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CAPITOLUL I  - CONTEXTUL ELABORĂRII SIDU FĂLTICENI – ORIZONT 2030 

Municipiul Fălticeni face parte din județul Suceava, Regiunea 

de Dezvoltare Nord – Est.  

Județul Suceava cuprinde 5 municipii (Suceava, Fălticeni, 

Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei), 11 orașe și 

97 comune.  

Municipiul Fălticeni este format din localitățile: Fălticeni 

(reședința), Șoldănești și Țarna Mare. Municipiul Fălticeni se 

află în Nord - Estul României.  

Conform Nomenclatorului Unităților Teritoriale Statistice 

(NUTS) structura teritorială a României, asimilabilă NUTS, 

este: 

NUTS I: România; 

NUTS II: 8 regiuni de 6tare, cu o populație medie de 2,67 mil. 

locuitori pe regiune; 

NUTS III: 42 județe, care reflectă structura administrativ-

teritorială a țării;  

NUTS IV: nu se folosește[1], deoarece încă nu s-au realizat 

asocieri de unități teritoriale; 

NUTS V: 320 municipii și orașe, 2.861 comune cu 12.957 de 

sate (Anuarul statistic, 2012). 

 

Figura 1 – Regiunea Nord – Est în context național 
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Regiunea Nord - Est are în componență următoarele județe: 

Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. 

 Populație: 3.712.396 locuitori; 

Suprafață: 36.850 km²; 

 Sediul agenției de dezvoltare regională: Piatra-Neamț; 

Densitate: 101 locuitori/kmp. 

Analizând graficul alăturat (figura 1) constatăm faptul că la 

nivelul Regiunii Nord – Est populația dîn mediul rural 

depășește populația dîn mediul urban. Se constată faptul că 

în perioada analizată (2000 - 2018) s-a păstrat un trend 

relativ asemănător, astfel: în perioada 2000 – 2004 din 

punct de vedere numeric populația din cele două medii de 

rezidență nu a înregistrat fluctuații semnificative. O 

diferențiere semnificativă între cele două medii de rezidență 

se observă în perioada 2004-2005 când populația din 

mediul urban a înregistrat o creștere semnificativă, în timp ce 

populația din mediul rural a înregistrat o scădere bruscă. Din 

anul 2005 și până în prezent se observă următorul aspect: în 

mediul rural se menține o linie constantă, în timp ce în 

mediul urban se înregistrează o ușoară tendință ascendentă. 

 

 

 

Figura 2: Populația Regiunii Nord – Est pe medii de rezidență, 

în perioada 2000 – 2018 (Source: INSSE) 
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Figura 3 – Regiunea Nord – Est  

Source: Atlasul teritorial al României 1 

                                                   
1 http://www.mdrl.ro/) 
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Analizând datele existente la nivelul platformei INSSE 

rezultă faptul că în ultimii ani analizați s-a înregistrat o 

scădere a numărului de persoane care constituie resursa de 

muncă, la nivelul regiunii Nord – Est.  

În perioada analizată, se constată o diferență între cele două 

sexe, la nivelul fiecărui an. Valorile maxime ale ratelor 

analizate s-au înregistrat la nivelul anului 2012 pentru femei, 

respectiv anul 2013 pentru bărbați. 

 

Tabelul 1: Resurse de muncă pe sexe, la nivelul Regiunii Nord – Est, în perioada 2000 – 2016 (mii persoane) (source: INSSE)

 
 

În ceea ce privește rata șomajului, la nivelul regiunii Nord – 

Est, s-a constatat faptul că aceasta a înregistrat o scădere 

mai evidentă în rândul femeilor, față de scăderea înregistrată 

în rândul bărbaților. 

 

Analizând tabelul de mai jos, se observă o tendință de 

creștere la nivelul ultimilor doi ani analizați atât în rândul 

femeilor cât și în rândul bărbaților. 

 
 

Tabelul 2: Rata șomajului pe sexe, la nivelul Regiunii Nord – Est, în perioada 2000 – 2016 (%) (source: INSSE)

Sexe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Masculin 14 11,6 11,9 10,3 9,5 8,2 7,5 5,7 5,8 9,9 8,9 6,4 7 7,7 7,6 7,2 7,4 

Feminin 12,3 9,6 9,7 7,5 6 5,2 4,9 4,4 4,8 7,2 6,5 5,1 5 5,4 5,4 5,4 5,5 

 

Sexe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Masculin 1155,2 1179,5 1160 1178,9 1191,2 1214,9 1221,8 1216,3 1216,3 1225,9 1239,9 1250,2 1258,7 1270,4 1071,6 1064,1 1068,2 

Feminin 1096,9 1120,4 1099,5 1117,8 1123,9 1125,9 1118,7 1119,8 1115,5 1130,3 1145,4 1149,1 1152,2 1158,3 937,5 931,2 942,1 
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Conform INSSE, rata sărăciei relative se definește ca fiind 

ponderea persoanelor sărace (după metoda relativă de 

estimare) în totalul populației. Se consideră sărace 

persoanele din gospodăriile care au un venit disponibil pe 

adult-echivalent (inclusiv sau exclusiv contravaloarea 

consumului din resurse proprii) mai mic decât nivelul 

pragului de sărăcie. În mod curent, acest indicator se 

determină pentru pragul de 60% din mediana veniturilor 

disponibile pe adult-echivalent. Indicatorul este întâlnit 

uneori sub denumirea de „rata riscului de sărăcie”. 

Valori scăzute ale indicatorului se înregistrează la nivelul 

regiunii Bucureşti – Ilfov. La polul opus se regăsesc regiunile 

NORD – EST şi  SUD – VEST Oltenia. 

 

Tabelul 3: Rata sărăciei relative, pe regiuni de dezvoltare și macroregiuni (%) (source: INSSE)

Nivel de agregare a datelor 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MACROREGIUNEA UNU 19,1 20,8 19 18 19,7 17,7 17,6 20,4 18,5 18,8 

Regiunea NORD-VEST 20   15,8 20,6 17,4 17,1 20,4 19,2 17,1 

Regiunea CENTRU 18,2   20,5 18,7 18 18,2 20,4 17,8 20,8 

MACROREGIUNEA DOI 33,8   29,5 30,8 31,8 33,5 35,2 34,4 34 

Regiunea NORD - EST 36,6   30,8 32,1 31,7 34,5 36,1 35,9 36,1 

Regiunea SUD-EST 30,2   27,8 29,2 31,9 32,2 34 32,4 31,2 

MACROREGIUNEA TREI 19,4   13,8 13,7 13,9 14,8 16,7 20,7 18,5 

Regiunea SUD-MUNTENIA 26,8   21,2 21,1 22,1 22,7 25,5 30,6 24,8 

Regiunea BUCURESTI - ILFOV 8,9   20 18,5 2,6 4,1 4,8 5,9 10,2 

MACROREGIUNEA PATRU 24,4 27,6 27,3 21,6 19,6 28,7 25,6 27,9 26,7 29,9 

Regiunea SUD-VEST OLTENIA 36,9 37,6 37,3 30,2 27,1 31,2 28,2 28,3 32,1 34,2 

Regiunea VEST 9,8 16,1 16,1 33,4 31,1 25,8 22,7 27,5 19,8 25,1 

 

La nivelul REGIUNII NORD – EST se constată faptul că 

valoarea maximă a fost înregistrată la nivelul primului an 

analizat. Valoarea minimă s-a înregistrat la nivelul anului 

 

 

2010, fiind urmată de o creștere treptată până la nivelul 

anului 2016.  

La recensământul din anul 2011,  Municipiul Fălticeni avea o 

populație de 25.723 de locuitori, fiind al doilea centru urban 
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ca mărime al județului. A fost declarat municipiu în anul 1995, 

împreună cu alte 2 orașe din județul Suceava: Rădăuți și 

Câmpulung Moldovenesc.  

