalului investit totaliza
500.000 Euro la sfârşitul anului 2002. Cele mai
relevante societăţi comerciale cu capital străin
activează în domeniul industriei textile (Lovers SA,
ROBETEX S.A.) şi industriei alimentare (ROGELYA
S.R.L). În contextul în care atragerea investitorilor
străini reprezintă una dintre soluţiile pentru
dezvoltarea comunităţii locale, municipalitatea a
acordat, în ultimii ani, o atenţie deosebită acestei
probleme.
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I.3.4.3. Şomajul. Reorientarea profesională
În România există o legislaţie naţională privind
protecţia socială şi formarea profesională a şomerilor.
Lejeritatea legii, în ceea ce priveşte obligaţia
persoanelor temporar neocupate şi care beneficiază
de măsuri de protecţie socială de a-şi căuta pe cont
propriu un loc de muncă, a condus la existenţa, în
prezent, a unui segment major de persoane care
beneficiază de măsuri de protecţie socială (şomaj,
plăţi compensatorii), situaţie care conduce la pericolul
dezvoltării muncii „la negru”.
În vederea instituţionalizării formelor de pregătire,
perfecţionare şi reconversie profesională a fost creată
Agenţia Naţională pentru Ocupare şi Formare
Profesională, cu filiale judeţene, cu strategii şi
obiective concrete, care acoperă întregul areal al
pieţei muncii, la nivel naţional, judeţean şi local. Rata
reală a şomajului a cunoscut o creştere foarte mare
între anii 1995-2002

Rata şomajului (%) între 1995 – 2000
1995
9,8

1996
12,3

1997
18

1998
23

1999
35

2000
57

Protecţia socială a şomerilor
•
•
•

număr şomeri înregistraţi în anul 2000: 1.779
(media celor 12 luni);
număr şomeri înregistraţi în anul 2003 ( 31
mai): 1.695 din care 786 şomeri indemnizabili şi
909 şomeri neindemnizabili;
rata şomajului pe municipiu (oficială): 11 %

În perioada 2000 - 2002, prin Agenţia Locală Fălticeni
a AJOFM Suceava au fost consiliaţi 3.376 de şomeri
indemnizabili, care au fost cuprinşi în cursurile de
calificare sau au beneficiat de ofertele prezentate de
agenţi economici în cadrul Bursei locurilor de muncă.
S-au desfăşurat 4 cursuri de calificare – recalificare
prin parteneriat cu USAID/Programul DEL, care au
cuprins un număr de 100 şomeri, mare parte fiind
angajaţi în urma absolvirii cursurilor. În anul 2003 s-au
desfăşurat 3 ediţii ale Bursei locurilor de muncă, în
urma cărora au fost angajate un număr de 567
persoane. Prin aplicarea Legii 76/2002 au fost
subvenţionate 235 de locuri de muncă şi 23 de
persoane au primit servicii de consultanţă şi asistenţă
pentru începerea unei activităţi independente sau
pentru iniţierea unei afaceri. S-au încheiat 23 de

contracte de solidaritate în care 20 de persoane au
fost încadrate la 4 angajatori de inserţie. În Fălticeni
au fost încadrate de la începutul anului 2003 un numar
de 766, persoane din totalul de 2.306 pe întreaga
zonă (568 în unităţi de stat şi 1.737 în unităţi cu capital
privat).
În ceea ce priveşte formarea profesională s-a avut în
vedere sporirea capacităţii de informare a cetăţenilor,
prin difuzarea în mass-media locală a informaţiilor
privind cursurile organizate de Agenţia Locală de
Ocupare şi Formare Profesională a Forţei de Muncă,
precum şi prin contactarea directă a agenţilor
economici care vor să califice şi să încadreze şomeri.
În privinţa dezvoltării noilor profiluri de pregătire
profesională, se constată o slabă percepţie din partea
firmelor a potenţialului de pregătire profesională din
zonă, o pregătire insuficientă a managerilor privind
politica resurselor umane şi avantajelor formării
profesionale continue a personalului angajat. Este
deficitară popularizarea facilităţilor date de legile în
vigoare privind gratuitatea cursurilor de formare
profesională, lipsesc informaţiile de perspectivă privind
dezvoltarea zonei, lipsesc corelările între programele
de învăţământ ale Ministerului Muncii şi Protecţiei
Sociale şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale.

I.3.5. Organizarea spaþialã ºi zonarea
funcþionalã

Teritoriul

administrativ al municipiului Fălticeni
cuprinde oraşul Fălticeni şi suburbiile Ţarna Mare şi
Şoldăneşti. Tipologia morfologică a localităţii specifică
zonei de deal este de tip răsfirat, dezvoltat tentacular,
pe fire de văi pe unde localitatea are acces la drumuri
de legătură cu alte localităţi. În ce priveşte aspectele
caracteristice ale zonelor funcţionale, zona de locuit
este alcătuită din locuinţe individuale şi colective, P+4
nivele, P+8 (1 bloc) şi dotări complementare acestora.
Zona instituţiilor şi a serviciilor publice reprezintă cca.
18% din teritoriul intravilan existent, cu o repartizare
preponderentă în zona centrală.
Suprafaţa administrativă a municipiului este de 2.876
ha din care:
•
•
•
•

teren agricol
păduri
suprafaţă locuită
alte suprafeţe

1.965
37
29,5
844,5

ha (68,3%);
ha (1,3%);
ha (1%);
ha (29,4 %).
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Zonarea funcţională a municipiului conform P.U.G.:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Zona centrală;
Zona rezidenţială ( locuinţe P, P+1, P+2);
Zona de instituţii publice şi servicii;
Zona unităţi industriale;
Zona unităţi agricole;
Zona de parcuri, complexe sportive, recreere,
turism, perdele de protecţie;
Monumente, situri cu valoare culturală;
Zona de gospodărie comunală;
Zona pentru echipamente tehnico-edilitare;
Zona pentru căi de comunicaţie şi construcţii
aferente;
Zona de destinaţie specială;
Zona terenuri cu riscuri naturale previzibile.

I.3.6. Reþele tehnico - edilitare

M

unicipiul Fălticeni dispune de reţele de distribuţie a
apei, gazelor naturale, de canalizare şi de energie
electrică. Acestea nu acoperă toate zonele oraşului,
deoarece multe dintre locuinţe nu dispun de posibilităţi
de racordare la aceste reţele (excepţie făcând reţeaua
de energie electrică). Reţelele de apă au o vechime
foarte mare, cu durata de funcţionare depăşită, ceea
ce conduce la producerea unor dese defecţiuni.
Lungimea străzilor municipiului este de 65,8 km, din
care 48 km sunt modernizate.
•
•
•
•

Lungime reţele apă - 87,4 km din care:
- conducte de aducţiune 16.231 m.l.;
- conducte distribuţie 71.194 m.l.;
Lungime reţele canalizare - 44,5 km;
- staţie zonală de epurare 1.360 m.p
Lungime reţele gaze - 27,2 km.
Alimentarea cu energie electrică:
- reţea de medie tensiune (20 KV) – 507,75
km. (271,75 Km pozat subteran, 23 km
aerian)
- linie de 6 KV (3,6 km.)
- reţea joasă tensiune (0,4 KV) – 129,97 km
(60,17 subteran şi 69,8 aerian)

I.4. CAPITALUL SOCIAL

I.4.1. Dinamica populaþiei

Potrivit

Recensământului din 18 martie 2002,
populaţia stabilă a Municipiului Fălticeni este de
28.899 locuitori (14.245 bărbaţi şi 15.654 femei), faţă
de 33.104 locuitori în 1990.
Asemenea altor zone ale ţării, şi în Fălticeni populaţia
a crescut exploziv începând cu anii ′50-′60 ai secolului
trecut, ca urmare a industrializării forţate, a
cooperativizării agriculturii şi a politicii de creştere a
natalităţii. Oraşul Fălticeni a atras astfel un număr
mare de locuitori de vârstă tânără, proveniţi din zonele
rurale învecinate. Populaţia a crescut uşor şi după
anul 1990, atingând valoarea maximă în anul 1998
(33.655 locuitori), an din care a început declinul
numeric. Acesta s-a datorat în primul rând creşterii
migraţiei către zonele rurale înconjurătoare a
populaţiei disponibilizate în urma restructurării
industriale (industria chimică, industria de prelucrare a
lemnului, alimentară, textilă şi altele). Un rol important
l-au avut pentru ultimii ani plecările în străinătate, din
care multe cu caracter permanent. De asemenea,
scăderea numerică a populaţiei s-a datorat şi scăderii
natalităţii în ultimul deceniu.

Dinamica populaţiei municipiului Fălticeni
Anul
1948
1956
1966
1977
1992
1998
2002

Fălticeni
10.563
13.305
17.839
20.686
32.807
33.655
29.899

jud. Suceava
439.751
507.674
572.781
633.899
701.830
698.642
690.941

România
15.872.234
17.489.450
19.103.163
21.559.910
22.810.035
22.640.000
21.698.181
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I.4.2. Miºcarea naturalã

se încadrează în tendinţa generală pe ţară, atât
natalitatea, mortalitatea cât şi sporul natural având
evoluţii similare celor de la nivel naţional.
După 1990, numărul născuţilor vii în municipiul
Fălticeni a scăzut continuu de la valoarea–record din
1968 (30,1‰) până la 7,1‰ în 2002, dar scăderea
drastică s–a înregistrat, ca în toată ţara, între 1990 –
1991 (vezi grafic). Această scădere este resimţită în
prezent, prin dificultăţile ce apar în constituirea
efectivelor şcolare. Mortalitatea a avut valori relativ
constante, cu o creştere uşoară din 1996, dar
inferioară, până în 2002, natalităţii. Bilanţul natural al
populaţiei a fost pozitiv până în anul 2002 când,
pentru prima dată, a devenit negativ. Valorile natalităţii
se păstrează încă peste media naţională. Mortalitatea
infantilă s-a diminuat permanent după 1990, având o
rată inferioară celei de la nivel naţional.
Bilanţul natural al populaţiei municipiului Fălticeni:
Anul
1966
1968
1989
1992
2002

Mortalitate
Nr.
‰
pers.
97
5,4
105
5,7
193
6,4
247
7,5
221
7,4

Mortalitate

I.4.3. Mobilitatea teritorialã

Din datele prezentate rezultă că dinamica populaţiei

Natalitate
Nr.
‰
pers.
289
16,2
554
30,1
606
20,4
438
13,4
214
7,1

Natalitate

2002

Bilanţ natural
Nr.
‰
pers.
192
10,8
449
24,4
413
14
191
5,8
-7
-0,3

S

oldul schimbărilor de domiciliu (diferenţa dintre
numărul celor ce s-au stabilit cu domiciliul în Fălticeni
şi cei care şi-au stabilit domiciliul în altă parte) a fost
pozitiv, dar în scădere, până 1998, iar din 1999 a
devenit negativ, aceasta fiind principala cauză a
descreşterii numerice a populaţiei. În timp ce numărul
sosiţilor în municipiu a rămas relativ constant, numărul
celor ce au solicitat legal schimbarea domiciliului a
crescut după 1990, principala lor destinaţie fiind zona
rurală vicinală.
Numărul plecărilor temporare pentru lucru în
străinătate este în creştere, dar nu poate fi decât
estimat, pentru că rareori se pleacă folosindu–se
permise de muncă legale. Apreciem între 500 şi 800
numărul persoanelor plecate temporar în străinătate,
care, prin aportul lor de valută susţin în parte puterea
locală de cumpărare. Cei ce lucrează în străinătate
preferă ţările spaţiului Schengen (Spania, Italia) şi
Israelul.
Bilanţul migratoriu al populaţiei municipiului Fălticeni
Anul
1975
1981
1990
1992
1998

Sosiţi
Nr. pers
‰
657
705
438
305
382

27,1
29,4
14,6
9,3
11,2

Plecaţi
Nr. pers
‰
206
256
161
200
376

9,8
10,7
5,7
6,1
11,1

Bilanţ migratoriu
Nr. pers
‰
361
449
276
105
6

17,3
18,7
8,9
3,2
0,1
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Anul
1999
2000
2001

Sosiţi
Nr. pers
‰
378
228
388

Plecaţi
Nr. pers
‰

11,2
6,8
11,7

489
584
508

Bilanţ migratoriu
Nr. pers
‰

14,2
17,5
15,3

-109
-256
-120

-3
-10,7
-3,6

54
52
50
48
46

BILANŢ MIGRATORIU (1975 – 2001)
500

44

449
400

42

361
300

1977
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276
Populaţia masculină

200

Populaţia feminină

105

100

-300

Structura etnică a populaţiei reflectă o mare
omogenitate, ponderea etniei române fiind superioară
celei de la nivel naţional. Totuşi, faţă de anul 1992, se
constată o diminuare uşoară a ponderii etniei române
(98,2% în 2002, faţă de 98,5% în 1992) şi o creştere a
numărului de etnii (12 în 2002 faţă de 9 în 1992).

I.4.3. Structura populaþiei

Până în anii 1970 a existat o puternică comunitate
evreiască, cu un rol deosebit în viaţa economică şi
culturală a oraşului, diminuată drastic prin emigrare.

6
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-109

200

-200
-256

Structura etnică a populaţiei municipiului Fălticeni

Structura pe sexe a populaţiei este caracterizată de o
preponderenţă a populaţiei feminine ce s-a accentuat
în 2002 o dată cu creşterea ratei emigraţiei, în care o
pondere mai mare o are populaţia masculină. Indicele
de masculinitate a avut valorile cele mai mici înainte
de 1990 (sub 90%), apoi a mai crescut până la 93,7%
în 2001, pentru ca în 2002 să scadă din nou, la
90,9%.
Structura pe sexe a populaţiei municipiului Fălticeni
An

Populaţia
Totală

1977
1989
1992
1998
2001
2002

20.656
29.694
32.807
33.655
33.085
29.899

Populaţia
masculină
Număr %
9.638 46,4
13.944 47,0
15.675 47,8
16.180 48,0
16.006 48,3
14.245 47,6

Populaţia
feminină
Număr
%
11.018 53,6
15.750 53,0
17.132 52,2
17.475 52,0
17.079 51,7
15.654 52,4

Indice de
masculinitate
87,4
88,5
91,4
92,5
93,7
90,9

Etnia

1977
Număr %

1992
Număr %

2002
Număr %

Total
20.656 100 32.807 100 29.899 100
Români
20.266 98,11 32.328 98,54 29.375 98,24
Ruşi lipoveni
2
0,01
160
0,49
254
0,85
Rromi
159
0,49
168
0,56
Maghiari
34
0,17
44
0,13
33
0,11
Germani
29
0,14
29
0,09
21
0,07
Evrei
201
0,97
52
0,16
18
0,06
Greci
104
0,51
17
0,05
11
0,04
Polonezi
10
0,05
5
0,01
5
0,02
Ucraineni
7
0,03
11
0,03
4
0,02
Altă etnie
3
0,01
2
0,01
10
0,03
Indice de
9,86
9,92
9,79
omogenitate

Se remarcă ponderea mare a celor care au declarat
limba română ca limbă maternă - 99,1% la
recensământul din anul 2002.
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Structura confesională reflectă o pondere absolută a
creştinilor ortodocşi, cu o valoare numerică superioară
celei de la nivel naţional, dar cu tendinţe de
descreştere în favoarea altor confesiuni: 94,40%
creştini ortodocşi în 2002, faţă de 97,06 % în 1992.