Localitatea Șoldănești, componentă a Municipiului Fălticeni 

are o populație de 861 locuitori, iar localitatea  Țarna Mare 

are o populație de 796 locuitori.   Municipiul Fălticeni 

reprezintă un reper pentru cultura și știința națională. Acesta 

a dat țării numeroase personalități care și-au pus decisiv 

amprenta asupra dezvoltării generale.  

Municipiul Fălticeni este cunoscut drept un centru cultural și 

turistic constituind un sâmbure al dezvoltării județului 

Suceava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înainte de reforma administrativă din anul 1950, Municipiul 

Fălticeni a fost reședința fostului județ Baia. Fălticeni se 

remarcă prin numărul ridicat de oameni de cultură și oameni 

de știință care s-au născut, au locuit, au studiat ori au creat în 

acest oraș.  

Tradiția bogată în domeniul pomiculturii are impact major 

asupra economiei zonei. Municipiul Fălticeni este înconjurat 

de suprafețe vaste de livezi, o pondere însemnată a 

populației desfășurându-și activitatea în acest domeniu.
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CAPITOLUL II - DEZVOLTAREA LA NIVEL 

EUROPEAN, NAȚIONAL, REGIONAL ȘI LOCAL 

În anul 1983 a fost elaborată Carta Europeană a Amenajării 

Teritoriului – Carta de la Torremolinos în care, referitor la 

spațiul urban, a fost stabilită următoarea prevedere:  

Zonele urbane contribuie la dezvoltarea Europei şi prezintă de 

obicei mari probleme de controlare a creşterii. O structură 

urbană echilibrată necesită implementarea sistematică a 

planurilor de folosinţă a terenurilor şi aplicarea liniilor 

directoare pentru dezvoltarea activităţilor economice în 

beneficiul condiţiilor de viaţă ale orăşenilor.  

În anul 1999 a fost elaborat documentul intitulat „Perspectiva 

dezvoltării spațiale a Europei - ESDP” unde s-a stabilit pentru 

prima dată un cadru de dezvoltare teritorială durabilă şi 

echilibrată a teritoriului european. 

Ulterior, în anul 2000 s-au stabilit principiile directoare 

pentru o dezvoltare teritorială durabilă a continentului 

european: 
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- promovarea şi încurajarea dezvoltării generate de 

funcţiunile urbane şi de îmbunătăţirea relaţiilor dintre 

oraşe şi sate; 

- promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate; 

- facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere; 

- reducerea degradării mediului; 

- valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului 

natural; 

- valorificarea patrimoniului natural ca factor de dezvoltare; 

- dezvoltarea resurselor energetice în menţinerea 

securităţii; 

- promovarea unui turism de calitate şi durabil; 

- limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale. 

În anul 2007 prin Carta de la Leipzic pentru oraşe europene 

durabile statele membre s-au angajat:  

- să inițieze o dezbatere politică în statele lor respective 

despre cum pot fi integrate principiile și strategiile Cartei 

de la Leipzig pentru orașe europene durabile în politicile 

de dezvoltare naționale, regionale și locale; 

- să folosească instrumentul dezvoltării urbane integrate și 

structurile de guvernanță indispensabile realizării 

acesteia și, în acest scop, să creeze cadrul necesar la 

nivel național; 

- să promoveze o organizare teritorială echilibrată, bazată 

pe o structură urbană europeană policentrică. 

 

În anul 2017, Comisia Europeană a elaborat Cartea Albă a 

Uniunii Europene unde s-a realizat o analiză retrospectivă a 

parcursului Uniunii Europene și s-au identificat provocările și 

oportunitățile viitoare.  

Conform acestui document strategic,  în prezent „Europa 

găzduiește cea mai mare piață unică din lume și deține a 

doua cea mai utilizată monedă. Este cea mai mare putere 

comercială și cel mai mare donator de ajutor umanitar și 

pentru dezvoltare. Grație, în parte, programului „Orizont 

2020”, cel mai mare program de cercetare multinațional, 

Europa se află în avangarda inovării. Diplomația sa are o 

pondere efectivă și contribuie la menținerea siguranței și 

sustenabilității planetei, după cum demonstrează acordul 

istoric încheiat cu Iranul privind programul său nuclear sau 

rolul de lider pe care l-a jucat UE în privința Acordului de la 

Paris privind schimbările climatice și în adoptarea de către 

Organizația Națiunilor Unite a obiectivelor de dezvoltare 
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durabilă pentru 2030. Această influență este confirmată de 

cooperarea noastră strânsă cu NATO și de rolul nostru activ 

în cadrul Consiliului Europei.” 

În ceea ce privește rata șomajului la nivelul Uniunii 

Europene, deși se constată un trend descendent încă se 

înregistrază valori alarmante în rândul populației sub 25 ani.  

În documentul strategic elaborat de Comisia Europeană se 

ridică suspiciuni referitoare la capacitatea Uniunii Europene 

de a asigura fiecărei generații noi o prosperitate mai mare 

decât a celei anterioare.  O altă situație alarmantă 

identificată este la nivelul speranţei de viaţă, prognozându-se 

pentru orizontul 2030 faptul că Europa va deveni “cea mai 

bătrână regiune” a lumii 
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Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creştere 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii 

 

Principiile pe care se axează Strategia Europa 2020:  

- dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi 

inovare;  

- promovarea unei economii mai eficiente din punctul de 

vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai 

competitive; 

- promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea 

economică, socială și teritorială. 

În anul 2011 a fost elaborată Agenda Teritorială a Uniunii 

Europene 2020 – Spre o Europă Inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii, compusă din regiuni diverse, unde s-au 

stabilit provocările dezvoltării teritoriale:  

- expunerea sporită la globalizare: transformările 

structurale după criza economică globală; 

- provocările integrării europene şi interdependența 

crescândă a regiunilor; 

- provocări demografice și sociale diverse din punct de 

vedere teritorial, segregarea grupurilor vulnerabile; 

-  schimbările climatice și riscurile legate de mediu: 

efecte diverse din punct de vedere geografic; 

- provocările energetice se situează în prim‐plan și 

amenință competitivitatea regională; 

- pierderea biodiversității; patrimoniul natural, 

peisagistic şi cultural vulnerabil. 

Elaborarea unor strategii la nivelul Europei în vederea 

asigurării unei creșteri și dezvoltăr durabile este 

necesară în contextul extinderii accelerate a celorlalte 

regiuni a lumii. Dacă în anul 1900 Europa deținea 25% 

din populația lumii, la nivelul anului 2015 ponderea a 

scăzut până la 6%, prognozându-se până la nivelul 

anului 2060 o diminuare cu încă 2 procente.  

Datele sunt alarmante și în ceea ce privește moneda euro, a 

cărei pondere a scăzut cu 3% din anul 2015 până în anul 

2017.  Cu toate acestea, euro fiind încă o monedă globală. 

Principalul instrument al politicii de investiții a Uniunii 

Europene sunt  fondurile structurale și de investiții europene 
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(fondurile ESI) cu un buget de 454 de miliarde EUR. Fondurile 

ESI sunt formate din  cinci fonduri: 

- Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), 

- Fondul social european (FSE), 

- Fondul de coeziune (FC), 

-  Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) 

-  Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

(FEPAM).  

România, împreună cu alte 19 state membre, beneficiază , 

de asemenea, de inițiativa privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor (YEI). 

Conform documentului Fondurile Structurale și de 

Investiţii Europene2 României i s-au alocat 30,84 de 

miliarde EUR de la fondurile ESI în perioada 2014-2020 

prin intermediul a 8 programe naţionale și regionale. Cu o 

contribuţie naţională de 5,63 de miliarde EUR, România 

are un buget total de 36,47 de miliarde EUR pentru 

investiţii în diverse domenii, de la crearea de locuri de 

muncă și creștere până la promovarea inovaţiei, 

                                                   
2 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-
policy/esif-country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_ro_ro.pdf 

protejarea mediului și sprijinirea incluziunii sociale

.   

Figura 4 – Bugetul Fondurilor ESI pentru România 2014 – 

2020 

Source: Comisia Europeană 

35%
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BUGETUL FONDURILOR ESI PENTRU ROMÂNIA (2014-2020) 

FEDR - 10,73 miliarde EUR

FEADR - 8.13 miliarde EUR

FC - 6,93 miliarde EUR

FSE - 4,77 miliarde EUR

FEPAM - 168 milioane EUR

YEI - 108 milioane EUR
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Tabelul 4: Bugetul României la data de 06.12.2018 (Euro – total (eu+national) 

 

 

 

 

 

 

 

Temă 

Fondul 
european de 

dezvoltare 
regională 

Fondul social 
european 

Fondul de coeziune 
Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală 

Fondul european 
pentru pescuit și 
afaceri maritime 

Inițiativa privind 
ocuparea forței de 

muncă în rândul 
tinerilor 

Rețele de transport și 
energie 

3.259.426.381 
 

4.539.007.093 
   

Protecția mediului și 
eficiența utilizării 
resurselor 

943.258.060 
 

3.402.875.042 1.381.495.913 55.739.576 
 

Incluziune socială 1.180.085.541 1.322.171.076 
 

1.962.552.359 
  

Competitivitatea IMM-
urilor 

1.402.565.707 
  

3.153.970.199 101.059.519 
 

Economie cu emisii 
reduse de carbon 

3.191.838.990 
 

187.734.669 348.157.746 3.605.925 
 

Angajarea 
sustenabilă și de 
calitate 

117.337.999 1.664.923.141 
 

631.436.289 49.648.156 326.905.184 

Adaptarea la 
schimbările climatice 
& prevenirea riscurilor 

  
563.204.005 1.843.412.514 

  

Educație&formare 
profesională 

428.660.827 1.483.713.265 
 

67.605.522 
  

Cercetare&inovare 1.132.167.473 
  

42.461.990 
  

Asistență tehnică 619.549.437 351.045.399 
 

213.409.810 13.422.544 
 

Eficiența 
administrației publice 

298.153.983 612.118.353 
    

Tehnologii de 
informare și 
comunicare 

630.199.848 
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La nivelul website-ului https://cohesiondata.ec.europa.eu, 

sunt puse la dispoziție zilnic date referitoare la:  

- Finanțe planificate;  

- Finanțe implementate;  

- Plățile UE;  

- Proiecte;  

- Realizări;  

- Programe, etc. 

Datele sunt disponibile la nivel național, la nivelul UE şi 

cumulat.  

Analizând datele centralizate în tabelul, la nivelul 

României, observăm faptul  cea mai mare parte a 

fondurilor sunt cuprinse în Fondul european de 

dezvoltare regională şi Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală. 

În ceea ce priveşte dezvoltarea României în corelație cu 

absorbția fondurilor europene, în ultima perioadă România a 

cunoscut un proces de extindere a economiei din punct de 

vedere structutal, cantitativ şi calitativ. Fondurile absorbite au 

dus la extinderea sectoarelor public şi privat, existând un 

interes deosebit pentru fondurile alocate pentru agricultură.  

Cu toate acestea, la nivelul României încă nu s+au atins 

țintele vizate. Cu toate că barierele şi reticența au fost 

depăşite față de primii ani ai alocării fondurilor europene, 

ratele de absorbție continuă să crească într-un ritm foarte 

lent. 

 

 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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Figura 5 - Bugetul României la data de 06.12.2018 – actualizare zilnică 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI  - 

SDTR 

 

Strategia de dezvoltare teritorială a României reprezintă 

viziunea asumată a Guvernului şi Parlamentului României 

privind dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul de 

timp 2035: România 2035, o țară cu un teritoriu funcțional, 

administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și 

locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea 

zonei de sud-est a Europei. 

Scenariul România Policentrică urmărește dezvoltarea 

teritoriului național la nivelul unor nuclee de concentrare a 

resurselor umane, materiale, tehnologice și de capitaluri 

(orașe mari/ medii), în perspectiva anului 2035 și conectarea 

eficientă a acestor zone de dezvoltare cu teoriile europene.  

Scenariul de dezvoltare România policentrică 2035 

urmăreşte promovarea zonelor urbane funcționale medii/ 

mari la nivel național, prin elemente legate de creşterea 

conectivității şi accesibilității între marile oraşe şi 

consolidarea poziției zonelor puternic urbanizate, odată cu 

asigurarea unor servicii optime de bază care să deservească 

oraşele mici şi localitățile rurale, plecând de la următoarele 

ipoteze ce guvernează dezvoltarea unui teritoriu.  

- existența unor rețele de transport eficiente şi diversificate 

care să interconecteze oraşele mari şi piețele economice 

reprezintă un element important în dezvoltarea viitoare a 

teritoriului național;  

- dezvoltarea zonelor rurale este dependentă de asigurarea 

unui grad crescut de accesibilitate şi legături de transport 

diversificate către marile centre urbane;  

- oraşele din zonele transfrontraliere au o capacitate 

crescută de cooperare şi pot pune bazele unor sisteme 

urbane funcționale care să permită gestionarea eficientă 

a fluxurilor de oameni, mărfuri;  

- accesul oamenilor la oportunități reprezintă un element 

de atractivitate în configurarea spațiului urban şi rural de 

calitate. 

Teritoriile policentrice prezintă un potențial mai mare de 

asigurare a unui echilibru în dezvoltare în detrimentul celor 

mai puțin policentrice. Acest lucru poate fi asigurat prin 

susținerea dezvoltării unor centre urbane majore la nivelul 

teritoriului național şi conectarea acestora cu oraşele mici şi 

zonele rurale.  
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PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD – EST 2014 – 

2020 – PDR NE 

 

PNDR NE asigură cadrul strategic și reprezintă instrumentul 

prin care regiunea, plecând de la analiza socio - economică 

regională și având drept cadru obiectivele tematice, 

priorităţile de investiţii și acţiunile cheie prevăzute de 

proiectele de regulamente privind fondurile europene, își 

promovează priorităţile și interesele în domeniul economic și 

social reprezentând în același timp contribuţia regiunii la 

elaborarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională 2014 

– 2020. 

Principiile fundamentale avute în vedere la elaborarea PDR 

NE au fost:  

- concentrarea și prioritizarea obiectivelor, urmărindu-se 

în acest fel eficacitatea utilizării resurselor alocate;  

- coordonarea și corelarea diferitelor acțiuni propuse, 

rezultând astfel o mai mare coerență la nivel regional 

și un efect sinergic al acestor acțiuni;  

- cuantificarea realizării obiectivelor propuse prin 

utilizarea unor indicatori de performanță.  

PDR NE își propune să facă cunoscute factorilor interesaţi 

următoarele aspecte: 

- nevoile și oportunitățile de dezvoltare existente atât la 

nivel județean cât și regional;  

- liniile de acțiune concrete în domeniile de competență, 

la nivel local și județean în deplină concordanță cu 

principalele direcții de dezvoltare așa după cum au 

fost acestea identificate și formulate în Strategia de 

Dezvoltare a Regiunii Nord – Est 2014 – 2020 din 

cadrul Planului de Dezvoltare Regională Nord – Est 

2014 – 2020; 

- implementarea proiectelor care să contribuie la 

reducerea disparităților și la valorificarea potențialului 

de dezvoltare a Regiunii Nord – Est;  

 

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A 

MUNICIPIULUI SUCEAVA 2016 – 2023  

 

Plecând de la contextul elaborării Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Urbană a Municipiului Suceava, pentru orizontul 

2023 s-au stabilit următoarele:  

În anul 2023 Municipiul Suceava va fi:  
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- precursor al mobilităţii urbane durabile;  

- promotor şi reper naţional al eficienţei energetice;  

- centru economic puternic, stabil şi diversificat;  

- centru regional al turismului;  

- mediul optim de dezvoltare a capitalului social uman. 