Puncte slabe:
•
•
•
•
•

După 1990 a crescut atât numărul confesiunilor
prezente, cât şi cel al locaşurilor de cult, iar activităţile
acestora s-au diversificat. Se remarcă Sinagoga din
Fălticeni, monument istoric.

•
•
•
•
•
•
•

Structura ocupaţională
În anul 2000 cei mai mulţi angajaţi lucrau în industrie
(peste 50 % din total angajaţi) urmaţi de angajaţii din
comerţ şi servicii. O concluzie alarmantă este nivelul
foarte scăzut al populaţiei ocupate din totalul
populaţiei, fapt datorat restructurării industriale masive
şi muncii la negru.
Balanţa forţei de muncă
Domeniu
Agricultura,
silvicultura,
pomicultura
Industrie
Construcţii
Comerţ, Servicii
Alte ramuri
Total populaţie
ocupată din total
populaţie

Număr angajaţi

Pondere %

580

10,15

I.4.4. Calitatea vieþii ºi Asistenþa Socialã

2.928
573
1.016
620

51,22
10,02
17,77
10,84

I.4.4.1 Sistemul de ocrotire a sănătăţii

33.206 / 5,717
17,2%

Puncte tari:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Scăderea ratei natalităţii;
Populaţia
municipiului
este
în
uşoară
descreştere;
Bilanţul natural a devenit negativ;
Ponderea populaţiei feminine este ridicată;
Nivelul foarte scăzut al populaţiei ocupate din
totalul populaţiei active;
Rata ridicată a şomajului;
Bilanţul migratoriu este negativ;
Diminuarea populaţiei tinere;
Îmbătrânirea populaţiei;
Creşterea ratei emigrării;
Numărul scăzut de locuri de muncă;
Diminuarea numerică a populaţiei masculine,
cu implicaţii negative în asigurarea forţei de
muncă pentru unele sectoare economice;
Tendinţa de creştere a ratei divorţialităţii.

Valoarea încă ridicată a natalităţii, ce asigură
existenţa forţei de muncă în viitor;
Valoarea relativ scăzută a mortalităţii şi a
mortalităţii infantile;
Bilanţul natural are valori superioare mediei pe
ţară;
Gradul ridicat de omogenitate etnică, lingvistică
şi confesională;
Bogată activitate spirituală, dovedită prin
numărul mare de locaşuri de cult;
Lipsa conflictelor interetnice;
Tendinţa de creştere a ratei nupţialităţii;
Numărul mare de plecări la lucru în străinătate
asigură stabilitatea financiară a multor familii.

În

municipiul Fălticeni există următoarea reţea
sanitară: un spital municipal cu 9 secţii, în 9 clădiri
distincte,
cumulând
415
paturi:medicină
internă,cardiologie,chirurgie,obstetrică – ginecologie,
boli contagioase, neonatologie, pneumo - ftiziologie,
dermato – venerice, pediatrie.
De asemenea, mai funcţionează o policlinică cu 15
cabinete medicale, dintre care 6 privatizate, un
laborator de analize medicale,u n cabinet de medicină
legală, o staţie de salvare ce acoperă şi zona
înconjurătoare, trei dispensare clinice urbane, 14
cabinete medicale particulare şi stomatologice, 12
farmacii. Personalul medical cuprinde: 68 medici, 15
stomatologi, 24 farmacişti, 212 cadre medii, 8 biologi,
69 infirmieri şi îngrijitori, 88 persoane în aparatul
TESA.
Activitatea de asistenţă medicală se desfăşoară în
unele clădiri improprii actului medical. Indiferent de
măsurile de modernizare întreprinse, finanţarea
unităţilor a fost sub necesar. Primăria Fălticeni a
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continuat seria demersurilor pentru obţinerea
fondurilor necesare continuării lucrărilor la clădirea
noului spital, a cărui structură de rezistenţă este
realizată.
Aria de responsabilitate arondată spitalului cuprinde o
zonă cu aproape 180.000 locuitori, asimilată fostului
judeţ Baia.
În anul 2002, spitalul a fost finanţat de către CAS cu
23,8 miliarde lei, dar spitalul a realizat şi venituri
proprii, din prestaţiile şi serviciile medicale la cerere,
de 805 mil. lei.

•
•
•
•
•

vechimea mare şi disiparea celor nouă clădiri
ale secţiilor Spitalului Municipal pe o arie de 2
km2;
numărul mare de paturi din saloanele unor
secţii ale spitalului şi insuficienţa grupurilor
sanitare;
lipsa aparaturii medicale performante;
un număr redus de medici specialişti în anumite
domenii;
ineficienţa serviciului de ambulanţă, datorită
dotării tehnice precare şi numărului redus de
personal şi vehicule.

I.4.4.2. Starea de sănătate a populaţiei

I.4.4.3. Locuirea

Starea actuală de sănătate este o consecinţă a
reducerii în termeni reali a fondurilor pentru sănătate
alocate atât de stat, cât şi din bugetul familiei,
disconfortului psihic generat de şomaj, insecurităţii
sociale, standardului de viaţă scăzut, creşterii
consumului de tutun, alcool şi reformei relativ lente a
serviciilor de sănătate. În ultimii ani se constată o
creştere a solicitărilor de consultaţii din partea
populaţiei, situaţie determinată în cea mai mare parte
de condiţiile socio-economice ale acesteia.

La Recensământul din 18 martie 2002 a fost recenzat
un număr de 10.204 locuinţe, având 22.798 camere
de locuit (suprafaţa totală - 327.625 m.p.). Dintre
acestea 5.878 sunt apartamente la bloc, (P+4 sau
P+3, cel mai înalt bloc, cu 8 etaje, fiind cunoscut ca
„blocul turn”), restul fiind locuinţe individuale cu unul,
două sau maximum trei niveluri.

În anul 2002 s-au înregistrat creşteri ale morbidităţii
prin hepatită, scarlatină, dizenterie, TBC pulmonar,
comparativ cu situaţia statistică din anul 2000. Se
constată o uşoară creştere a prevalenţei şi incidenţei
unor boli cronice: guşă, diabet zaharat, malnutriţie,
hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, boală
cerebro-vasculară. De asemenea, creşterea numărului
de îmbolnăviri este combinată cu dificultăţile unei mari
părţi a populaţiei în a-şi asigura o alimentaţie şi nişte
condiţii igienico-sanitare decente. Lipsa fondurilor
pentru medicamente gratuite şi compensate, precum
şi veniturile mici ale populaţiei contribuie şi ele la
înrăutăţirea constantă şi continuă a stării de sănătate
a acesteia.

Puncte slabe:
•

•

imposibilitatea acoperirii fondurilor necesare
cheltuielilor curente ale unităţilor medicale şi
asigurării cu medicamente în regim de
compensare şi gratuitate;
afluenţa mare de bolnavi în unele secţii şi
numărul mare de internări ce constituie cazuri
sociale;

În ce priveşte forma de proprietate, marea majoritate,
adică 9.955 locuinţe reprezentând 97,55% din total,
sunt în proprietate privată, 239 în proprietate de stat,
iar 10 aparţin cultelor.
Piaţa imobiliară a înregistrat un salt spectaculos atât
ca număr de tranzacţii, cât şi sub aspectul preţului
ridicat al locuinţelor, cererea mare venind din partea
unor persoane care îşi plasează în imobile banii
câştigaţi în străinătate.
Cei mai mulţi dintre cetăţenii municipiului locuiesc în
cartiere rezidenţiale compacte, situate pe întreaga
suprafaţă urbană. Zona centrală aflată în perimetrul
delimitat de bulevardele Revoluţiei, 2 Grăniceri,
Republicii şi străzile 13 Decembrie, Maior Ioan şi 23
August are funcţiuni multiple, atât de locuit, cât şi de
servicii.
În ce priveşte dotarea cu principalele instalaţii edilitare
şi dependinţe, fondul de locuinţe a cunoscut o
îmbunătăţire a condiţiilor de confort: alimentare cu apă
şi gaz metan, canalizare, instalaţii electrice. O
remarcă deosebită pentru municipiul Fălticeni,
comparativ cu alte municipii şi oraşe din judeţul
Suceava, este creşterea numărului de locuinţe
încălzite în sistem propriu, cu centrale de apartament
(2.752 centrale, din totalul pe judeţ de 9.042), la care
se adaugă 1.118 apartamente cu centrale de bloc.
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În urma consultării populaţiei, desfăşurată în
septembrie 2002, s-a renunţat la furnizarea agentului
termic şi a apei calde pentru locuinţe, din lipsa
solicitărilor. În acest timp continuă instalarea
centralelor proprii de apartament într-un ritm susţinut.

•
•

Din totalul locuinţelor:
•
•
•

8.678 dispun de alimentare cu apă în interior;
8.289 dispun de canalizare publică sau sistem
propriu;
10.139 dispun de instalaţie electrică.

•

În privinţa încălzirii:
•
•
•
•

3.870 apartamente şi 1.873 case utilizează
gazul metan prin sobe;
2.702, (din care 1.720 apartamente) – lemnul;
1.759 sunt încălzite cu motorină, energie
electrică sau alte mijloace;
4.677 locuinţe su centrală termică proprie sau
de bloc.

•
•

Puncte slabe:
•
•

•
•

•

•

•
•

Procent ridicat de locuinţe necorespunzătoare
ca stare, situate atât în blocuri cât şi
individuale;
Numărul mare al apartamentelor de confort
redus, al blocurilor de garsoniere sau al
căminelor de nefamilişti în care, în mod special,
condiţiile de locuit sunt sub standarde;
Zone de locuit situate în imediata apropiere a
arterelor rutiere de trafic greu, expuse la
zgomot şi trepidaţii, fără perdele de protecţie;
Lipsa amenajărilor minimale proprii unor zone
de locuit cu densitate mare: locuri de joacă
pentru copii, terenuri de sport, locuri de
parcare, locuri pentru garaje, spaţii verzi, etc.;
Instabilitatea terenului în anumite zone de
locuit, expuse riscului alunecărilor şi excesului
de umiditate (de ex. zona terasei „Băncuţa”,
„Nicu Gane”, „Ovoid”, etc.);
Starea
necorespunzătoare
a
faţadelor,
subsolurilor şi anexelor majorităţii blocurilor, ce
necesită lucrări costisitoare de întreţinere şi
reamenajare;
Izolaţii termice şi fonice slabe, instalaţii şi
tâmplărie învechite la toate locuinţele colective;
Incapacitatea posesorilor de apartamente, ca şi
a unei părţi a celor posesori de locuinţe
individuale de a face faţă unor cheltuieli ridicate
pentru încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă,

•

•
•

•

•
•

amplificate de lipsa termoficării şi de situarea
într-o zonă cu ierni aspre;
Uniformizarea designului arhitectonic, axat pe
condiţii de locuit improprii;
Subdimensionarea spaţiului interior, ca număr
de camere şi suprafaţă locuibilă, pentru
majoritatea locuinţelor colective, ca şi pentru o
parte a celor individuale;
Izolarea unor cartiere de locuit formate din
locuinţe individuale cu aspect preponderent
rural (Şoldăneşti, Ţarna Mare, Grădini,
Oprişeni), cu implicaţii în racordarea lor dificilă
la reţelele de alimentare cu apă, canalizare,
televiziune prin cablu şi gaz metan;
Dimensionarea necorespunzătoare şi calitatea
slabă a reţelei stradale, în special în cartierele
cu locuinţe individuale;
Slăbirea gradului de siguranţă al unor locuinţe
colective, ca urmare a lucrărilor de reamenajare
şi recompartimentare ce au afectat structura de
rezistenţă (modificări de pereţi interiori,
construirea de balcoane şi uşi exterioare de
acces la parter, amenajarea de spaţii
comerciale la parterul blocurilor);
Aspectul inestetic dat de construirea de
şarpante, mansarde, balcoane, terase sau chiar
de anexe gospodăreşti la unele blocuri de
locuinţe;
Ocuparea spaţiilor verzi, şi aşa insuficiente, cu
garaje sau maşini parcate;
Insuficienţa platformelor de depozitare a
resturilor menajere şi disfuncţionalităţile din
activitatea de colectare şi depozitare a
acestora;
Un proces permanent şi important de
schimbare a proprietarilor, prin care familiile
sărace se mută în apartamente mai mici, cu
consecinţe asupra calităţii locuirii;
Numărul mare de apartamente nelocuite, în
condiţiile în care, pe plan local, cererea de
locuinţe este în creştere;
Costurile foarte mari şi birocraţia stufoasă
necesare pentru contorizarea individuală a
consumului de apă, gaz metan şi energie
electrică datorită monopolului existent în
furnizarea de utilităţi.

Pentru estimarea necesarului de locuinţe în perioada
următoare, trebuie avute în vedere atât corelaţia cu
evoluţia probabilă a populaţiei cât şi concepţia în care
se vor realiza locuinţele în viitor: locuinţe sociale
pentru familii cu venituri mici, locuinţe în clădiri – bloc
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dar cu un grad superior de confort sau locuinţe
individuale.
În estimările necesarului de locuinţe apreciem
necesitatea realizării proiectate a următorilor indicatori
minimi de locuire:
• 14 - 16 mp suprafaţă locuibilă/locuitor;
• 37 – 40 mp suprafaţă locuibilă/locuinţă.
Extinderea
zonei
de
locuit
face
necesară
reglementarea destinaţiei terenurilor din interiorul
intravilanului sub forma zonificării funcţionale.
Propunerile de introducere în intravilan cuprind
suprafeţe mici, având în vedere terenurile libere din
interiorul intravilanului actual, precum şi barierele
naturale şi administrative existente.
Nu trebuie renunţat, în contextul dezvoltării durabile, la
preocuparea pentru exploatarea intensivă a spaţiilor
existente, nelocuite şi a spaţiilor cu foste destinaţii
industriale, unele deja introduse în sistemul locativ sub
formă de locuinţe sociale. Spaţiile verzi, chiar cele
incluse în actualul intravilan, trebuie conservate şi
revitalizate, chiar extinse acolo unde este posibil.