Obiectivul general este reprezentat de Dezvoltarea 

capacității Municipiului Suceava de a asigura servicii şi 

implementa programe în vederea dezvoltării durabile a 

localității şi creşterea nivelului de trai ai populației.  

În vederea realizării dezideratelor misiunii conceptului 

strategic pentru Municipiul Suceava s-au propus următoarele 

obiective strategice:  

- reducerea emisiilor de carbon în vederea atingerii 

obiectivelor Strategiei Europa 2020;  

- dezvoltarea colaborării între Municipiul Suceava şi 

mediul de afaceri pentru asigurarea facilităților 

necesare în vederea creşterii economice locale;  

- dezvoltarea potențialului turistic al Municipiului 

Suceava în vederea atingerii statutului de „Centru 

regional al turismului”;  

- creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile 

prin îmbunătățirea calității şi accesibilității serviciilor 

sociale, educaționale şi de sănătate;  

- dezvoltarea durabilă a Municipiului Suceava în 

vederea asigurării creşterii nivelului de trai;  

- creşterea calității vieții în vederea reducerii 

fenomenelor demografice estimate la nivel strategic.  

Municipiul Fălticeni este o componentă de bază a județului 

Suceava, situat în Regiunea de Nord Est a României.  

Regiunea Nord – Est  se întinde pe o suprafață de 36.850 

km2 ocupând 15,46% din suprafața totală a României.  

Regiunea Nord – Est deține o pondere de aproximativ 17,25% 

din populația României, iar densitatea populației este de 

101,3 locuitori/ km2.  

Județul Suceava este situat în Nord – Est-ul României, 

învecinându-se la  Nord cu Ucraina, la Est cu județul 

Botoşani, la Sud – Est cu județul Iaşi, la Sud cu Județele 

Neamț şi Harghita, la Sud – Vest cu județul Mureş, iar la Vest 

cu județele Bistrița Năsăud şi Maramureş. 

Județul Suceava are o suprafață de 8.553 km2, deținând o 

pondere de 3,6% din suprafața totală a României. Conform 

Institutului Național de Statistică, Județul Suceava deține cea 
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mai mare pondere în cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord – 

Est, 23%, urmat de Județul Bacău cu o pondere de 18%, 

Județul Neamț 16%, Județul Iași 15% și Județele  Vaslui și 

Botoșani cu o pondere de 14%. 

Din populația totală a României, 19% este reprezentată de 

populația județului Suceava.  

Figura  6 - Județul Suceava în context național 

 

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Fălticeni 2014 – 

2020  

 

 

Obiectivele specifice propuse în cadrul documentului sunt:  

- modernizarea infrastructurii;  

- eficientizarea serviciilor publice şi a relaţiei cu 

cetăţenii;  

- dezvoltarea urbanistică coerentă şi protejarea 

mediului;  

- dezvoltarea resursei umane, formare profesională, 

încurajarea dobândirii de noi competenţe şi creşterea 

ratei de ocupare a populaţiei;  

- dezvoltarea turistică şi culturală. 
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CAPITOLUL III - CONTEXTUL ISTORIC 

Suceava datează încă din cele mai vechi timpuri, începând cu 

cea mai veche perioadă, paleoliticul, afirmație atestată de 

descoperirile arheologice în acest areal. 

În apropierea Cetății de Scaun s-au efectuat săpături care au 

surprins o veche aşezare din perioada neoliticului timpuriu, 

de acum 7000 de ani, de tipul culturii Criş. Din epoca 

bronzului (mileniul II i.e.n.) se cunosc două morminte în cutie 

de piatră, descoperite în partea de vest a oraşului. Dovezi ale 

existenței aşezărilor omeneşti apar şi în epoca fierului, din a 

doua jumătate a primului mileniu î.e.n., din cultura La Tene, 

de tip traco-getic. Pentru primele secole ale erei noastre, 

cercetările arheologice efectuate au descoperit un bogat 

material în aşezarea de pe malul stâng al pârâului Şcheia, din 

marginea vestică a Sucevei, respectiv o aşezare a dacilor 

liberi din sec. II - III e.n. care, prin tipul locuințelor, tehnica 

producerii ceramicii dovedește menținerea unei vechi tradiții 

dacice precum şi puternica influență a civilizatiei romane. 

Descoperirile arheologice din Suceava atestă dezvoltarea în 

acest areal a așezărilor omenești, perioadă de peste o mie de 

ani. Primul nucleu al orașului medieval Suceava s-a format în 

est-ul actualului Oraș. 

Orașul Fălticeni, ca aşezare, a înglobat, la sfârşitul secolului 

al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea număr de 

şapte sate medievale, vatra sa constituind-o satul Fulticeani 

sau satul lui Stan Pântece, a cărui denumire o va împrumuta 

întreaga aşezare nou constituită. Satul Fulticeani sau 

Folticeni este atestat documentar prin uricul emis de 

cancelaria domnească, a lui Ştefan cel Mare, datat la 

Suceava, la 15 martie 1490. 

Dezvoltarea ulterioară a Orașului s-a bazat pe caracterul 

negustoresc al acestuia. În anul 1814 în vechea așezare a 

Fălticeniului se impunea organizarea a patru iarmaroace, 

care să asigure o dezvoltare rapidă din punct de vedere 

economic și social.   

Activitatea celor patru iarmaroace s-a limitat, în timp 

organizându-se o singură dată pe an, însă cu recunoaștere 

națională și chiar internațională. Aceste activități au adus 

câștiguri importante fălticenenilor, sporindu-se notorietatea 

orașului. 

Evoluția orașului a fost umbrită de evenimente istorice 

nefaste, incendiile din anii 1787 și 1820 precum și epidemia 
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de holeră din 1795. O altă piedică în dezvoltarea orașului a 

constituit-o proprietatea feudală. 

Industrializarea orașului a început după anul 1940, când a 

început să se construiască fabrici care utilizau potențialul și 

resursele locale.  

După Marea Unire din 1918, după revenirea Bucovinei de sub 

stăpânire și reintrarea în drepturi a județului Suceava, oraşul 

Fălticeni va rămâne capitala județului Fălticeni, alăturat 

județului vecin Suceava. Din 1929, județul Fălticeni și-a 

schimbat denumirea în județul Baia, care a continuat să 

existe până la 1 octombrie 1950. La această dată, locul 

fostului județ este luat de raionul Fălticeni, oraşul făcând 

parte din regiunea Suceava, ca simplu oraş, iar zona fiind 

înglobată, de asemenea, regiunii. 

Astăzi, oraşul Fălticeni este considerat, pe drept cuvânt, un 

oraş de pelerinaj românesc. Acesta deține un complex 

muzeistic de excepție:  

- Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, unic în țară, prin faptul 

că adăposteşte întreaga colecție a sculptorului fălticenean 

Ion Irimescu; 

-  Galeria Oamenilor de Seamă, unică şi ea, prin ineditul 

biografiilor de excepție ale unor personalități fălticenene; 

- Casa memorială Mihail Sadoveanu sau „ Grădina 

liniştii”, cum mai este ea cunoscută; 

- Muzeul Apelor “ Mihai Băcescu”.  

Continuându-se şi astăzi tradiția iarmarocului, pe 20 iulie, la 

Fălticeni se organizează Festivalul Național de Folclor ,, 

Şezătoarea”, la care sunt invitați formații artistice şi interpreți 

din țară şi de peste hotare, dar şi meşteri populari, din toate 

zonele țării, în aşa numitul ,,Târg al meşterilor populari “ . În 

Fălticeni, toate străzile păstrează amintiri, cu nume 

inscripționate pe plăcuțe memoriale aşezate pe casele unde 

au trăit sau au creat scriitori, pictori, folclorişti, filozofi, actori, 

medici, profesori, care au devenit, în timp, nume de referință 

în cultura şi ştiința românească, fiind considerat un adevărat 

muzeu în aer liber. Galeria Oamenilor de Seamă găzduieşte 

biografiile şi operele a peste 40 de personalități ale culturii 

naționale care şi-au legat pentru totdeauna numele de acest 

oraş. 
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CAPITOLUL IV - CONTEXTUL CULTURAL 

Cultura și știința națională imprimă Fălticeniului o mare 

responsabilitate pentru dobândirea statutului de centru 

urban dezvoltat, prin valorificarea potențialului local și a 

oportunităților  din mediul extern. Fălticeni este al treilea oraș 

din țară ca număr de scriitori autohtoni, după centrele 

culturale reprezentate de București și Iași. Raportat, însă, la  

numărul de locuitori, Fălticeni se situează pe primul loc în 

România. Fălticeni a dat României zeci de oameni ai literelor, 

de talie națională și recunoaștere mondială. 