I.4.4.4. Locuinţe sociale
Încă din vara anului 2000 au început demersurile
pentru construirea unui prim lot de 33 locuinţe sociale
care au fost predate la cheie chiriaşilor primăriei, în
luna ianuarie a anului 2002. În prezent, pe acest
sector se derulează investiţii de peste 2,5 mil. EURO
(surse locale, surse de stat şi surse externe). Lucrări
efective în stadii terminale se execută în 3 locaţii: 48
locuinţe în regim de închiriere pentru tineret pe str. 2
Grăniceri (ANL), 40 apartamente – locuinţe sociale în
strada Izvor şi alte 20 pe str. Victoriei. Ultimele două
proiecte se derulează prin compania MIVAN KIER.
Alte 32 de locuinţe în regim de închiriere pentru tineret
sunt prevăzute a se construi pe amplasamentul din
str. Petru Rareş.
Numărul solicitărilor de locuinţe este în prezent de
peste 700. De aceea se impune identificarea surselor
de finanţare şi a posibilelor amplasamente pentru noi
construcţii de acest gen.

dat de creşterea şi diversificarea formelor de asistenţă
socială, îndeosebi pentru categoriile defavorizate ale
populaţiei (persoane cu handicap, vârstnici bolnavi,
fără venituri sau cu venituri mici, persoane cu mulţi
copii, fără venituri sau cu venituri reduse, orfani, etc.).
Sfera de cuprindere şi dimensiunile sociale, ca
prestaţii şi servicii acordate unor persoane şi categorii
de populaţie defavorizate, precum şi numărul
beneficiarilor, au înregistrat o evoluţie marcată de
obiectivele urmărite în diferite etape.
Ajutoare sociale şi indemnizaţii
Mii lei
Anul
L.416/2001
Ajutoare de
urgenţă
Cheltuieli însoţitori
Cheltuieli cantină
socială
Indemnizaţii de
naştere

Administraţia locală acordă asistenţei sociale un rol
deosebit. Obiectivul principal în acest domeniu este

2001
-

2002
5.698.880

35.800

46.550

14.200

1.635.319

1.982.027

2.051.293

1.376.023

2.374.063

9.836.982

50.251

55.386

369.600

Conform Legii 67/95 privind ajutorul social s-au
întocmit 150 dosare în anul 2000 şi 247 în 2001.
Din cele de mai sus se poate observa atât creşterea
numărului de dosare depuse, mai ales în 2001, ca
urmare a modificării legislaţiei, cât şi creşterea
cheltuielilor pentru plata ajutoarelor sociale, pentru
însoţitori, pentru cantina socială şi pentru
indemnizaţiile de naştere.

Puncte slabe:
•
•
•
•

I.4.4.5. Asistenţă socială

2000
-

•

lipsa unei baze de date foarte clare privind
starea socială a fiecărui cetăţean în parte;
lipsa unor birouri de consiliere, a asistenţilor
sociali, care să-i îndrume pe cei aflaţi în
dificultate;
creşterea şomajului de lungă durată şi a
şomajului în rândul tinerilor, coroborată cu lipsa
programelor de sprijin a acestora;
insuficienţa fondurilor pentru construcţia de
locuinţe sociale;
necesitatea înfiinţării unor centre speciale
pentru tinerii cu dizabilităţi şi pentru persoanele
aflate în dificultate.
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I.4.4.6. Activitatea de caritate

I.4.4.8. Persoane cu dizabilităţi

În municipiul Fălticeni îşi desfăşoară activitatea mai
multe ONG-uri, cele mai reprezentative fiind,
,Societatea femeilor ortodoxe din România” – filiala
Fălticeni, Schitul, ,Sf. Andrei „– Fălticeni şi Organizaţia
„Salvaţi copiii” –filiala Fălticeni.

În evidenţa pe anul 2002 a Inspectoratului Teritorial de
Stat pentru persoane cu handicap au fost înregistrate:

Principala direcţie de acţiune a primelor două vizează
construirea şi finanţarea unui azil pentru bătrâni în
municipiul Fălticeni, lucrare aflată în curs de extindere,
inclusiv prin donaţii publice. Organizaţia „Salvaţi copiii”
a derulat în municipiul Fălticeni mai multe programe
destinate protecţiei copiilor aflaţi în dificultate.
Diferite organizaţii ale cultelor desfăşoară ocazional
acţiuni de sprijinire a familiilor aflate în dificultate sau
de popularizare a activităţii lor în rândul populaţiei.

I.4.4.7. Minori. Protecţia copilului
Conform legii privind alocaţia de stat pentru copii au
fost soluţionate 333 dosare în anul 2000, 380 în 2001
şi 323 în 2002.
Biroul Asistenţă Socială al Primăriei Fălticeni are în
evidenţă pentru anul 2003 un număr de 114
plasamente în familie, 28 adopţii şi 72 asistenţi
maternali.
Numărul de copii din municipiul Fălticeni reintegraţi în
familia naturală în perioada 1999 – 2002 a fost de 13
în 1999, 18 în 2000, 10 în 2001 şi 3 în 2002.

Instituţii specializate:
Grădiniţa specială pentru copii hipoacuzici Fălticeni
este un centru-pilot pentru zona Moldovei. De
serviciile acesteia beneficiază anual cca. 100 de copii.
Aici s-a reuşit recuperarea unui număr însemnat de
copii cu dizabilităţi hipoacuzice. La Fălticeni
funcţionează şi unul dintre cele mai mari centre de
plasament din Moldova – „Dumbrava Minunată”, dar
activitatea sa este în restrângere, după cum arată
datele din tabelul următor:
Numărul de copii instituţionalizaţi la Centrul de
plasament Nr. 3 „Dumbrava Minunată” din Fălticeni:
Număr copii
Băieţi
Fete
Total

1999
55
226
281

2000
60
207
267

2001
87
122
209

2002
84
121
205

2003
85
111
196

•
•

Persoane cu handicap de gradul I cu însoţitor:
103 persoane, dintre care 42 minori;
Persoane cu handicap de gradul II: 209
persoane, dintre care 90 minori.

Marea majoritate a copiilor cu dizabilităţi provin din
familii cu venituri scăzute, pentru care alocaţia dublă şi
salariul de însoţitor sunt, deşi insuficiente, singurele
surse de venit. Acest venit minim nu le permite să se
ocupe de recuperarea copiilor deficienţi. Se simte acut
lipsa unui centru de zi pentru copiii cu handicap, unde
aceştia să beneficieze de sfaturile unor specialişti care
să-i ajute să se integreze în societate. Organizaţia
„Salvaţi Copiii”, filiala Fălticeni, a întreprins demersuri,
rămase deocamdată la starea de proiect, pentru
înfiinţarea unui asemenea centru şi a altor instituţii
similare. Pe plan local, doar noile sedii ale Poliţiei
Municipale şi BCR - Filiala Fălticeni dispun de rampe
de acces pentru cărucioarele cu rotile, iar recent, din
iniţiativa primăriei, câteva intersecţii centrale au fost
dotate cu asemenea utilităţi.

I.4.4.9. Pensionari
Conform prevederilor Legii 19/2000, privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,
Casa Judeţeană de Pensii stabileşte şi achită pensii la
5.200 de pensionari ai Municipiului Fălticeni
(30.04.2003).
Printr-o serie de facilităţi se asigură o minimă protecţia
socială pentru pensionarii municipiului Fălticeni.
Totuşi, problemele sociale ale acestei categorii socioprofesionale sunt multe şi complexe, iar rezolvarea lor
nu este întotdeauna de competenţa sau în puterea
autorităţilor locale.

I.4.5. Educaþie. Învãþãmânt

Pregătirea

şcolară şi profesională în municipiul
Fălticeni, se realizează în 13 grădiniţe (1 particulară),
7 şcoli generale, 3 unităţi de nivel liceal (1 colegiu
naţional, 2 grupuri şcolare) şi 1 unitate învăţământ
postliceal. Corpul profesoral cuprinde un total de 536
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cadre didactice din care profesori 253, învăţători 239
şi 44 educatori.

I.4.6. Sport

Populaţia şcolară în anul şcolar 2002 – 2003:

Sportivii din municipiului Fălticeni au avut de-a lungul

Forma de
învăţământ
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Clubul
copiilor
Liceal
Profesional
Ucenici
Postliceal

Nr.
unităţi
12
8
6

Nr. elevi
937
1.489
2.124

Nr. săli Nr. Clase
de clasă
/ grup
57
–
92
–
92
–

1

600

13

11

3
2
1
1

3.262
762
80
69

–
–
–
3

115
31
3
3

Total populaţie şcolară cuprinsă în diverse forme de
învăţământ: 8.375
Grupurile şcolare dispun de locuri de cazare în cămine
pentru elevi, iar masa este asigurată prin 3 cantine.
Reţeaua şi planurile de şcolarizare ale liceelor din
municipiu corespund cerinţelor privind mobilitatea
forţei de muncă şi ţin seama de profilul economic şi
social al localităţii.
Clubul Copiilor şi Elevilor din Fălticeni este spaţiul
iniţiatic în care, între relaxare, competiţie şi
performanţă, tot mai mulţi copii îşi petrec timpul liber.
În prezent funcţionează aici diferite cercuri: cultural
artistice, muzicale, coregrafice, plastice, tehnico–
ştiinţifice, literare, aplicative şi sportive, urmărind
cultivarea aptitudinilor şi talentelor copiilor înscrişi.
Prin activităţile pe care le propune, Clubul Copiilor şi
Elevilor oferă şansa accesului la un câmp
informaţional larg, de descoperire şi punere în valoare
a înclinaţiilor participanţilor, depăşindu-se astfel
eventualele limite inerente ale programei şcolare.
Unităţile de învăţământ din municipiu sunt angajate în
promovarea politicilor educaţionale compatibile cu
cele ale ţărilor Uniunii Europene. Se derulează
proiecte comunitare (ex. Leonardo da Vinci), care vor
sprijini dezvoltarea de cunoştinţe, aptitudini şi
competenţe care să favorizeze exersarea unui
comportament civic activ şi creşterea capacităţii de
inserţie profesională.

anilor rezultate notabile, după cum urmează:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gimnastică: campioană mondială;
Box: campioni naţionali la juniori şi seniori;
Lupte libere: campioni naţionali la juniori şi
seniori;
Canotaj: campioni naţionali, balcanici, la juniori
mici şi mari;
Atletism: campioni naţionali şi europeni juniori;
Karate: campioni naţionali seniori;
Fotbal: Echipa Foresta Fălticeni - Finalistă
Cupa României
Campioană naţională juniori mari.

În prezent activitatea sportivă este reprezentată de
cluburi sportive şcolare şi private:
•
•
•
•
•

F.C. Foresta Fălticeni juniori şi tineret (juniori I –
locul 2 în Campionatul naţional);
Juventus Fălticeni (fotbal, club privat);
CS Tigru (cu un campion mondial la karate);
Asociaţia sportivă a Şcolii cu Clasele I-VIII nr. 3
„Mihail Sadoveanu” cu o secţie de judo;
CSS Nicu Gane de lângă Colegiul Naţional
„Nicu Gane”;

Se înregistrau, în 2003, 284 sportivi legitimaţi.
Rezultatele sportive recente numără, printre altele: un
campion balcanic şi un vicecampion european de
juniori la atletism, 3 campioni naţionali la copii (box), 7
componenţi ai lotului olimpic şi de perspectivă
(canotaj), jucători de fotbal promovaţi la cluburi de
primă divizie, peste 60 de jucători promovaţi în diviziile
B şi C, peste 40 de sportivi promovaţi în diviziile
superioare de volei (băieţi şi fete), iar în cadrul
competiţiilor şcolare:
•
•
•

echipa de copii - locul 7 pe ţară din 68 echipe
echipa de junioare - locul 4 pe ţară
echipa băieţi cls. VII – VIII - campioană
naţională (reprezentând Şcoala generală Nr. 2).

Baza sportivă cuprinde: 2 piste de atletism, 3 săli de
sport, 2 săli de box, bacul pentru pregătirea de iarnă a
canotorilor, baza nautică de pe iazul Şomuz II, 2
stadioane, săli de fitness şi culturism. În cadrul
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Clubului Copiilor şi Elevilor se desfăşoară activităţi
sportive ca: dans sportiv, karate, karting, şah,
navomodele.
Se află în construcţie o nouă sală de sport, în regim
de sală polivalentă, pentru Grupul Şcolar Agricol.
Investiţia de peste 12,5 miliarde lei se derulează în
cadrul programului de investiţii pentru anii 2002 –
2004 al Ministerului Lucrărilor Publice.

Cotidiene

I.4.7. Societatea civilã

Participarea

cetăţenească.
guvernamentale

Crai Nou

Organizaţii

non-

La nivelul municipiului Fălticeni societatea civilă
(cetăţeni, grupuri de cetăţeni, ONG-uri, asociaţii,
sindicate) trebuie încurajată să se implice în procesul
decizional pentru că „gradul de participare al
populaţiei la actul decizional condiţionează realizarea
dezvoltării durabile” (Strategia Naţională pentru
Dezvoltare Durabilă).
Organizaţiile non-guvernamentale cele mai active
sunt: Societatea femeilor ortodoxe din România –
filiala Fălticeni, Schitul Sf. Andrei – Fălticeni,
Organizaţia „Salvaţi copiii” –filiala Fălticeni.
ONG- urile se confruntă cu următoarele probleme:
•
•
•
•

Imaginea negativă pe care aceste organizaţii o
au în rândul comunităţii locale;
Lipsa voluntarilor care să se alăture acţiunilor
întreprinse de către acestea;
Slaba implicare a comunităţii locale de afaceri
în sprijinirea acţiunilor venite în folosul
comunităţii;
Lipsa unei mai bune comunicări între
organizaţii, pe de o parte, şi între organizaţii şi
autorităţile locale pe de altă parte.

I.4.8. Mass-Media

Ca

profesionalismul unor ziarişti locali ai presei scrise,
contribuie la un produs mediatic elaborat, cu efecte
sociale remarcabile. Un fenomen de maxim interes îl
reprezintă mediatizarea evenimentelor sociale. El
constă în faptul că imaginea pe care o avem despre
evenimentele sociale, semnificative, trecute sau
prezente provine astăzi aproape exclusiv de la diferite
media. În ultimii ani în peisajul presei locale şi
judeţene au apărut numeroase publicaţii (ziare şi
reviste) dar şi posturi de radio şi televiziune.

purtătoare de imagine, informaţie, autoritate,
mass-media este foarte importantă în dezvoltarea
socială, în condiţiile în care alte subsisteme sociale
dau dovadă de o inerţie disfuncţională. Serviciul
Relaţii-Comunicare-Promovare al Primăriei, alături de

Monitorul
Obiectiv

Periodice Posturi radio Posturi TV
Cronica de
Radio
TV 7 Fălticeni
Fălticeni
Contact
Opinia
Antena 1
Radio Star
Suceava
fălticeneană
Radio AS
Radio Top 91

Pe lângă aceste publicaţii, în Fălticeni au apărut un
număr impresionant de reviste editate de unităţi
şcolare şi de diverse organizaţii culturale.