Întrucât fără OM nu putem discuta despre creștere și 

dezvoltare economică, dezvoltarea Municipiului Fălticeni 

trebuie să se bazeze pe abilitățile și potențialul populației.  

Tezaurul istoric al Municipiului Fălticeni imprimă populației o 

afinitate către cultură și știință.  

Târgul Fălticeni se afirmă în cultura națională începând cu 

mijlocul secolului al XVIII-lea. Din bogatul lexicon al 

personalităților fălticenene fac parte: 

scriitorii: Enache Gane, Costachi Gane, Nicu Gane, Maria 

Cantacuzino, Nicolae Istrati, Ion Creangă, Nicolae 

Beldiceanu, Mihail Sadoveanu, Ion Dragoslav, Anton Holban, 

Horia Lovinescu, Vasile Lovinescu, Nicolae Labiș, Vasile 

Savel, Nicolae Jianu, Mihail Șerban, Arthur Gorovei, Adriana 

Mascuț, Doru Viorel Ursu, Ileana Sofia, Terec-Vlad Loredana, 

Timotei Aioanei, Mioara Gafencu, Sorin Gafencu, Gabriela 

Curțui, Gheorghe Miserciu, Alexa Pașcu, Eduard Macovei, 

Daniel Șandru, administrație  și Grigore Ilisei. 

istoricii, criticii literari și filologii: Eugen Lovinescu, Alexandru 

Lambrior, Teodor V. Stefanelli, Virgil Tempeanu, Gheorghe 

Cardaș, Mihai Gafița, A.G. Stino, Constantin Ciopraga, Cornel 

Dimitriu, Ștefan S. Gorovei, Nicolae Sturzu, Magdalena 

Vultur. 

oamenii de teatru și muzicienii: Matei Millo, Jules Cazaban, 

Grigore Vasiliu-Birlic, Paul Călinescu, George Adamachi 

Alexandru Alger, Teodor Ilincă. 

artiștii plastici: Ion Irimescu, Ștefan Șoldănescu, Dimitrie 

Hîrlescu, Aurel Băeșu, Reuven Rubin, Mihai Cămăruț, Vasile 

Vasiliu-Falti, Teodor Tatos, Anton Costîn-pictor, Alexandros 

Karciucas. 

folcloriștii: Arthur Gorovei, Alexandru Lambrior și Mihai 

Lupescu; 
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medici: Ion Tănăsescu, Sofia Ionescu-Ogrezeanu - prima 

femeie medic neurochirurg din România, Demetri Falticeni, 

Camelia Botez. 

 oamenii de știință: Dimitrie Leonida-inginer, Nicolae 

Grigoraș, Vasile Ciurea-profesor, Constantin Popa-profesor 

de fizica, Mihai C. Bacescu, Eliot Sorel-psihiatru, Demetri 

Falticeni, Florin Constantin Ghiurea, Marcel Porof, Petru 

Crăciun. 

teologi si filozofi: Prof. Dimitrie Boroian 

sportivii: Ionuț Atodiresei-box, Maria Olaru-gimnastică, 

Vasile Nistor, Adrian Avrămia-fotbal, Constantin Chiriac, 

Geanina Beleagă-canotaj, campioană mondială juniori 2012, 

Marta Omania-canotaj, Ioana Vrînceanu-canotaj, Mihaela 

Pohoață-gimnastică artistică si aerobică, de două ori 

Campioană Europeană la proba de ansamblu, dublă 

Campioană Mondială cu echipa si ansamblu si de două ori 

locul III la individual, Delia Apostol, Gabriela Vultur și Iasmina 

Grigore-titlul national 2014, loc I la stilul Song Dao, 

Campionatul Național de Qwan Ki Do pentru Copii 2014 și 

Arianna Radu și Daria Constantin-loc III la stilul Song Dao, 

2014, Silviu Ailincăi-atletism, campion national de juniori 

2014, la 800 de metri; 

Infrastructura culturală 

Biblioteca „E. Lovinescu” 

Biblioteca „E. Lovinescu” a fost înființată în anul 1914, în 

cadrul Muzeului Fălticenilor, cu menirea inițială de 

colecționare a publicațiilor scriitorilor originari din partea 

locului.  

Printre donatorii de seamă ai bibliotecii se numără: Nicu 

Gane, Artur Gorovei, Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu, 

Anton Holban. Ion Dragoslav, Serafim Ionescu, Academia 

Română, Fundația „Regele Ferdinand I”. Inițial, Biblioteca a 

purtat numele preotului şi arheologului N. Beldiceanu. 

Numele actual i-a fost atribuit în anul 1993. 3 

Populația participă la evenimente culturale desfăşurate în 

cadrul Bibliotecii „E. Lovinescu”, precum:  lansări şi expoziții 

de carte, diferite activități culturale şi educative desfăşurate 

în parteneriat cu instituțiile de învățământ locale ş.a. 

Biblioteca este dotată cu 8 calculatoare, conectate la 

internet, care sunt destinate utilizatorilor. Biblioteca este 

accesibilizată persoanele cu dizabilități vizuale: cititoare 

Daisy  şi audio-book – uri. 

Fond de carte: volume: 51.909 | titluri: 35.420 

                                                   
3 http://www.bibnat.ro/biblioteci.php?id=2686 
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În anul 2018, Biblioteca Municipală „E. Lovinescu” găzduieşte 

următoarele manifestări ştiințifice: 

Tabelul 5: Manifestări culturale găzduite de Centrul cultural 

„Grigore Vasiliu Birlic” 

 

Denumirea evenimentului Scurtă descriere a evenimentului 

“Sub semnul lui Eminescu” 

Ziua Culturii Naționale, expozitii , 

moment poetic, moment folk, 

proiectii video , 

Oameni, locuri, obiceiuri 

- ediția a XXI- a 
Expoziție de obiecte etnografice. 

„Paşi spre bibliotecă” 

Manifestare dedicată Zilei 

mondiale  a cărții pentru copii / 

Activități şi expoziții de carte 

pentru copii 

Interculturalitate în spațiul 

românesc 

Proiectul îşi propune transferul 

tradițiilor de la sat la oraş prin 

acțiuni cum ar fi: expoziții de 

obiceiuri Pascale, expoziții de 

icoane, concursuri de pricesne. 

Icoana din sufletul copilului 

Aflat la a treia  ediție evenimentul 

se desfăşoară în parteneriat cu Sc. 

Gimnazială “Al. I. Cuza” Fălticeni. 

Cele mai reuşite icoane pictate pe 

sticlă vor fi premiate, autorii lor 

fiind rasplătiți cu premii constand 

în cărți şi materiale pentru pictura. 

Centenarul Marii Uniri  1918-2018, 

pagini de istorie. Unirea cea Mare  

a românilor oglindită în opere 

istorice şi literare. 