I.4.9. Justiþia ºi starea infracþionalã

La Fălticeni funcţionează Judecătoria Fălticeni (unde
îşi desfăşoară activitatea 10 judecători) şi Parchetul
de pe lângă Judecătoria Fălticeni, înfiinţate în anul
1992.
Situaţia condamnaţilor definitiv:
Nr.
Bărbaţi Femei
condamnaţi
2000
538
464
74
2001
455
387
68
2002
607
533
74
Anul

Minori
30
35
33

Cetăţeni
străini
2
1

Fenomenul infracţional în municipiul Fălticeni cunoaşte,
după cum se observă şi din statistici, o uşoară creştere
dar, din analiza datelor reiese că nivelul infracţionalităţii
este sub nivelul mediei pe ţară. Cauzele care conduc la
producerea de infracţiuni sunt numeroase, cele mai
frecvente fiind: consumul de alcool, sărăcia, şomajul,
lipsa locurilor de muncă, diminuarea gradului de
conştiinţă civică a populaţiei. Majoritatea infracţiunilor
au loc pe fondul consumului de alcool.
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I.4.10. Ordinea publicã
Climatul de încredere şi siguranţă în care trebuie să
trăiască cetăţenii oricărei comunităţi este asigurat de
agenţii de ordine publică, în colaborare cu cadrele
corpului de jandarmi şi cu gardienii publici.
■

Personalul Poliţiei şi al Jandarmeriei Fălticeni
manifestă o preocupare constantă pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu, prevenirea şi combaterea
criminalităţii, asigurarea ordinii şi liniştii publice, a unui
climat de siguranţă civică corespunzătoare.
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II. OBIECTIVE

II.1. OBIECTIVELE GENERALE

II.2. OBIECTIVE ªI MÃSURI

Obiectivele

Obiectivul strategic fundamental constă în împlinirea

principale ale dezvoltării municipiului
Fălticeni sunt următoarele:
•

dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea
accesului
neîngrădit
al
populaţiei
şi
consumatorilor
industriali
la
această
infrastructură (apă, electricitate, distribuţie
gaze, căi de transport);
• accesul la locuinţă;
• protecţia mediului, conservarea şi protecţia
capitalului natural;
• reducerea sărăciei;
• regenerare urbană
- regenerarea capitalului natural, în special a
terenurilor şi a resurselor de apă
contaminate;
- reabilitarea urbană prin refacerea şi
dezvoltarea centrului istoric, a clădirilor
istorice aflate în afara perimetrului istoric
delimitat şi redezvoltarea clădirilor prin
renovarea faţadelor şi a funcţiunilor de bază
sau redefinirea acestor funcţiuni.
Ţinând cont de condiţiile specifice ale zonei, în
subsidiar obiectivelor generale, Municipiul Fălticeni îşi
propune şi îşi asumă totodată responsabilitatea faţă
de hinderland-ul rural (bazinul demografic al fostului
judeţ Baia, al fostului raion Fălticeni cu aproape
200.000 locuitori), faţă de persoanele defavorizate şi
pentru convieţuirea etniilor.

aspiraţiei Fălticenilor de oraş al culturii şi ştiinţei,
susţinut de o economie competitivă, dinamică şi
inovativă, cu un mediu de viaţă de calitate, conform
principiilor dezvoltării durabile, cu rol polarizator în
regiune, înscris în circuitele de valori Europene.

Direcţii strategice care duc la atingerea acestui
obiectiv:
•

•
•
•
•

Susţinerea economică a municipiului Fălticeni
pentru afirmarea rolului de centru regional prin
dezvoltarea lui în acord cu tendinţele majore
ale Comunităţii Europene;
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de
bază locale şi a căilor de comunicaţie la
standarde Europene;
Consolidarea identităţii şi promovarea imaginii
municipiului Fălticeni de spaţiu tradiţional
multicultural şi spiritual;
Îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor,
ameliorarea cadrului urban în scopul creşterii
calităţii vieţii locuitorilor la standarde Europene;
Asigurarea protecţiei şi conservării mediului
natural şi construit în concordanţă cu cerinţele
dezvoltării durabile.
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II.2.1. Susþinerea economicã a municipiului Fãlticeni pentru afirmarea rolului de centru
regional, prin dezvoltarea lui în acord cu tendinþele majore ale Comunitãþii Europene
Obiective
Măsuri
Susţinerea şi dezvoltarea afacerilor prin politici financiare adecvate;
I.2.1.1. Îmbunătăţirea mediului
de afaceri şi crearea unei
Simplificarea şi eficientizarea cadrului administrativ;
imagini de excelenţă în
Creşterea gradului de coerenţă a politicilor privind IMM-urile, precum şi a capacităţii de a crea
promovarea afacerilor în
şi implementa la nivel local politici şi programe de sprijin pentru IMM-uri;
municipiul Fălticeni
Dezvoltarea serviciilor în vederea sprijinirii afacerilor şi crearea unei agenţii de dezvoltare
locale;
Facilitarea accesului IMM-urilor la resursele financiare prin credite şi sprijin financiar pentru
IMM-uri.
Accelerarea procesului de restructurare şi privatizare a întreprinderilor;
I.2.1.2. Restructurarea
economică a platformelor
Facilităţi financiare acordate ramurilor cu potenţial de creştere economică;
industriale
Valorificarea infrastructurii disponibilizate prin retehnologizare (teren şi clădiri) pentru
dezvoltarea de noi afaceri.
Anticiparea dezvoltării infrastructurii în domeniu;
I.2.1.3. Dezvoltarea sectorului
terţiar prin crearea de noi poli
Diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor;
şi introducerea oraşului în
Realizarea de noi centre de interes terţiar în municipiul Fălticeni;
circuitele regionale şi
Promovarea utilizării tehnologiei informaţiei în toate sectoarele economice şi la toate nivelurile
internaţionale
societăţii;
Identificarea, stabilirea şi promovarea unor modalităţi de cooperare cu administraţii locale din
ţară.
Asigurarea unei formări continue în perspectiva educaţiei permanente a forţei de muncă;
I.2.1.4. Dezvoltarea pieţei
muncii şi îmbunătăţirea
Formarea culturii organizaţionale;
mobilităţii ei
Folosirea centrelor de excelenţă şi a sectoarelor eficiente ca suport pentru transformarea
întregii societăţi;
Mobilizarea comunităţii locale în monitorizarea propriilor resurse umane.
I.2.1.5. Promovarea
Susţinerea proiectelor care pun în valoare elementele patrimoniului cultural şi ale tradiţiilor
municipiului Fălticeni ca oraş
locale;
turistic naţional şi internaţional
Realizarea proiectelor de dezvoltare şi modernizare a dotărilor de agrement destinate
petrecerii timpului liber;
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţilor de marketing comunitar şi de promovare a turismului;
Diversificarea serviciilor turistice în acord cu tendinţele mondiale în domeniu: turism cultural,
ecoturism, agroturism etc.
I.2.1.6. Zonarea şi structurarea
Crearea cadrului legal de dezvoltare a zonei Fălticeni;
Dezvoltarea infrastructurii pentru dezvoltarea municipiului;
economică a municipiului
Fălticeni
Dezvoltarea prin complementaritate a localităţilor din aria de polarizare.
I.2.1.7. Redresarea industriei
Creşterea performanţelor productive şi economice ale industriei
agroalimentare
agroalimentare;
Retehnologizarea unităţilor de procesare a producţiei agroalimentare şi înfiinţarea de noi
unităţi;
Înfiinţarea, ,Bursei mărului” la Fălticeni;
Dezvoltarea intensivă a comunelor limitrofe pe profile diferite, în funcţie de zonarea producţiei
agricole;
Recâştigarea renumelui de excelenţă în domeniul produselor alimentare specifice locale.
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Obiective
I.2.1.8. Sprijinirea sectorului
IMM, un obiectiv important
pentru dezvoltarea locală
durabilă

Măsuri
1. Respectarea prevederilor acquis-ului la nivel local, în domeniul Liberei circulaţii a serviciilor
(cap. 3 de negociere) şi al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (cap. 16 de negociere), pentru prevenirea
emiterii pe plan local a unor decizii care ar putea fi restrictive pentru activitatea IMM-urilor. Acest
aspect vizează, în principal administrarea următoarelor legii cu impact asupra dezvoltării IMM:
- Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi Legea privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM
(aflată în proces de dezbatere parlamentară)
- Legea nr.507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către
persoane fizice, precum şi Legea privind autorizarea şi înregistrarea în registrul comerţului a
persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi a asociaţiilor
familiale (aflată în proces de dezbatere parlamentară)
- Legea nr.650/2002 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi aplicarea
Normelor metodologice de implementare a acestora
2. Dezvoltarea parteneriatelor pe proiecte prioritare identificate de Agenda Locală 21 pentru IMMurile locale. În cadrul acestor parteneriate pot fi implicate Agenţiile de Dezvoltare Regională,
precum şi asociaţiile de reprezentare a sectorului IMM, inclusiv reprezentanţele teritoriale ale
CNIPMMR realizându-se astfel:
- consultarea factorilor de răspundere regionali pentru actualizarea Strategiei de Dezvoltare a
sectorului IMM pe perioada 2004-2008;
- dezvoltarea de programe locale şi regionale pentru asigurarea dezvoltării durabile a regiunilor şi
creşterea competitivităţii IMM;
- dezvoltarea reţelelor locale de fonduri de garantare;
- susţinerea accesului IMM la servicii de consultanţă şi informare;
- asigurarea sustenabilităţii parcurilor industriale şi a incubatoarelor de afaceri;
- susţinerea transferului afacerilor în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii;
- susţinerea accesului IMM la utilităţile publice;
- modernizarea departamentelor administraţiei publice locale în scopul creşterii eficienţei acestora
în relaţia cu întreprinzătorii;
- iniţierea unui dialog permanent între ANIMMC, primărie şi prefectură asupra problemelor ivite în
relaţia cu întreprinzătorii în aplicarea Normelor metodologice;
- organizarea de seminarii tematice pentru găsirea celor mai bune soluţii de dezvoltare durabilă şi
pentru preîntâmpinarea introducerii unor bariere artificiale în calea dezvoltării afacerilor.

II.2.2. Modernizarea infrastructurii de bazã locale ºi a cãilor de comunicaþie
Obiective
I.2.2.1. Dezvoltarea
infrastructurii şi modernizarea
transporturilor

I.2.2.2. Modernizarea şi
dezvoltarea reţelelor de utilităţi

Măsuri
Realizarea unui culoar de dezvoltare pe relaţia Valea Moldovei - Valea Şomuzului Mare;
Diversificarea şi modernizarea căilor de comunicaţie;
Realizarea unui sistem de artere ocolitoare pentru traficul greu de tranzit;
Realizarea unui inel central modernizat cu noduri dezvoltate pentru toate relaţiile de acces
rutier;
Modernizarea străzilor degradate din cartierele de la periferie;
Dezvoltarea de infrastructuri pentru noile zone de dezvoltare ale municipiului;
Înfiinţarea transportului urban de călători.
Modernizarea şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi necesare dezvoltării oraşului;
Creşterea calităţii serviciilor către beneficiari prin eliminarea monopolurilor;
Sprijinirea montării de centrale termice de bloc sau individuale.
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II.2.3. Consolidarea identitãþii ºi promovarea imaginii municipiului Fãlticeni de spaþiu
tradiþional, multicultural ºi spiritual
Obiective
I.2.3.1. Protecţia, reabilitarea şi
valorificarea patrimoniului
oraşului
I.2.3.2. Susţinerea vocaţiei
culturale şi promovarea
valorilor şi tradiţiilor locale la
nivel naţional şi internaţional

Măsuri
Conservarea, consolidarea şi restaurarea patrimoniului cultural existent;
Păstrarea identităţii municipiului Fălticeni prin dezvoltarea lui în armonie cu patrimoniul
urbanistic şi natural existent;
Extinderea protecţiei specifice pentru noi situri urbanistice şi monumente arhitectonice.
Creşterea capacităţii de atragere de manifestări sau activităţi artistice şi culturale de nivel
calitativ ridicat;
Crearea unei pieţe pentru serviciile culturale;
Cultivarea relaţiilor internaţionale de colaborare cu municipii Europene;
Participarea municipiului Fălticeni în structuri specifice de colaborare internaţionale;
Consolidarea şi dezvoltarea legăturilor culturale cu administraţii locale din ţară;
Susţinerea spiritului ecumenic interconfesional;
Recunoaşterea rolului religiei ca partener într-o societate democratică.

II.2.4. Îmbunãtãþirea ºi diversificarea serviciilor, ameliorarea cadrului urban în scopul
creºterii calitãþii vieþii locuitorilor la standarde Europene
Obiective
Măsuri
Reabilitarea şi dezvoltarea reţelei de infrastructură necesare în domeniul asistenţei medicale;
I.2.4.1. Dimensionarea
infrastructurii în domeniul
Înfiinţarea unor clinici medicale specializate de interes regional;
asistenţei medicale necesare Crearea unui sistem informaţional computerizat şi a unei baze de date necesare cunoaşterii în
asumării şi susţinerii rolului orice moment a evoluţiei biologice a cetăţenilor Fălticeniului: natalitate, morbiditate, mortalitate,
municipiului Fălticeni de centru
nupţialitate, durata medie a vieţii, etc.;
medical zonal
Crearea unor centre de performanţă pentru evaluarea riscului asupra sănătăţii datorat modului
de viaţă (condiţii de locuit, poluare, obiceiuri alimentare).
Reabilitarea dotărilor existente şi dezvoltarea infrastructurii din învăţământul şcolar local;
I.2.4.2. Dezvoltarea
infrastructurii locale destinate
Extinderea informatizării în unităţile de învăţământ;
dezvoltării învăţământului
Crearea unor condiţii de învăţare şi a unor programe adecvate pentru grupurile de persoane
defavorizate.
Creşterea motivaţiei individuale pentru învăţare şi emancipare profesională;
I.2.4.3. Valorificarea eficientă a
resurselor umane
Corelarea nivelului de instruire a resurselor umane cu oportunităţile procesului de dezvoltare
economică şi socială;
Crearea centrelor de excelenţă pentru domeniile prioritare;
Susţinerea sistemului de cercetare-dezvoltare prin valorificarea potenţialului local în domeniu;
Crearea de programe de pregătire profesională, calificare şi policalificare pentru persoanele
care lucrează în sectorul terţiar;
Crearea unui sistem informaţional privind gradul de ocupare al forţei de muncă disponibilizate;
Respectarea principiului egalităţii de gen pentru acordarea de şanse egale în muncă şi
promovare.
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Obiective
I.2.4.5. Crearea condiţiilor
minime pentru ca locuitorii din
Fălticeni să obţină accesul la
surse de venituri permanente
şi în creştere ca premisă
esenţială a îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă
I.2.4.6. Configurarea de politici
sociale specifice pentru
susţinerea persoanelor
defavorizate

Măsuri
Crearea unui sistem de monitorizare a numărului de persoane aflate sub pragul sărăciei şi
corelarea politicilor sociale locale cu prevederile legale existente la nivel naţional;
Dezvoltarea serviciilor de calificare, consiliere, informare şi mediere;
Desfăşurarea târgurilor de locuri de muncă.

I.2.4.10. Prevenirea şi
combaterea infracţionalităţii
prin dezvoltarea de politici de
securitate comunitară

Identificarea şi luarea de măsuri în evitarea stărilor conflictuale generate de consumul de
alcool şi droguri;
Realizarea unui comitet antiinfracţional în şcoli, în colaborare cu Poliţia, Parchetul, O.N.G.-uri
şi alte instituţii;
Creşterea numărului de cadre de poliţie în Fălticeni şi îmbunătăţirea dotărilor specifice;
Reintegrarea în societate a celor care au pedepse privative de libertate în scopul prevenirii
recidivării (consiliere şi sprijin în vederea obţinerii de locuinţe sociale, locuri de muncă)
informarea şi educarea cetăţenilor privind legislaţia în vigoare, pentru prevenirea
infracţionalităţii;
Dezvoltarea reţelei de asistenţă psiho-medico-socială la domiciliu a bolnavilor în evidenţă cu
boli psihice cronice.

Asistarea tinerelor mame singure financiar prin consiliere psihologică pentru reintegrare
socială şi găsirea unui loc de muncă;
Combaterea fenomenului oamenii străzii, consilierea şi integrarea în societate a acestora;
Crearea hărţii sociale a municipiului;
Acordarea de asistenţă pentru persoanele cu handicap şi asigurarea accesibilităţii acestora la
servicii, prin amenajări tehnice şi dotări specifice;
Crearea unor centre de consiliere, tratament şi cămine de asistenţă medico-socială pentru
bolnavii de boli incurabile.
Reabilitarea bazelor sportive existente;
I.2.4.7. Realizarea unei
infrastructuri sportive necesare
Construirea unor săli de sport în cadrul şcolilor şi liceelor municipiului;
dezvoltării sportului de masă şi Construirea unor terenuri sportive cu dotări minime în cartierele municipiului, a unei piscine
de performanţă precum şi
acoperite şi a unui patinoar artificial;
realizarea dotărilor sportive
Realizarea unui sistem de dotări sportive pentru desfăşurarea competiţiilor naţionale nautice
pentru intrarea municipiului
pe iazurile municipiului.
Fălticeni în circuitul
competiţiilor sportive naţionale
I.2.4.8. Iniţierea de
Organizarea de dezbateri publice cu privire la subiectele de interes general pentru comunitate
parteneriate cu reprezentanţii
şi identificarea proiectelor de interes comun.
societăţii civile în scopul
promovării iniţiativelor benefice
pentru comunitatea locală
Asigurarea accesului la o locuinţă decentă a categoriilor sociale defavorizate;
I.2.4.9. Promovarea unei
politici speciale privind
Facilitarea procesului investiţional privat în domeniul construcţiilor de locuinţe;
reabilitarea fondului de locuinţe
Crearea de premise favorabile revenirii la un mod de locuire unifamilial (casă cu grădină);
existent, precum şi construirea
Continuarea colaborării cu ANL pentru construirea de locuinţe sociale.
de noi locuinţe
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II.2.5. Asigurarea protecþiei ºi conservãrii mediului natural ºi construit în concordanþã cu
cerinþele dezvoltãrii durabile
Obiective
I.2.5.1. Îmbunătăţirea calităţii
apelor de suprafaţă, a apei
potabile şi gospodărirea lor
eficientă

I.2.5.2. Asigurarea condiţiilor
necesare reducerii factorilor de
risc: cutremure, alunecări de
teren, inundaţii

I.2.5.3. Îmbunătăţirea calităţii
atmosferei şi a mediului de
viaţă

I.2.5.4. Asigurarea eficienţei
consumurilor energetice
I.2.5.5. Asigurarea unui
management durabil al
deşeurilor în municipiul
Fălticeni

I.2.5.6. Conservarea şi
extinderea reţelei de arii
protejate, parcuri, monumente
ale naturii, precum şi spaţii
verzi din municipiul Fălticeni şi
zonele învecinate
I.2.5.7. Implicarea şi utilizarea
mai eficientă a societăţii civile,
mass-mediei locale şi
învăţământului de toate
gradele în educarea populaţiei
în spiritul protecţiei mediului

■

Măsuri
Protejarea bazinului superior al Moldovei, inclusiv prin programe cu finanţare internaţională;
Gospodărirea raţională a rezervelor de apă;
Păstrarea şi valorificarea apelor de suprafaţă din municipiu;
Regularizări de ape şi asanarea unor cursuri de apă poluate;
Refacerea reţelei de distribuţie şi retehnologizarea staţiilor de tratare a apei;
Dotarea laboratoarelor SC, ,Comerţul Românesc” Fălticeni şi Direcţia de Sănătate Publică
Fălticeni cu aparatură performantă pentru monitorizarea calităţii apei potabile.
Lucrări de consolidare şi refacere a clădirilor patrimoniului cultural, a blocurilor de locuinţe şi
caselor private identificate ca prezentând un risc seismic crescut;
Refacerea drenurilor şi a lucrărilor existente de consolidare a versanţilor;
Realizarea de noi lucrări de consolidare acolo unde sistemele de monitorizare indică
posibilitatea declanşării unor alunecări de teren;
Refacerea şi extinderea lucrărilor de canalizare din zona industrială în vederea asigurării
preluării eficiente a apelor pluviale.
Reducerea impactului generat de traficul rutier şi feroviar asupra sănătăţii populaţiei şi
integrităţii patrimoniului cultural;
Reducerea nivelului de poluare a aerului;
Eficientizarea şi ecologizarea transportului;
Realizarea unor artere rutiere ocolitoare pentru traficul greu;
Extinderea spaţiilor verzi în cartierele noi de locuit şi în zona industrială;
Diminuarea treptată a cantităţilor de pesticide şi insecticide folosite de Staţiunea Pomicolă
Fălticeni;
Elaborarea unei strategii de gospodărire a deşeurilor pe principiile dezvoltării durabile;
Realizarea de plantaţii ecologice.
Promovarea programelor de eficientizare a utilizării energiei la diverşi consumatori;
Promovarea surselor durabile de energie;
Promovarea de soluţii tehnice ecologice în dezvoltarea investiţiilor.
Realizarea unui depozit regional de eliminare finală a deşeurilor menajere din municipiul
Fălticeni şi comunele limitrofe care să corespundă din punct de vedere al protecţiei mediului
exigenţelor Uniunii Europene;
Realizarea unei reţele de colectare selectivă a deşeurilor la sursă în vederea reciclării (hârtie,
sticlă, plastic, metal);
Realizarea unui incinerator pentru eliminarea finală a deşeurilor toxice şi periculoase cum sunt
cele medicale, pesticidele expirate, deşeurile industriale etc.
Reinventarierea, verificarea stării de vegetaţie şi marcarea arborilor monumente ale naturii din
municipiul Fălticeni;
Asigurarea conservării, administrării corespunzătoare şi a extinderii parcurilor, spaţiilor verzi şi
a pădurilor din vecinătatea municipiului Fălticeni, atât în domeniul public cât şi în domeniul
privat.
Organizarea unor puncte de educaţie şi consultanţă privind mediul şi dezvoltarea durabilă
având ca bază instituţiile de învăţământ din Fălticeni;
Iniţierea unei campanii de sensibilizare a populaţiei (asociaţii de locatari, organizaţii
cetăţeneşti) în problemele dezvoltării durabile.
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III. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE

III.1. MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A
CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE

III.1.1. Etape parcurse în abordarea
planificãrii strategice

Provocările dezvoltării economice locale în perioada
de tranziţie din România solicită o abordare proactivă
a planificării şi a managementului urban. Elaborarea
strategiei de dezvoltare a oraşului constituie o practică
nouă pentru administraţia publică. Sectorul public
poate promova obiectivele sale de dezvoltare
strategică prin practici eficiente ale administraţiei
publice locale, prin planificare urbană şi management
proactiv al terenurilor şi prin furnizarea infrastructurii
fizice şi a serviciilor sociale în colaborare cu sectorul
privat.

•

Elaborarea Statutului cadru al municipiului
Fălticeni, a Regulamentului de ordine interioară
şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Primăriei Fălticeni de către Biroul
Relaţii, Comunicare, Promovare.

III.1.3. Obiective propuse:
•
•
•
•

dezvoltarea Biroului de Prognoze - Dezvoltare
prin transformarea acestuia în serviciu şi
crearea unei bănci de date urbane;
înfiinţarea biroului G.I.S. şi finalizarea
sistemului informaţional de gestionare a
datelor;
trecerea la dezvoltarea pe zone urbane cu
structuri operaţionale specializate;
realizarea unei strategii de colaborare între
administraţia publică locală şi organizaţiile
neguvernamentale profilate pe dezvoltare,
probleme sociale şi de mediu.

Etape parcurse în cadrul acestui proces:
•
•

Elaborarea în 2000 a Planului de investiţii
pentru anii 2000 – 2004 a municipiului Fălticeni;
În cadrul procesului de elaborare a Strategiei
Locale de Dezvoltare, Primăria Municipiului
Fălticeni a beneficiat de experienţa acumulată
în urma consultanţei acordate prin:
- programul de asistenţă pentru administraţia
publică locală, finanţat de USAID componenta dezvoltare economică;
- sprijinul
GRASP
pentru
demararea
procesului de realizare a unei strategii de
dezvoltare;

III.1.2. Rezultate în planul reformei
instituþionale:
•
•

înfiinţarea Biroului de Prognoze – Dezvoltare;
înfiinţarea
Biroului
Relaţii,
Comunicare,
Promovare;

III.2. PROIECÞIA FINANCIARÃ

Există

o preocupare permanentă din partea
administraţiei locale pentru mărirea veniturilor
bugetului local din surse extrabugetare. Veniturile
existente sunt insuficiente în condiţiile în care, de la
nivelul administraţiei centrale are loc o delegare de
responsabilităţi fără alocarea resurselor necesare
îndeplinirii acestora. Astfel, la nivel local resursele
posibil a fi alocate dezvoltării sunt minime. Poziţia şi
plasarea oraşului într-o zonă săracă necesită
atragerea de resurse de dezvoltare, atât de la nivel
central, cât şi de la nivel local. O sursă importantă o
reprezintă programele de finanţare nerambursabilă
externe. O ilustrare a acestor dificultăţi este redată în
proiecţia financiară a bugetului local pentru perioada
2004-2007.
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Bugetul local pe surse, titluri de cheltuieli şi subcapitole pe anii 2002 – 2007 (mil lei)
DENUMIREA INDICATORILOR

Realizări
2000

Realizări
2001

Realizări
2002

Realizări
2003

Program
2004

Estimări
2005

Estimări
2006

Estimări
2007

Venituri curente

6.886

13.060

16.453

23.724

24.350

34.400

39.520

45.225

Venituri de capital

6.508

5.427

3.432

1.870

2.850

8.700

10.000

12.000

Prelevări de la bugetul de stat

18.420

88.880

95.061

106.631

107.408

125.700

144.600

166.000

Subvenţii

1.699

1.982

-

1.050

-

1.200

1.380

1.600

Total venituri

33.513

109.349

114.946

133.275

134.608

170.000

195.500

224.825

Din care venituri proprii

13.394

18.487

19.885

25.594

40.848

62.000

71.000

82.000

Servicii publice generale

4.844

7.410

8.560

9.658

12.000

13.500

15.525

17.853

Cheltuieli social-culturale

11.158

64.327

80.729

99.504

103.464

122.500

140.875

162.006

- Învăţământ

5.964

57.126

67.669

79.679

87.760

96.000

110.400

126.960

- Sănătate

-

-

-

-

500

600

690

793

- Cultură, religie,activ. sportive şi
de tineret

2.082

2.742

3.223

5.514

4.861

9.400

10.810

12.431

- Asistenţă socială, alocaţii, pensii,
ajutoare şi indemnizaţii

3.111

4.458

9.837

14.310

10.343

16.500

18.975

21.821

Servicii şi dezvol. publică,
locuinţe, mediu şi ape

10.806

30.607

24.693

20.888

18.091

27.000

31.050

35.707

Acţiuni economice

36

97

7

-

-

600

690

793

- Transporturi şi comunicaţii

595

174

-

-

-

600

690

793

Alte acţiuni

6.101

4.725

2.214

1.045

1.052

6.400

7.360

8.464

TOTAL

33.513

109.349

114.946

133.275

134.608

170.000

195.500

224.825

CHELTUIELI
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III.3. OBIECTIVELE SPECIFICE ªI PROIECTELE IDENTIFICATE PENTRU
PERIOADA 2004 – 2014

Nr.
Finanţare:
Crt

Titlul Proiectului

Valoare
Instituţiile /
estimativă Perioada
Monitorizare
Depart.
proiect
de timp
/ evaluare
responsabil
(USD)

Termen:
☺ Primăria Fălticeni
scurt- 2004
Consiliul Judeţean Suceava & Bugetul de stat
mediu- 2007
Surse externe (UE, USAID, Altele)
lung- 2014
Alte resurse (PPP, Private, Asoc. adm.)
APA
1.
Refacerea infrastructurii de apă în municipiul Fălticeni, jud.
Suceava
4.570.000
&
Refacere, amenajare şi apărări de maluri ale captării de
apă din râul Moldova Baia III pentru municipiul Fălticeni,
270.000
jud. Suceava
Refacerea reţelei de distribuţie a apei în Municipiul
1.880.000
Fălticeni
Refacerea reţelei de canalizare a apei în Municipiul
800.000
Fălticeni
1.620.000
4. Modernizare staţie de epurare ape uzate
Sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul
2.
Fălticeni şi zona înconjurătoare
1.770.000
Amenajare staţii de transfer în localităţile limitrofe
300.000
Colectarea selectivă a ambalajelor tip, ,PET” în municipiul
&
Fălticeni
100.000
Extindere şi amenajare rampă de gunoi menajer
440.000
Identificarea, neutralizarea şi eliminarea substanţelor
poluante din depozitul de A.C.H. de la S.C., ,METADET”
1.000.000
S.A.
ENERGIE
3.
Extindere reţea gaz metan
350.000
Extinderea reţelei de iluminat public
200.000
4.
&
☺

TRANSPORT
Construirea centurii rutiere pentru trafic greu
Linie de transport urban tip maxi-taxi
Realizarea sistemului de parcări a municipiului Fălticeni

Primăria

Biroul Local
de
Coordonare
AL21

Primăria

Biroul Local
de
Coordonare
AL21

Primăria

Biroul Local
de
Coordonare
AL21
Biroul Local
de
Coordonare
AL21

Primăria
1.000.000
60.000
600.000
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Nr.
Finanţare:
Crt
5.
&
☺
☺

☺

☺
6.
☺
☺

7.
☺
☺
☺

Titlul Proiectului

Valoare
Instituţiile /
estimativă Perioada
Monitorizare
Depart.
proiect
de timp
/ evaluare
responsabil
(USD)
Primăria
Biroul Local
de
5.225.000
Coordonare
AL21
2.000.000