Expozitie de carte, proiecții video, 

moment artistic 

 

 

Biblioteca Municipală „E. Lovinescu” 

Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” 

Centrul cultural „Grigore Vasiliu Birlic” găzduieşte an de an 

principalele evenimente culturale din Municipiul Fălticeni.  
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La nivelul anului 2018, Centrul cultural „Grigore Vasiliu Birlic” 

este locul de desfăşurare pentru următoarele manifestări 

culturale:  

Tabelul 6: Manifestări culturale găzduite de Centrul cultural 

„Grigore Vasiliu Birlic” 

Denumirea 
evenimentului 

Scurtă descriere a evenimentului 

“Eminescu” 

Evenimentul “Eminescu” este organizat de Centrul 
Cultural “Gr.V.Birlic” Colegiul Național “Nicu Gane”, 
Muzeul de Artă “Ion Irimescu” şi Primăria 
Municipiului Fălticeni. Acest eveniment reprezintă 
un omagiu adus “Luceafărului poeziei româneşti”- 
Mihai Eminescu prin  momente poetice, scurte 
recitaluri folk. 

De ziua mamei 
Spectacol, cantece şi poezie dedicat mamelor 
organizat de Centrul Cultural  “Gr.V. Birlic”  

Ziua păcălelilor 

Spectacol concurs “de păcăleli” realizat în 
colaborare cu instituțiile de învățământ din 
Municipiul Falticeni organizat de Centrul Cultural  
“Gr.V. Birlic” şi Primăria Fălticeni 

Ai şi tu talent 

Specatacole concurs (cântec, dans, gimnastica, 
teatru, poezie, etc), Ediția a II –a, realizat în 
colaborare cu toate instituțiile de învățământ din 
Municipiul Fălticeni organizat de Centrul Cultural  
“Gr.V. Birlic” şi Primăria Falticeni. Câştigătorii 
fiecarei etape trec în etapa următoare. 

Expoziție de pictură Pictori locali. Coordonator pictor Gabriel Todică 

Festival 
Internațional de 

Creație şi 
Interpretare 

“Grigore Vasiliu 
Birlic”, ediția a VI -a 

 

Festival Internațional de Creație şi Interpretare 
“Grigore Vasiliu Birlic”. Programul festivalului 
include vernisaje de expoziții, lansări de carte, 
vizionare de filme româneşti, Festival de teatru 
pentru elevi şi tineri până în 25 de ani, Festivalul 
„Fălticeni folk”, Concursuri de creație dramaturgică 
şi artă vizuală, Concursuri de film şi spoturi 
publicitare, pentru tinerii cineaşti 

 

 

            Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic”4 

Muzeul de Artă „Ion Irimescu”  

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” a fost deschis în anul 1974 în 

clădirea fostei Prefecturi a județului Baia din perioada 

interbelică (sau „Casa Alecu Forăscu Botez”). 

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” are statut de monument 

istoric. Construcția clădirii a început în anul 1846 şi începând 

                                                   
4 http://dteodorescu.blogspot.com/2015/09/premii-importante-la-
festivalul-grigore.html 
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cu anul 1909  aceasta a devenit sediul administrativ al 

județului Suceava.  

În perioada 28 februarie 2010 – 25 mai 2012, a fost 

implementat proiectul intitulat „REPARAREA,  

REABILITAREA  ŞI  MODERNIZAREA  OBIECTIVULUI  DE  

PATRIMONIU -  MUZEUL  DE  ARTĂ  „ION  IRIMESCU”  DIN 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI”, având o valoare totală eligibilă 

revizuită de 5.132.386,92 lei. 

Obiectivul principal al proiectului a fost atins prin activitățile 

de reparare, reabilitare şi modernizare a clădirii principale, 

amenajarea peisagistică şi modernizarea utilităților aferente 

obiectivului de patrimioniu, oferind instituției muzeale o 

infrastructură durabilă care permite valorificarea 

patrimoniului cultural existent. 

 

Muzeul de Artă „Ion Irimescu”5 

Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” 

Muzeul Apelor „Mihai Băcescu” a fost deschis în anul 1982 în 

clădirea fostului Tribunal al județului Baia din perioada 

interbelică. 

Muzeul reconstituie activitatea cercetătorilor Emil Racoviță, 

Grigore Antipa, Paul Bujor, Ion Borcea și Mihai Băcescu, 

exponatele de aici reliefând contribuțiile științei românești în 

domeniul hidrobiologiei. 

                                                   
5 http://www.inbucovina.ro/obiective-culturale/muzee/muzeul-de-arta-
ion-irimescu/ 
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Muzeul apelor „Mihai Băcescu”6 

 

Galeria Oamenilor de Seamă  

Galeria Oamenilor de seamă este un muzeu deschis în anul 

1972 în casa donată de scriitorii Horia Lovinescu și Vasile 

Lovinescu. Muzeul a beneficiat de un proiect de reabilitare şi 

consolidare, care a vizat:  

                                                   
6 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_Apelor_%E2%80%9EMihai_B%C4%
83cescu%E2%80%9D_din_F%C4%83lticeni 

Refacerea lucrărilor de arhitectură tencuieli interioare şi 

exterioare, pardoseli, zugrăveli, înlocuirea tâmplăriei 

existente cu alta nouă, executată după acelaşi model;  

Elementele arhitecturale de fațadă au fost refăcute păstrând 

linia arhitectonică şi profilele pentru ancadramente existente. 

Acoperişul a fost revizuit pe toată suprafața asterealei şi a 

fost înlocuită în întregime învelitoarea din tablă zincată. 

Consolidare structură: 

- subzidiri la fundațiile exterioare ale zidurilor subsolului; 

- a fost asigurată o adâncime corespunzătoare, contra 

acțiunilor de îngheț-dezgheț. 

- au fost consolidate bolțile planşeului peste subsol; 

- a fost revizuit şi consolidat planşeu peste parter (lucrări de 

înlocuire a grinzilor afectate de putrezire, executarea de 

centuri-tirant la partea superioară a zidurilor şi refacerea 

tavanelor);  

- repararea şarpantei, cu înlocuirea elementelor putrede şi 

înlocuirea învelitorii din tablă zincată cu una nouă. 

- cămăşuiri ale pereților fisurați 

- refacerea trotuarelor, cu asigurarea unor pante de scurgere 

corespunzătoare care să conducă la îndepărtarea rapidă a 

apelor pluviale pe întreg perimetrul construcției. 
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Instalații: 

- canalizarea apelor uzate menajere 

- instalații termice interioare 

- instalațiile sanitare interioare 

- instalații electrice (iluminat interior şi exterior) 

- instalația de paratrăsnet. 

 

 

Galeria Oamenilor de seamă7 

Alte obiective turistice din Municipiul Fălticeni 

                                                   
7 https://locuridinromania.ro/judetul-suceava/orasul-falticeni/galeria-
oamenilor-de-seama.html 

Casa memorială „Mihail Sadoveanu” – muzeul a fost deschis 

în anul 1987 în casa în care a locuit scriitorul Mihail 

Sadoveanu la începutul secolului al XX-lea. 

Casa memorială „Mihail Sadoveanu” este un muzeu 

memorial  înființat în casa în care a trăit între anii 1909 – 1918 

scriitorul român Mihail Sadoveanu. 

Casa lui Mihail Sadoveanu a fost inclusă pe Lista 

monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2015. 

Casa memorială „Arthur Gorovei” 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - biserică ortodoxă 

construită între 1824-1827 în stil catolic de spătarul Mihail 

Gane 

Biserica de lemn „Sfântul Gheorghe” - biserică ortodoxă cu 

valoare de monument istoric, construită în secolul al XVIII-

lea. 

Biserica „Sfântul Nicolae” - biserică ortodoxă construită în 

anul 1798 de boierul Andrei Bașotă în satul (azi cartierul) 

Șoldănești, monument istoric. 

Biserica „Sfinții Voievozi-Grădini” - biserică ortodoxă 

construită în anul 1807 de căminarul Tudorache Ciurea și 

soția sa, Elisabeta, în satul Tâmpești (azi cartierul Grădini). 
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Biserica „Sfântul Anton de Padova” - biserică romano-

catolică construită în anul 1858. 

Sinagoga Mare - construită din lemn în 1795 și reconstruită 

din piatră și cărămidă în 1852. 

Mănăstirea Buciumeni - complex monahal ce include vechea 

biserică de lemn cu hramul Sfântul Gheorghe. 