REGENERARE URBANĂ
Locuinţe pentru tineret în regim de închiriere
Lucrări de infrastuctură pentru noul sediu al Spitalului
municipal Fălticeni cu 430 paturi
Realizarea bazei de date informatice integrală a Primăriei
Proiectul GIS
Centrul de informare a cetăţenilor
150.000
Consolidare şi reabilitare clădiri istorice
60.000
Consolidarea şi modernizarea clădirii primăriei Fălticeni
200.000
Consolidarea clădirii, ,Galeria Oamenilor de Seamă”
32.000
Reabilitare Muzeul Apelor, ,Mihai Băcescu” Fălticeni
50.000
Consolidare Casa memorială, ,Mihail Sadoveanu”
18.000
Consolidarea şi modernizarea Bibliotecii Municipale
60.000
Reabilitarea faţadelor imobilelor
300.000
Parcuri pentru copii
20.000
Extindere şi modernizare piaţa agroalimentară (ecologică)
600.000
Parc industrial
3.000.000
Incubator de afaceri – centru de consultanţă pentru IMM-uri
30.000
Procesarea industrială a fructelor
500.000
Dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale
40.000
Organizarea bursei mărului şi a cartofului
45.000
Înfiinţarea unui oficiu pentru protecţia consumatorilor
10.000
Pachetul turistic, ,Fălticeni”
177.000
Reintroducerea municipiului Fălticeni în circuitul turistic –
40.000
Circuitul turistic „Mihail Sadoveanu”
10.000
Circuitul turistic „Axa Baia – Fălticeni”
25.000
Dezvoltarea agroturismului în zona Dornelor – Fălticeni
2.000
Renaşterea Cenaclului „Şezătoarea”
6.000
Zilele, ,Iarmarocul de Sf. Ilie”
2.000
Festivalul, ,Sculaţi gazde, nu dormiţi”
2.000
Concursul de pescuit
25.000
Concursul, ,Regata Fălticeni”
2.000
Sărbătoarea mărului
1.000
Concurs-expoziţie de porumbei
5.000
Concurs cinegetic, ,Codrii seculari Slătioara”
4.000
Calendarul stânelor –, ,Sâmbra oilor”
4.000
Traseul cultural al municipiului Fălticeni
2.000
Traseul turistic, ,Victoria Lipan”
3.000
Traseul turistic – turul mănăstirilor din N. Moldovei
10.000
Gala de Box – Fălticeni
20.000
Moto - turism
10.000
Festivalul Rock Fălticeni
SOCIAL
Centru de asistenţă socială în urgenţă
1.200.000
Centru de zi pentru tinerii cu dizabilităţi
125.000
Centru de zi pentru persoane vârstnice
60.000
Proiectul „Străzi liniştite – oraş liniştit”
10.000

Primăria

Biroul Local
de
Coordonare
AL21

Primăria

Biroul Local
de
Coordonare
AL2
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III. 4. STRUCTURI INSTITUÞIONALE DE MONITORIZARE, IMPLEMENTARE
ªI EVALUARE A PROIECTELOR IDENTIFICATE

Structura utilizată ca instrument de măsurare şi
evaluare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă conţine
un set de indicatori care să permită evaluarea
performanţelor
privind
atingerea
obiectivelor
propuse.

Monitorizarea

implementării proiectelor identificate,
presupune din partea administraţiei locale o abordare
în sistem coerent de urmărire a modului în care
proiectele se realizează şi a efectelor pe care le induc
acestea în viaţa comunităţii.

III.4.1. Fluxul decizional în implementarea Planului Local de Dezvoltare Durabilã

Planul Local de
Dezvoltare
Durabilă

Dispoziţia
primarului

Comitetul de coordonare
plan investiţii de capital

Dispoziţia
primarului

Consiliul
Local

Departamente din Primărie
B.L.C. Agenda Locală 21
Cetăţeni şi sectorul privat
Proiect plan investiţii
de capital
Analiza tehnică
Analiza financiară

Propuneri şi pregătire
investiţii de capital

Programe:
- guvernamentale;
- regionale;
- judeţene.

Ianuarie

Februarie

Impozite şi taxe
Buget local
Buget judeţean
Buget central

ONG-uri, firme
private, cetăţeni,
alte instituţii.

Martie

Aprilie

Implementare

Mai

Iunie

Iulie

August

Plan de
investiţii
de capital

Monitarizare

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
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III.4.2. Indicatori pentru Dezvoltare Durabilã
Domenii

Indicatori

Dezvoltarea Infrastructurii de bază
Procentul de locuinţe conectate la reţeaua de distribuţie a apei potabile (%)
Procentul de locuinţe conectate la reţeaua de canalizare (%)
Consumul anual de apă potabilă (m3/locuitor)
APA
Consumul de apă industrială (m3/an)
Lungimea reţelei de canalizare supusă modernizării (Km)
Cantitatea de apă tratată în staţiile de epurare (mc/an)
Lungimea reţelei stradale supusă lucrărilor de modernizare şi refacere (km)
INFRASTRUCTURA
Lungimea străzilor, drumurilor supuse refacerii (km/an)
STRADALĂ
Volumul investiţiilor în refacerea străzilor şi întreţinere
Nr. de parcări publice
Consumul total pe categorii de surse de energie (cărbune, gaz, electrică, petrol)
Consumul anual de energie electrică pe locuitor (kw/locuitor)
ENERGIA
Consumul anual de gaze naturale pe locuitor (mc/locuitor)
Procentul vehiculelor care folosesc combustibili nepoluanţi (%)
Protecţia mediului, conservarea şi protecţia capitalului natural
Nr. de determinări privind parametrii chimici ai apei potabile efectuate în decursul unui
an care depăşesc valorile prescrise în standardele internaţionale (OMS)
Nr. de determinări privind parametrii biologici ai apei potabile efectuate în decursul unui
an care depăşesc valorile prescrise în standardele internaţionale (OMS)
Nr. de determinări privind parametrii biologici ai apei recreaţionale (de îmbăiere)
CALITATEA APEI
efectuate în decursul unui an care depăşesc valorile prescrise în standardele
internaţionale (OMS)
Nr. de determinări privind parametrii chimici ai apei recreaţionale (de îmbăiere)
efectuate în decursul unui an care depăşesc valorile prescrise în standardele
internaţionale (OMS)
Nr. de zile în care concentraţia de SO2 depăşeşte valoarea maximă admisibilă
(125µg/mc)
CALITATEA
Nr. de zile în care concentraţia de NO2 depăşeşte valoarea maximă admisibilă
AERULUI
(200mg/ mc) (media pe 24h)
Nr. de zile în care concentraţia de O3 depăşeşte valoarea maximă admisibilă (125
µg/mc) (media pe 8h)
Cantitatea de deşeuri solide (populaţie şi agenţi economici) generată anual
(tone/locuitor)
MANAGEMENTUL
DEŞEURILOR

Cantitatea de deşeuri colectată anual de la populaţie şi agenţi economici (tone/an)
Procentul de deşeuri solide reciclate în decursul unui an

SĂNĂTATE ÎN
RELAŢIE CU
MEDIUL

Suprafeţe active de depozitare
Rata incidenţei anuale a bolilor respiratorii acute la copii
(<15 ani)
Prevalenţa bolilor respiratorii cronice (adulţi şi copii)

Instituţii
responsabile
Sursa de date
S. S.
S. S
S. S
S. S
S. S
S. S
PRIMĂRIA
PRIMĂRIA
PRIMĂRIA
PRIMĂRIA
PRIMĂRIA
CONEL
DISTRIGAZ
PRIMĂRIA
DJSP
DJSP
DJSP

DJSP
APM
APM
APM
APM
GOSCOM
APM
GOSCOM
APM
GOSCOM
GOSCOM
DJSP
DJSP
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Domenii

SPAŢII VERZI

STRUCTURA
URBANĂ
(UTILIZARE
TERENURI,
CONSTRUCŢII ŞI
LOCUINŢE)

ECONOMIA

PIAŢA FORŢEI DE
MUNCĂ, ŞOMAJ,
VENITURI ALE
POPULAŢIEI

EDUCAŢIA

Indicatori
Incidenţa bolilor profesionale
Morbiditatea şi mortalitatea prin accidente de trafic
Rata incidenţei toxiinfecţiilor alimentare
Rata anuală a populaţiei care trăieşte în mediul urban
Rata anuală de mortalitate infantilă
Speranţa de viaţă
Suprafaţa de zone verzi pe cap de locuitor (mp/locuitor)
Regenerare urbană
Suprafaţa ocupată de construcţii din totalul suprafeţei municipiului
Suprafaţa intravilan faţă de anul anterior
Valori de patrimoniu construit în interes naţional
Număr de situri istorice
Cheltuieli pentru restaurarea siturilor şi monumentelor istorice
Structura fondului de locuinţe pe vechime
Fondul de locuinţe după tipul de locuire (individuală, colectivă - case şi blocuri)
Procent de locuinţe care nu dispun de dotări de bază
Suprafaţa de locuit pe cap de locuitor (mp/locuitor)
Procent de populaţie care deţin locuinţe în proprietate
Indicele producţiei industriale
Nr. mediu al salariaţilor-total, din care în industrie
Structura veniturilor (venitul pe fiecare ramură economică faţă de venitul total)
Volumul investiţiilor pe tip de activitate
Volumul investiţiilor străine
Rata populaţiei active
Forţa de muncă activă şi pasivă
Venitul populaţiei ocupate în funcţie de ramura de activitate
Reducerea sărăciei
Număr de şomeri
Rata şomajului
Şomajul pe sexe (% femei, % bărbaţi)
Procentul de şomeri cu vârsta mai mică de 25 de ani
Procent de persoane care se află în şomaj de mai mult de 1 an
Număr de familii cu venit sub valoarea medie a veniturilor corespunzătoare unui trai
decent
Nr. de beneficiari din sistemul de protecţie al copilului
Nr. de persoane cu handicap asistate
Cheltuieli pentru protecţia specială a persoanelor cu handicap
Rata şcolarizării
Număr personal didactic
Număr de elevi care au absolvit cursurile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal
Nr. de locuri în şcoli, licee şi şcoli postliceale

Instituţii
responsabile
Sursa de date
DJSP
DJSP
DJSP
DJSP
DJSP
DJSP
PRIMĂRIE
S.D.U
S.D.U
S.D.U
DCP
DCP
S.D.U
S.D.U
DJS
DJS
DJS
DJS
DJS
DJS
DJS
D J S C. C.
DJS
DJS
DJS
AJOFM
AJOFM
AJOFM
AJOFM
AJOFM
DJS
DJS
DJS
DJS
IŞJ
IŞJ
IŞJ
IŞJ
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Domenii

CULTURĂ ŞI
RECREERE

Indicatori

Instituţii
responsabile
Sursa de date

Procentul de populaţie (femei/bărbaţi) care au absolvit cursurile de învăţământ primar
IŞJ
şi secundar
Procentul de populaţie (femei/bărbaţi) care au absolvit cursuri de învăţământ superior
DJS
Număr de locuri în cinematografe şi spectatori pe an
DCP
Număr spectacole artistice şi spectatori pe an
IJC
Muzee şi număr de vizitatori pe an
DCPIJC
Nr. de cititori la biblioteci publice şi cărţi împrumutate anual
DCPIJC
Facilităţi recreaţionale pe cap de locuitor (Parcuri, instalaţii sportive acoperite şi în aer
DCPIJC
liber)
Rata anuală de utilizare a facilităţilor recreaţionale
Primărie DJTS

Unde:
APM
DJSP
DJS
DJTS

Administraţia pentru Protecţia Mediului
Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică
Direcţia Judeţeană de Statistică
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport

ISJ
SDU
CC
SS

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Serviciul de dezvoltare urbană
Camera de Comerţ
Serviciu specializat
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IV. PORTOFOLIUL DE PROIECTE
PRIORITARE

IV.1. Refacerea infrastructurii de
apã în municipiul Fãlticeni, jud.
Suceava

A. Descrierea proiectului cu precizarea scopului
De realizarea proiectului răspunde Biroul Local de
Coordonare AL 21. Proiectul prevede reabilitarea
sistemului de alimentare cu apă potabilă a oraşului.
Managerul de proiect va fi: Biroul Agenda Locală 21.
Departamentul din cadrul primăriei care răspunde
de realizarea proiectului: Serviciul Dezvoltare
Prognoză, serviciul Urbanism.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
De lucrările propuse vor beneficia toţi locuitorii
oraşului, precum şi agenţii economici. Eliminarea
posibilităţii de poluare a apelor freatice şi de suprafaţă
va avea un efect major în îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu şi implicit asupra calităţii vieţii locuitorilor
oraşului.
Influenţa aplicării programului în economia locală,
regională şi/sau naţională:
Prin realizarea proiectului propus se va realiza o
îmbunătăţire a infrastructurii oraşului, se vor crea noi
locuri de muncă şi se vor obţine venituri din utilizarea
dotărilor.
Utilizatorii
potenţiali
programului/proiectului:

/

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Amplasamentul lucrărilor propuse se află în zona Baia
pentru segmentul captare apă şi pe teritoriul
municipiului pentru reţeaua de distribuţie şi canalizare,
precum şi pentru staţia de epurare.
Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului
cu planul de amenajare a teritoriului:
Proiectul propus este în concordanţă cu prevederile
PUG, elaborat şi aprobat.

B. Cerinţe financiare ale proiectului
Estimarea costului: 4.570.000. Proiectul va fi
promovat pentru obţinerea unei finanţări din surse
externe. Primăria va avea o contribuţie de 10%.
Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
•
•
•

încheierea unui protocol de colaborare între
părţile interesate insuficient analizat şi / sau
nerespectarea acestuia de către unii parteneri;
inflaţia;
management de exploatare neadecvat.

C. Reglementări
La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările
tehnice şi legislaţia în vigoare.
Proiectul poate fi influenţat nefavorabil de eventuala
imposibilitate de încheiere prealabilă a unui protocol
între primărie şi beneficiarul dotărilor existente.

beneficiarii

Utilizatorii potenţiali/beneficiarii proiectului vor fi în
primul rând cetăţenii municipiului.
Resurse financiare externe:
În vederea finanţării proiectului se va apela şi la
finanţare externă.

D. Termen de realizare
Proiectul poate fi realizat în 4 etape independente, dar
în mod obligatoriu, în următoarea ordine cronologică:
•

Refacere, amenajare şi apărări de maluri ale
captării de apă din râul Moldova Baia III pentru
municipiul Fălticeni, jud. Suceava;
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•
•
•

Refacerea reţelei de distribuţie a apei în
Municipiul Fălticeni;
Refacerea reţelei de canalizare a apei în
Municipiul Fălticeni;
Modernizare staţie de epurare ape uzate.

În prezent, proiectul nu are toate studiile necesare pe
toate componentele sale, ci doar analize globale şi
discuţii preliminare pentru segmentele refacerii reţelei
de distribuţie şi reţelei de canalizare..

IV.2. Managementul integrat al
deºeurilor

Utilizatorii
potenţiali
programului/proiectului:

/

beneficiarii

Utilizatorii potenţiali / beneficiarii proiectului vor fi cei
aproximativ 200.000 locuitori ai zonei Fălticeni.
Resurse financiare externe:
În vederea finanţării proiectului se va apela şi la
finanţare externă.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Amplasamentul lucrărilor propuse se află în actuala
zonă industrială (estul oraşului pentru groapa de
gunoi, staţia de sortare şi fabrica de compost) şi în
centrele de comună pentru punctele de colectare şi
staţiile de transfer.
Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului
cu planul de amenajare a teritoriului:

A. Descrierea proiectului cu precizarea scopului
De realizarea proiectului răspunde Biroul Local de
Coordonare AL 21. Proiectul prevede realizarea
managementul integrat al deşeurilor pentru municipiul
Fălticeni şi zona înconjurătoare (cele 20 de comune
ale fostului raion Fălticeni, cu o populaţie de aproape
200.000 locuitori).
Managerul de proiect va fi: Biroul Agenda Locală 21.
Departamentul din cadrul primăriei care răspunde
de realizarea proiectului: Serviciul Dezvoltare –
Prognoză, Serviciul Investiţii, Serviciul Gospodărire
Comunală.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
Acest tip de activitate va contribui la diminuarea
gradului de poluare şi a efectelor poluării în zona
Fălticeni prin implementarea unui sistem de
administrare a deşeurilor conform prevederilor
standardelor
europene.
Realizarea
activităţilor
proiectului va determina restabilirea echilibrului
ecologic în zonă, salubrizarea oraşului şi reducerea
costurilor pentru colectare, transport şi depozitare a
deşeurilor.
Influenţa aplicării programului în economia locală,
regională şi/sau naţională:
Prin realizarea proiectului propus se vor crea noi locuri
de muncă şi se vor obţine venituri din utilizarea
dotărilor, disponibilizând astfel resurse financiare
pentru satisfacerea altor nevoi.

Proiectul propus este în concordanţă cu prevederile
PUG Fălticeni şi al celor 20 de comune – elaborate şi
aprobate.

B. Cerinţe financiare ale proiectului
Estimarea costului: 1.770.000 Euro. Proiectul va fi
promovat pentru obţinerea unei finanţări din surse
externe. Primăria şi comunele partenere vor avea o
contribuţie de 10%.
Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
•
•
•

încheierea unui protocol de colaborare între
părţile interesate insuficient analizat şi/sau
nerespectarea acestuia de către unii parteneri;
capacitatea de conştientizare a cetăţenilor;
management de exploatare neadecvat.

C. Reglementări
La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările
tehnice şi legislaţia în vigoare.
Proiectul poate fi influenţat nefavorabil de eventuala
imposibilitate de încheiere prealabilă a unui protocol
între primărie şi parteneri (cele 20 de comune).

D. Termen de realizare
Proiectul poate fi realizat în 7 etape independente, în
perioada 2004 - 2010, de preferat în următoarea
ordine cronologică:

53
FĂLTICENI

•

Neutralizarea
şi
eliminarea
substanţelor
poluante din depozitul ACH de la SC
METADET SA;
Campanie
de
sensibilizare/educare
a
populaţiei;
Extindere/amenajare depozit de gunoi ecologic;
Reconsiderarea sistemului de colectare;
Colectarea selectivă a ambalajelor tip PET;
Amenajare staţii de transfer;
Construirea unei staţii de compost.

Influenţa aplicării programului în economia locală,
regională şi / sau naţională:

În prezent, unele etape ale proiectului au studii de
prefezabilitate sau fezabilitate, celelalte fiind în faza de
discuţii preliminare.

Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului /
proiectului:

IV.3. Construirea centurii rutiere
pentru trafic greu

Resurse financiare externe:

•
•
•
•
•
•

Prin realizarea proiectului propus se vor crea noi locuri
de muncă, atât prin implementarea proiectului căt şi
prin dezvoltarea afacerilor adiacente; pe plan regional
se urmăreşte revigorarea economiei din zonă prin
folosirea resurselor de materii prime necesare
implementării
proiectului
şi
realizarea
unei
infrastructuri moderne, atractive pentru potenţialii
investitori.

Utilizatorii potenţiali / beneficiarii proiectului vor fi în
primul rând cetăţenii municipiului, precum şi operatorii
de mijloace de transport prin reducerea timpilor şi a
costurilor de tranzitare.
În vederea finanţării proiectului se va apela şi la
finanţare externă.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:

A. Descrierea proiectului cu precizarea scopului

Amplasamentul lucrărilor propuse se află în zona de
vest a municipiului pe o distanţă de 3,5 km.

De realizarea proiectului răspunde Biroul Local de
Coordonare AL 21. Proiectul prevede construirea
centurii rutiere pentru trafic greu care să ocolească
oraşul prin partea sa vestică, racordându-se cu drumul
Fălticeni – Gura Humorului (asfaltat). Traseul ocolitor
va urma drumul modernizat existent Fălticeni – Gura
Humorului pe o distanţă de aproximativ 2,5 km, restul
de aproximativ 3 km urmând a fi construit.

Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului
cu planul de amenajare a teritoriului:

Managerul de proiect va fi: Biroul Agenda Locală 21.
Departamentul din cadrul primăriei care răspunde
de realizarea proiectului: Serviciul Dezvoltare –
Prognoză, Serviciul Investiţii, Serviciul Urbanism.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
Realizarea acestui proiect va conduce la extinderea
reţelei de transport şi la decongestionarea traficului pe
arterele principale ale municipiului. Va fi eliminat
traficul greu de tranzit prin oraş reducându-se
semnificativ poluarea chimică şi fonică, trepidaţiile în
zonele locuite precum şi protejarea mediului construit.
De asemenea, nu este de neglijat reducerea
accidentelor rutiere.

Proiectul propus este în concordanţă cu prevederile
PUG, elaborat şi aprobat.

B. Cerinţe financiare ale proiectului
Estimarea costului: 1.000.000 Euro. Proiectul va fi
promovat pentru obţinerea unei finanţări din surse
externe şi de la bugetul de stat.
Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
•
•
•

încheierea unui protocol de colaborare între
părţile interesate insuficient analizat şi/sau
nerespectarea acestuia de către unii parteneri;
inflaţia;
management de exploatare neadecvat.

C. Reglementări
La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările
tehnice şi legislaţia în vigoare.
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Proiectul poate fi influenţat nefavorabil de posibilităţile
de obţinere a terenului necesar construirii segmentului
de drum aflat în proprietate privată.

D. Termen de realizare
Proiectul poate fi realizat tehnic în 18 luni; perioada
estimată privind realizarea investiţiei este 2005 –
2010.
În prezent, proiectul are un studiu de prefezabilitate
(SPF) pe un alt traseu, inacceptabil din punct de
vedere ecologic, tehnic şi financiar.

Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
De lucrările propuse vor beneficia cei aproape
200.000 locuitori ai municipiului Fălticeni şi ai zonei
arondate (20 comune). Realizarea obiectivului va
determina sporirea calităţii vieţii în municipiul Fălticeni
şi în zona limitrofă, prin asigurarea condiţiilor optime
de desfăşurare a activităţilor de asistenţă medicală în
comunitate. Obiectivele specifice sunt: dezvoltarea
serviciilor medicale, asigurarea condiţiilor pentru
creşterea standardului serviciilor medicale oferite,
realizarea unui Parteneriat Public Privat care să
contribuie la dezvoltarea şi atragerea resurselor
financiare necesare activităţilor de asistenţă medicală
în comunitate.
Influenţa aplicării programului în economia locală,
regională şi/sau naţională:

IV.4. Lucrãri de infrastructurã
pentru noul sediu al spitalului
municipal Fãlticeni

A. Descrierea proiectului cu precizarea scopului
De realizarea proiectului răspunde Biroul Local de
Coordonare AL 21. Proiectul prevede realizarea unor
lucrări de infrastructură care să contribuie la
finalizarea lucrărilor de construcţie al noului sediu al
Spitalului municipal Fălticeni, sediu necesar dezvoltării
activităţilor de asistenţă medicală în municipiul
Fălticeni şi zona arondată cu o populaţie de aproape
200.000 locuitori. Stadiul fizic la zi al construcţiei, care
valoric reprezintă 25% este următorul:
•
•
•
•
•
•
•
•

corp A – structura 100%;
corp B – structura 70%;
corp C – structura 80 %
corp E – structura 100%;
corp F, G, H – structura + compartimentări +
învelitoare – 100%;
centrala termică 65% + crematoriu şi coş de
fum 100%;
grup electrogen 80%;
alimentare apă 35%.

Managerul de proiect va fi: Biroul Agenda Locală 21.
Departamentul din cadrul primăriei care răspunde
de realizarea proiectului: Serviciul Dezvoltare –
Prognoză.

Prin realizarea proiectului propus va spori calitatea
vieţii în zona Fălticeni, se vor dezvolta serviciile
medicale la standarde europene, se vor crea noi locuri
de muncă, se va asigura revigorarea economiei din
zonă prin folosirea resurselor de materii prime locale
necesare implementării proiectului şi realizarea unei
infrastructuri medicale moderne, atractivă pentru
investitorii străini.
Utilizatorii
potenţiali
programului/proiectului:

/

beneficiarii

Utilizatorii potenţiali / beneficiarii proiectului vor fi cei
aproximativ 200.000 locuitori ai zonei Fălticeni.
Resurse financiare externe:
În vederea finanţării proiectului, se va apela şi la
finanţare externă.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Amplasamentul lucrărilor propuse se află în actuala
zonă centrală a municipiului.
Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului
cu planul de amenajare a teritoriului:
Proiectul propus este în concordanţă cu prevederile
PUG Fălticeni elaborat şi aprobat.

B. Cerinţe financiare ale proiectului
Estimarea costului: 2.000.000 Euro, necesari
sistematizării pe verticală, realizării sistemelor de
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze

55
FĂLTICENI

naturale, alimentare cu energie electrică şi a reţelelor
de distribuţie a energiei termice.
Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
•
•

actuala legislaţie în domeniul sanitar;
management de exploatare neadecvat..

C. Reglementări
La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările
tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare
Proiectul poate fi realizat în 18 luni.
În prezent, proiectul are toate studiile necesare.

IV.5. Locuinþe pentru tineret în
regim de închiriere

prin dezvoltarea afacerilor adiacente. De asemenea,
vor fi soluţionate un număr de 148 cereri de locuinţă;
pe plan regional se urmăreşte revigorarea economiei
din zonă prin folosirea resurselor de materii prime
necesare implementării proiectului şi realizarea unei
infrastructuri moderne, atractive pentru potenţialii
investitori.
Utilizatorii
potenţiali
programului/proiectului:

/

beneficiarii

Utilizatorii potenţiali/beneficiarii proiectului vor tinerii
din municipiul Fălticeni.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Amplasamentul lucrărilor propuse se află în zona
centrală a oraşului, la intersecţia străzilor Cuza Vodă
şi M. Eminescu, în spatele spitalului orăşenesc
Fălticeni, pe o suprafaţă de 14.667 mp. Modalitatea de
amplasare a clădirii a fost studiată în PUG în vederea
realizării unor criterii performate de însorire, iluminare,
aerisire, grad de ocupare a terenului, accese pietonale
şi auto, plantaţii şi spaţii verzi, racorduri la utilităţi.
Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului
cu planul de amenajare a teritoriului:
Proiectul propus este în concordanţă cu prevederile
PUG, elaborat şi aprobat.

A. Descrierea proiectului cu precizarea scopului
Proiectul prevede realizarea unui bloc de locuinţe
sociale în regim de închiriere, destinate tinerilor şi
racordarea sa la utilităţi.

B. Cerinţe financiare ale proiectului

De realizarea proiectului răspunde Biroul Local de
Coordonare AL 21, Serviciul Urbanism.

Estimarea costului: 5.225.0000 Euro. Finanţarea
investiţiei pentru locuinţe se va face din Bugetul de
Stat – Agenţia Naţională pentru Locuinţe, iar utilităţile
necesare – din bugetul local.

Managerul de proiect va fi: Biroul Agenda Locală 21.

Factorii critici care influenţează profitabilitatea:

Departamentul din cadrul primăriei care răspunde
de realizarea proiectului: Serviciul Dezvoltare
Prognoză, serviciul Urbanism.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
Programul asistenţă socială este o acţiune umanitară
recunoscută şi încurajată. Prin acest program se
urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de locuire,
acoperirea cererii de locuinţe din acest moment,
precum şi stabilizarea populaţiei tinere în zonă.

•
•
•

încheierea unui protocol de colaborare între
părţile interesate insuficient analizat şi/sau
nerespectarea acestuia de către unii parteneri;
legislaţia în vigoare;
management de exploatare neadecvat.

C. Reglementări
La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările
tehnice şi legislaţia în vigoare.

Influenţa aplicării programului în economia locală,
regională şi/sau naţională:

D. Termen de realizare

Prin realizarea proiectului propus se vor crea noi locuri
de muncă atât prin implementarea proiectului căt şi

Proiectul poate fi realizat în 24 luni.
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În prezent, proiectul are toate studiile necesare pe
toate componentele sale.

Activităţile propuse se vor desfăşura în clădirea
existentă a primăriei municipiului Fălticeni.

B. Cerinţe financiare ale proiectului

IV.6. Realizarea bazei de date
informatice integralã a primãriei

Estimarea costului: 150.000 Euro.
Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
•

A. Descrierea proiectului cu precizarea scopului
Proiectul prevede realizarea proiectului GIS care
cuprinde: realizarea sistemului informatic de gestiune
în urbanism, planificarea suprafeţelor, gestiunea
fondului funciar, gestiunea financiară, îmbunătăţirea
planului de urbanism, gestiunea reţelelor de utilităţi şi
a reţelelor de transport.
De realizarea proiectului răspunde Biroul Local de
Coordonare AL 21, Serviciul Urbanism.
Managerul de proiect va fi: Biroul Agenda Locală 21.
Departamentul din cadrul primăriei care răspunde
de realizarea proiectului: Serviciul Dezvoltare
Prognoză., serviciul Urbanism..
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:

•
•
•
•

încheierea unui protocol de colaborare între
părţile interesate insuficient analizat şi/sau
nerespectarea acestuia de către unii parteneri;
legislaţia în vigoare;
management de exploatare neadecvat;
insuficienta pregătire tehnică a personalului
primăriei;
hotărâri ale consiliului local.

C. Reglementări
La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările
tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare
Proiectul va fi realizat în 24 de luni, în două etape
independente: realizarea infrastructurii informatice şi
culegerea şi prelucrarea datelor.

Prin implementarea activităţilor proiectului se va
asigura organizarea superioară a sistemelor de
cadastru, a sistemului de gestiune a reţelelor de
utilităţi, a gestiunii financiare şi a datelor aferente.

În prezent, proiectul este în faza discuţiilor preliminare.

Influenţa aplicării programului în economia locală,
regională şi/sau naţională:

IV.7. Incubator de afaceri – centru
de consultanþã pentru IMM-uri –
birou de consiliere pentru
cetãþeni.