Podul medieval din Șoldănești - pod de piatră construit în 

secolul al XV-lea în satul (astăzi cartierul) Șoldănești 

Fosta Școală Domnească - școală înființată în anul 1842, 

denumită ulterior Școala Primară „Alexandru Ioan Cuza”. 

Baza de agrement „Nada Florilor” 
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CAPITOLUL V - CONTEXTUL ADMINISTRATIV  

Conform PUG Fălticeni, suprafața totală a intravilanului 

existent (curți - construcții) este de 1.045,73 ha, această 

suprafață cuprinzând pe lângă localitatea de bază şi trupurile 

de intravilan dispersate în cadrul teritoriului administrativ. 

Zone funcționale: 8 

Locuințe și funcțiuni complementare – 705, 92 ha ( 67,50%) 

Unități industriale și depozite – 115,13 ha (11,01%) 

Unități agro – zootehnice – 28,27 ha (2,70%) 

Instituții și servicii de interes public – 20,71 ha (1,98%) 

Căi de comunicație – 59,47 ha (5,69%) 

Spații verzi, sport, agrement, protecție – 30,07 ha (2,88 %) 

Construcții tehnico – edilitare – 9,80 ha (0,94 %) 

Gospodărie comunală, cimitire – 22,45 ha (2,15%) 

Destinație specială – 18,99 ha (1,82%) 

Alte zone (ape, terenuri libere, neconstruibile, etc) – 72,90 ha 

(6,97%) 

 
 

                                                   
8 PUG Municipiul Fălticeni, județul Suceava 
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Tabelul 7: Numărul locuințelor existente în Municipiul Fălticeni (număr) source: INSSE 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Numărul locuințelor 10.760 10.804 10.875 10.917 11.004 11.047 11.098 11.166 

 
Locuința (apartamentul) este construcția formată din una 

sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al 

clădirii sau la niveluri diferite, prevăzută în general cu 

dependințe (bucătărie, baie etc.) sau alte spații de deservire, 

independentă din punct de vedere funcțional, având intrare 

separată din casa scării, curte sau stradă şi care a fost 

construită, transformată sau amenajată în scopul de a fi 

folosită, în principiu, de o singură gospodărie. 

 

În ceea ce priveşte numărul de locuinţe existente în 

Municipiul Fălticeni, constatăm faptul că în perioada 2010  - 

2017 a fost înregistrat un trend ascendent.  

Astfel, în anul 2017 s-au înregistrat cu  406 locuinţe mai mult 

faţă de anul 2010. 

 

Tabelul 8: Lungimea străzilor orășănești în Municipiul Fălticeni Source: INSSE 
 

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lungimea străzilor 

orășănești 

(km) 

71 71 71 71 71 72 74 74 74 74 115 115 115 115 115 115 116 

Lungimea străzilor 

orășănești modernizate 

(km) 

65 65 65 65 47 52 47 47 47 47 70 70 84 84 88 96 97 

 
Creşteri semnificative s-au înregistrat şi în cazul 
infrastructurii rutiere. Asfel, dacă în anul 2000 lungimea 
străzilor orăşăneşti era de 71 km, în anul 2016 aceasta a 
ajuns la 116 km. În ceea ce priveşte lungimea străzilor  
 
 

modernizate, se constată faptul că aceasta a crescut în anul 
2016 față de anul luat ca bază de referință (2000) cu 49%.  
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Tabelul 9: Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile SOURCE: INSSE

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lungimea totala a 

retelei simple de 

distributie a apei 

potabile (km) 

106,2 106,2 106,2 106,6 106,6 106,6 96 94,1 94,1 94,1 94,8 94,8 94,8 94,8 71,1 71,1 93,9 

 

Conform PUG Municipiul Fălticeni, 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. 

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. 

În ceea ce priveşte lungimea totală a rețelei simple de 

distribuție a apei potabile constatăm faptul că s-au 

înregistrat diminuări semnificative. Astfel dacă în anul 2000 

lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile 

era de 106,2 km, la nivelul anului 2016 aceasta era de 93,9 

km.

Tabelul: Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile

Tabelul 10: Energia termică distribuită (Gigacalorii) Source: INSSE

Anul 2000 2001 2002 2012 2013 2014 2015 

Energia termică 

distribuită 

35.670 5.324 6.041 9.940 8.905 7.431 4.981 
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 Energia termică distribuită (Gcal) reprezintă energia termică 

distribuită prin cumpărare de la centralele electrice de 

termoficare şi centralele termice din zonă, precum şi energia 

termică distribuită de microcentralele termice de bloc sau 

cvartal, aparținând unităților administrației locale. – INSSE 

 

În ceea ce priveşte energia termică distribuită la nivelul 

Municipiului Fălticeni s-a înregistrat o scădere semnificativă 

în perioada analizată. 

 

Tabelul 11 : Lungimea totală simplă a conductelor de 

canalizare (km) 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lungimea 

totală  

48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 68,3 

 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare 

reprezintă lungimea canalelor (tuburilor) prin care se 

colectează şi se evacuează apele reziduale (menajere, 

industriale, etc.) şi a celor provenite din precipitații de pe 

teritoriul localității cu canalizare publică, începand de la 

căminele de racordare a clădirilor cu instalații de canalizare 

şi până la punctul de deversare a apelor reziduale într-un 

emisar natural. Se includ atât rețelele de canalizare (de 

serviciu) cât şi canalele colectoare principale şi secundare. În 

cazul când conductele sunt aşezate în mai multe rânduri pe 

aceeaşi stradă, se consideră lungimea lor totală. Nu se includ 

racordurile la clădiri. - INSSE 

 

La nivelul Municipiului Fălticeni, constatăm faptul că s-a 

înregistrat o majorare semnificativă a lungimii totale simple a 

conductelor de canalizare. 

 

Astfel, dacă în anul 2010, lungimea totală simplă a 

conductelor de canalizare măsura 48,9 km, la nivelul anului 

2016, aceasta a atins lungimea de 68,3 km, cu aproximativ 

40% mai mult față de anul luat ca bază de referință.  
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Tabelul 12: Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor (km) Source: INSSE

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lungimea totală a 

conductelor de 

distribuție a gazelor 

38,7 40,8 42 42,9 43,5 44,7 44,7 46,3 46,5 47,3 54,5 52,8 53,4 53,4 54 57,2 56,5 

 

Lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor se 

referă la totalitatea conductelor (din rețea şi direct din 

conductele magistrale de transport) prin care se distribuie 

gaze la consumatorii dintr-o localitate, începând de la stațiile 

de reglare a presiunii şi predare a gazelor de către furnizori 

până la punctele de branşare a consumatorilor, indiferent de 

presiunea de regim la care sunt exploatate. Nu se include 

lungimea branşamentelor şi lungimea conductelor 

magistrale de transport. 

 

La nivelul Municipiului Fălticeni, se constată faptul că s-au 

înregistrat majorări semnificative, astfel, dacă în anul 2000 

lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor 

măsura 38,7 km, la nivelul anului 2016 aceasta a atins 

valoarea de 56,5 km.  

Se poate observa faptul că trendul a fost unul ascendent, 

înregistrându-se creşteri graduale, an de an. Cu toate 

acestea se poate observa faptul că maximul a fost înregistrat 

în anul 2017.  

Tabelul 13: Gaze naturale distribuite (mii metri cubi) SOURCE: INSSE  

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gaze naturale distribuite 17.460 15.824 15.988 16.878 16.408 17.004 14.153 13.471 12.517 11.036 11.937 11.271 10.676 10.466 9.299 9.638 9.347 
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Gazele naturale distribuite reprezinta volumul total de gaze 

naturale livrate consumatorilor prin retele de distributie 

(inclusiv gazele consumate de unitatea distribuitoare).   – 

INSSE. 

La nivelul Municipiului Fălticeni cantitatea gazele naturale 

distribuite măsurate în mii metri cubi a înregistrat o scădere 

semnificativă. Astfel, dacă la nivelul anului 2000 s-a 

înregistrat o cantitate de 17.460 mii metri cubi, la nivelul 

anului 2016 valoarea înregistrată a fost de 9.346 mii metri 

cubi.