Se asigură eficienţa acientizarea activităţilor primăriei,
servicii specifice îmbunătăţite şi prompte pentru
cetăţeni, gestionarea eficientă a informaţiilor şi
activităţi moderne de proiectare urbană.
Utilizatorii
potenţiali
programului/proiectului:

/

beneficiarii

Utilizatorii potenţiali/beneficiarii proiectului vor fi
angajaţii primăriei, iar beneficiarii proiectului cetăţenii
municipiului.
Resurse financiare externe:
Se va apela la finanţare externă.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:

A. Descrierea proiectului cu precizarea scopului
Proiectul constă în amenajarea unui spaţiu
multifuncţional pentru Incubator de afaceri – centru de
consultanţă pentru IMM-uri – birou de consiliere
pentru cetăţeni.
De realizarea proiectului răspunde Biroul Local de
Coordonare AL 21.
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Managerul de proiect va fi: Biroul Agenda Locală 21.

Se va apela la finanţare externă.

Departamentul din cadrul primăriei care răspunde
de realizarea proiectului: Serviciul Dezvoltare –
Prognoză.

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:

Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
Înfiinţarea Incubatorului de afaceri – centru de
consultanţă pentru IMM-uri, va avea un impact pozitiv
asupra dezvoltării afacerilor din zona Fălticeni şi va
contribui la reducerea numărului şomerilor şi al
potenţialilor şomeri.
Scopul Biroului de Consiliere pentru Cetăţeni este
îmbunătăţirea accesului la informare şi consiliere a
locuitorilor pentru ca aceştia să-şi poată rezolva
problemele şi să-şi exercite drepturile şi obligaţiile.
Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni va furniza
informaţii, consiliere, sprijin practic şi consultanţă
juridică; de asemenea, va oferi grupurilor ţintă un
mijloc de sprijin pentru adaptarea acestora la situaţii
diferite de viaţă.
În actualul context socio-economic o mare parte a
populaţiei are un nivel de trai scăzut, cu grave
probleme sociale. Lipsa mijloacelor materiale limitează
accesul la sursele de informare şi crează cetăţenilor
sentimentul de neputinţă în faţa problemelor ce apar
în mediul lor. Obiectivele procesului de consiliere sunt
asigurarea asistenţei de specialitate a serviciilor de
resort din cadrul administraţiei publice locale şi a altor
instituţii, îmbunătăţirea accesului la echitate socială
pentru categoriile sociale vulnerabile şi crearea unui
sistem informaţional care să culeagă, sistematizeze,
analizeze şi transmită informaţiile necesare elaborării
şi fundamentării deciziilor necesare serviciilor de
consiliere. Crearea Incubatorului de afaceri – centru
de consultanţă pentru IMM-uri va asigura interfaţa
dintre societatea civilă, antreprenori, administraţia
publică locală şi instituţii de specialitate din municipiul
Fălticeni şi împrejurimi.
Influenţa aplicării programului în economia locală,
regională şi/sau naţională:
Dezvoltarea societăţii civile din zonă şi a iniţiativei
private.
Utilizatorii
potenţiali
programului/proiectului:

/

beneficiarii

Utilizatorii potenţiali/beneficiarii proiectului vor fi
populaţia care solicită consiliere, organizaţii nonguvernamentale, întreprinzători particulari.
Resurse financiare externe:

Activităţile propuse se vor desfăşura într-o locaţie
modernă din centrul oraşului..
Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului
cu planul de amenajare a teritoriului:
Proiectul propus este în concordanţă cu prevederile
PUG, elaborat şi aprobat.

B. Cerinţe financiare ale proiectului
Estimarea costului: 90.000 Euro.
Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
Nu presupune desfăşurarea de activităţi aducătoare
de venituri.

C. Reglementări
La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările
tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare
Proiectul va fi realizat în 12 luni.
În prezent, proiectul este în faza discuţiilor preliminare.

IV.8. Extindere ºi modernizare
piaþã agro-alimentarã ecologicã.

A. Descrierea proiectului cu precizarea scopului
Actuala piaţă agroalimentară, cu o vechime de peste
100 de ani, nu mai corespunde din punct de vedere
dimensional, tehnic şi ecologic. Proiectul constă în
proiectarea şi realizarea unei pieţe agroalimentare
moderne, ecologice în municipiul Fălticeni.
De realizarea proiectului răspunde Biroul Local de
Coordonare AL 21.
Managerul de proiect va fi: Biroul Agenda Locală 21.
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Departamentul din cadrul primăriei care răspunde
de realizarea proiectului: Serviciul Dezvoltare –
Prognoză, serviciul Urbanism.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
Realizarea proiectului va fi benefică atât pentru
cetăţenii oraşului, cît şi pentru producătorii agricoli De
asemenea proiectul va contribui la ecologizarea zonei
şi la îmbunătăţirea aspectului urban.
Influenţa aplicării programului în economia locală,
regională şi/sau naţională:
Prin realizarea proiectului propus va spori calitatea
vieţii în zona Fălticeni, se vor dezvolta serviciile
comerciale la standarde europene, se vor crea noi
locuri de muncă, se va asigura revigorarea economiei
din zonă prin folosirea resurselor de materii prime
locale necesare implementării proiectului şi realizarea
unei infrastructuri comerciale moderne, atractivă
pentru investitorii străini.
Utilizatorii
potenţiali
programului/proiectului:

/

beneficiarii

Utilizatorii potenţiali/beneficiarii proiectului vor
cetăţenii oraşului şi producătorii agricoli din zonă.

fi

Resurse financiare externe:
Se va apela la finanţare externă.
Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Activităţile propuse se vor desfăşura pe actuala locaţie
a pieţei agro-alimentare.
Modalitatea de armonizare/integrare a proiectului
cu planul de amenajare a teritoriului:
Proiectul propus este în concordanţă cu prevederile
PUG, elaborat şi aprobat.

B. Cerinţe financiare ale proiectului
Estimarea costului: 600.000 Euro. Se propune
înfiinţarea unui Parteneriat Public Privat pentru
realizarea investiţiei.
Factorii critici care influenţează profitabilitatea:
•
•
•
•

încheierea unui protocol de colaborare între
părţile interesate insuficient analizat şi/sau
nerespectarea acestuia de către unii parteneri;
legislaţia în vigoare;
management de exploatare neadecvat;
hotărâri ale consiliului local;

•

insuficienţa investiţiilor private.

C. Reglementări
La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările
tehnice şi legislaţia în vigoare.

D. Termen de realizare
Proiectul va fi realizat în 12 luni.
În prezent, proiectul este în faza discuţiilor preliminare.

IV.9. Proiectul turistic Fãlticeni.

A. Descrierea proiectului cu precizarea scopului
De realizarea proiectului răspunde Biroul Local de
Coordonare AL 21. Proiectul prevede dezvoltarea şi
promovarea turistică a Zonei Fălticeni printr-un pachet
complex de subproiecte, care vizează dezvoltarea
serviciilor turistice în oraş şi împrejurimi după cum
urmează:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reintroducerea municipiului Fălticeni în circuitul
turistic – Circuitul turistic „Mihail Sadoveanu”
Circuitul turistic „Axa Baia – Fălticeni”
Dezvoltarea agroturismului în zona Dornelor –
Fălticeni
Renaşterea Cenaclului „Şezătoarea”
Zilele, ,Iarmarocul de Sf. Ilie”
Festivalul, ,Sculaţi gazde, nu dormiţi”
Concursul de pescuit
Concursul, ,Regata Fălticeni”
Sărbătoarea mărului
Concurs-expoziţie de porumbei
Concurs cinegetic, ,Codrii seculari Slătioara”
Calendarul stânelor –, ,Sâmbra oilor”
Traseul cultural al municipiului Fălticeni
Traseul turistic, ,Victoria Lipan”
Traseul turistic – turul mănăstirilor din N.
Moldovei
Gala de Box – Fălticeni
Moto - turism
Festivalul Rock Fălticeni
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Managerul de proiect va fi: Biroul Agenda Locală 21.
Departamentul din cadrul primăriei care răspunde
de realizarea proiectului: Serviciul Dezvoltare –
Prognoză.
Impactul social şi/sau asupra calităţii mediului:
Dezvoltarea şi promovarea turistică a specificului şi
valorilor locale prin creşterea calităţii serviciilor,
îmbunătăţirea condiţiilor de furnizare a serviciilor
turistice, conservarea patrimoniului cultural-istoric
local, creşterea atractivităţii oraşului

Proiectul propus este în concordanţă cu prevederile
PUG, elaborat şi aprobat.

B. Cerinţe financiare ale proiectului
Estimarea costului: 180.000 Euro.. Proiectul va fi
promovat pentru obţinerea unei finanţări din surse
externe, de la bugetul de stat precum şi din
Parteneriat Public Privat..
Factorii critici care influenţează profitabilitatea:

Influenţa aplicării programului în economia locală,
regională şi / sau naţională:

•

Prin realizarea proiectului propus se vor crea noi locuri
de muncă, atât prin implementarea proiectului, căt şi
prin dezvoltarea serviciilor de sprijin (alimentaţie
publică, cazare, comerţ, etc.). Prin implementarea
subprogramelor pachetului turistic Fălticeni, această
zonă poate deveni una de interes regional sau chiar
naţional, prin oferta de servicii diversificate, capabilă
să asigure desfăşurarea acţiunilor de turism cultural şi
sportiv.

•
•

Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului /
proiectului:
Utilizatorii potenţiali/beneficiarii proiectului vor fi turiştii,
cetăţenii oraşului şi a zonei.

•
•
•

încheierea unui protocol de colaborare între
părţile interesate insuficient analizat şi/sau
nerespectarea acestuia de către unii parteneri;
cadrul legislativ existent;
evoluţia/dinamica deosebită a domeniului
turistic;
facilităţi/stimulente oferite investitorilor;
promovarea insuficientă sau inadecvată a
programului;
identificarea posibilităţilor de finanţare.

C. Reglementări
La realizarea investiţiei se vor respecta reglementările
tehnice şi legislaţia în vigoare.

Resurse financiare externe:

D. Termen de realizare

În vederea finanţării proiectului se va apela la finanţări
externe publice sau private.

Proiectul poate fi realizat tehnic în etape etape
independente, în funcţie de existenţa resurselor
financiare.

Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:
Amplasamentul lucrărilor propuse se află pe teritoriul
şi parţial în zona Fălticeni.
Modalitatea de armonizare / integrare a proiectului
cu planul de amenajare a teritoriului:
■

În prezent, proiectul nu se întemeiază pe un studiu de
fezabilitate global, ci doar pe analize de caz şi discuţii
preliminare.
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IV. ANEXE

ANEXA A. Indicatori economico – sociali
Populaţia totală = numărul total de locuitori
Populaţia activă = populaţie care poate munci
Învăţământul preşcolar
Învăţământul primar
Învăţământul secundar
Învăţământul liceal
Numărul profesorilor în învăţământul preşcolar
Numărul profesorilor în învăţământul primar
Numărul profesorilor în învăţământul secundar şi liceal
Personal propriu şi personal al instituţiilor subordonate = personalul care este angajat la
nivelul unei APL sau în instituţii direct subordonate APL respectiv, deci instituţii care
sunt ordonatori de credite.
Beneficiari de asistenţă socială = nr. Spitale sau alte instituţii speciale cu nr. de
beneficiari

29.899
15.408
937
1.489
2.124
4.420
44
204
253
896
1 spital cu 9 secţii
160.000 beneficiari
(municipiu + comune arondate)

Beneficiari de asistenţă socială – beneficiari de VMG = numărul mediu anual de
beneficiari de venit minim garantat
Beneficiari de asistenţă socială – beneficiari de ajutoare băneşti de încălzire = numărul
mediu anual de beneficiari de ajutoare băneşti pentru încălzire (suma pe 5 luni, cât se
acordă ajutorul, împărţită la 5)

2385 peroane
1.258.971.000 lei

Beneficiari de asistenţă socială - beneficiari ai altor programe sociale ale APL,
indiferent dacă se finalizează cu beneficii în numerar sau în natură = este vorba de
numărul mediu anual de beneficiari ai cantinei sociale, sau a altor programe de
asistenţă socială.

- 60 persoane cantină
- 23 alocaţii de stat
-7alocaţii suplimentare
-106 însoţitori persoane cu handicap

Beneficiari de asistenţă socială – asistenţi personali ai personalului cu handicap,
finanţaţi de APL = este vorba despre numărul mediu anual determinat prin însumarea
valorilor lunare şi împărţit la 12.
Volumul total al datoriei contractate = este vorba de credite contractate sub orice formă
şi se ia în considerare numai principalul, fără dobânzi şi comisioane – pe termen scurt <
1 an = este vorba în toate cazurile de termenul de rambursare
Volumul total al datoriei contractate = este vorba de credite contractate sub orice formă
şi se ia în considerare numai principalul, fără dobânzi şi comisioane – pe termen mediu
înre 1 – 5 ani
Volumul total al datoriei contractate = este vorba de credite contractate sub orice formă
şi se ia în considerare numai principalul, fără dobânzi şi comisioane – pe termen lung
Indicatori de infrastructură – număr de săli de clasă (şi suprafaţa în m.p.)
Indicatori de infrastructură – nr. km străzi municipiu
Indicatori de infrastructură – nr. km reţea apă potabilă

262

106

-

262 (26916,6 m.p.)
65,8 km
87,4 km

62
MUNICIPIUL

Indicatori de infrastructură – nr. km reţea canalizare
Indicatori de infrastructură – nr. Km reţea de termoficare sau alte sisteme de încălzire
centralizată
Preţuri ale principalelor servicii publice –preţul unui mc apa potabilă+canalizare
Preţuri ale principalelor servicii publice – preţul unui m.c. de apă caldă
Preţuri ale principalelor servicii publice – preţul real al Gcal
Preţuri ale principalelor servicii publice – preţul unui bilet în transportul public pentru o
călătorie
Preţuri ale principalelor servicii publice - preţul de colectare, transport şi depozitare al
unui m.c. de gunoi menajer
Suprafaţa localităţii
Colectare pe fiecare tip de impozit

44,5 km
Centrale proprii de apartament
(peste 4000)
15.640 lei
154.700 lei
28 km2
70% pers. juridice
61,50% pers. fizice

ANEXA B. Proiecte în curs de
realizare cu finanþare externã

ANEXA D. Cooperare
intrajudeþeanã ºi regionalã

1.
2.

1.

3.

Proiect SAMTID;
Reintroducerea municipiului Fălticeni în circuitul
turistic naţional şi internaţional;
Construcţie de locuinţe pentru tineret în regim de
închiriere;

ANEXA C. Proiecte în curs de
realizare cu finanþare de la
bugetul de stat:
1.
2.
3.
4.

■

Reabilitarea Galeriei de Artă „Ion Irimescu”
Reabilitarea reţelei stradale;
Construcţia de locuinţe sociale (ANL);
Neutralizare
rezervoare
ACH
platforma
METADET

2.

Proiect SAMTID privind alimentarea cu apă a
localităţilor din judeţul Suceava;
Proiectul „Utilităţi la standarde europene în judeţul
Suceava” privind extinderea reţelei de gaz metan;

ANEXA E. Parteneriate public
private
1.
2.

Extinderea reţelei de iluminat public;
Primăria Fălticeni – Organizaţia „Salvaţi copii”
filiala Suceava, privind înfiinţarea unui Centru de
recuperare şi reabilitare pentru tinerii cu
dizabilităţi;