 Tabelul 14: Suprafața fondului funciar (ha) SOURCE: INSSE 

Modul de folosință pentru 
suprafața agricolă 

2010 2011 2012 2013 2014 

Agricolă 2.343 2.343 2.342 2.200 2.200 

Arabilă 1.315 1.315 1.315 1.163 1.163 

Pășuni 335 335 335 300 300 

Fânețe 206 206 208 205 205 

Livezi și pepiniere pomicole 487 487 484 532 532 

Terenuri neagricole total 533 533 534 676 676 

Păduri și altă vegetație forestieră 5 5 5 6 6 

Ocupată cu ape, bălți 160 160 160 160 160 

Ocupată cu construcții 278 278 279 418 418 

Căi de comunicații și căi ferate 84 84 84 64 64 

Terenuri degradate și neproductive 6 6 6 28 28 

 

În ceea ce priveşte suprafața fondului Funciar după modul de 

folosință pentru suprafața agricolă, se constată faptul că cea 

mai mare suprafață este ocupată de suprafața arabilă, 

urmând  terenurile neagricole şi terenurile ocupate de livezi 

şi pepiniere pomicole.  De menționat este faptul că suprafața 

agricolă per total a înregistrat un trend descendent în  

 

perioada 2010 – 2014. În cadrul acesteia, observăm faptul că 

suprafața ocupată de livezi şi pepiniere pomicole a 

înregistrat un trend ascendent. 

Municipiul Fălticeni se situează în partea central-sudică a 

județului Suceava și se învecinează cu următoarele localități: 

la nord: comuna Bunești;  
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la nord-vest: comuna Rădășeni; 

la Nord - Est: comuna Hârtop; 

la sud-vest: comuna Baia; 

 la sud-est: comuna Preutești. 

În Uniunea Europeană- spațiul rural este definit prin 

recomandarea 1296 din anul 1926, în care un teritoriu de 

interior sau de coastă (continental sau litoral) caracterizat 

prin sate și orașe mici , principalele activități sunt agricole și 

silvice, activități de agro-cultură și pescuit , activități de 

agrement și petrecere a timpului liber, activități de mică 

industrie . 

Municipiul Fălticeni atrage resurse din localitățile din 

imediata vecinătate.       

La nivelul Uniunii Europene, spațiul rural ocupă aproximativ 

90% din suprafață și 27% din populație.  

Există țări care nu au populație rurală și țări în care ponderea 

populației rurale este de 45% ( România, Slovenia, Slovacia, 

Polonia, etc) 

a) Din punct de vedere economic , există;  

- Spațiul rural periurban  

- Spațiul rural intermediar 

- Spațiul rural periferic marginalizat sau defavorizat 

Spațiul rural periurban sau preorășănesc, geografic este 

amplasat în imediata vecinătate a centrelor urbane și se 

întinde pe o distanță egală cu forța de atracție sau de 

contaminare a centrului urban (1-5 km).  

Aceste spații se caracterizează prin:  

veniturile populației sunt preponderent non-agricole; 

arhitectura este domninată de volumetria urbană; 

economia este dezvoltată și dominată de infrastructura 

comercială și industrială a urbanului; 

aici sunt amplasate centrele comerciale mari și majoritatea 

industriilor; 

migrația este pozitivă; 

aceste spații au scop rezidențial pentru locuitorii din urban. 

Sunt principalul atractor al investițiilor din economie pentru 

că prețul factorilor de producție este redus. (Prețul muncii, 

prețul pământului, prețul timpului. 

Spațiul rural intermediar este amplasat într-o zonă în care 

forța de atracție a urbanului este foarte scăzută (15 - 50 km).  

Se caracterizează prin:  

 economia este dominată de agricultură; 

 veniturile populației sunt agricole; 

 arhitectura este specifică ruralului național;  
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 sâmburii de dezvoltare economică sunt dați de 

industriile de depozitare și procesare a materiilor 

prime agricole; 

 migrația este negativă; 

 populația se caracterizează prin îmbătrânire; 

Spațiul rural periferic sau defavorizat  

Economia este dominată de serviciile publice  (învățământ, 

sănătate, securitate personală, susținere socială).  

Resursele economice sunt puține și greu de pus în valoare 

(altitudini mari, zone secetoase sau cu inundații, zone cu 

terenuri degradate, zone fără infrastructură tehnică). 

Procesul de depopulare este accentuat în lipsa activităților 

economice. Veniturile populației sunt mai mici cu peste 25 % 

față de media națională. 

 Infrastructura din spațiul urban acționează ca un 

magnet pentru populația din spațiul rural. Aici sunt atrase  

principalele resurse: 

- forță de muncă; 

- personal calificat;  

- tineri;  

- resurse naturale, ș.a.  

Ca urmare a  posibilităților limitate din spațiul rural, populația 

își  alocă principalele resurse în mediul urban: 

- efectuează cumpărăruri – produse de alimentație, 

produse de întreținere, îmbrăcăminte, ș.a.;  

- frecventează unități de alimentație publică; 

- utilizează servicii din mediul urban, ș.a.  

Prin posibilitatea accesării unei game vaste de servicii și 

produse, populația din mediul rural este atrasă de spațiul 

urban,  contribuind la creșterea economiei locale. 

Principala resursă atrasă către mediul urban este resursa 

umană. 
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Figura 7:  Forța de atracție a Municipiului Fălticeni față de mediul rural
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Figura 8 - Distanța față de Municipiul Fălticeni a principalelor localități
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Distanța ≤ 5 km 

 Comuna Rădăşeni – din punct de vedere al distanței, 

comuna Rădăşeni se află la o distanță mai mică de 5 km față 

de spațiul urban, încadrându-se în categoria spațiului rural 

periurban sau preorăşănesc.  

 Pentru populația comunei Rădăşeni, Municipiul 

Fălticeni  reprezintă principalul punct de atracție,  investind în 

Municipiul Fălticeni şi contribuind la dezvoltarea acestuia. 

 Având în vedere distanța redusă față de centrul urban, 

populația Comunei Rădăşeni este  inclusă în publicul țintă al 

companiilor furnizoare de produse şi prestatoare de servicii, 

care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Fălticeni.  

Distanța  6 - 10 km 

Comunele Buneşti şi Fântâna Mare  - se află la o distanță de 

7 km de Municipiul Fălticeni;  

 Populația este atrasă de centrul urban prin facilitățile 

de care acesta dispune – servicii educaționale, servicii 

medicale,  servicii de îngrijire personală, etc.  

Comuna Baia – se află la o distanță de 9 km de Municipiul 

Fălticeni; alături de comuna Preuteşti, comuna Baia este una 

dintre cele mai mari comune din vecinătatea Municipiului 

Fălticeni.  

Comunele Preuteşti şi Hârtop – se află la o distanță de 10 km 

de Municipiul Fălticeni; 

 Municipiul constituie  un atractor pentru cele două 

comune,  atât în ceea ce priveşte  populația şcolară cât şi 

posibilitățile diverse  de petrecere a timpului liber. 

Distanța  11 - 15 km 

Comunele Vadu Moldovei, Bogdăneşti şi Cornu Luncii se află 

la o distanță sub 15 km de Municipiul Fălticeni. 

Distanța ≥ 15 km 

Comunele Slatina şi Mălini se află la o distanță mai mare de 

15 km față de Municipiul Fălticeni, acestea având şi alte 

opțiuni în vederea alegerii centrului urban din care să 

achiziționeze produse şi servicii. 
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În ceea ce priveşte populația, analizând datele înregistrate la 

ultimul recensământ, efectuat în anul 2011 şi raportându-le la 

datele înregistrate la recensământul anterior, din anul 2002, 

se constată faptul că doar la nivelul comunei Preuteşti s-a 

înregistrat o creştere a numărului de locuitori.  

La nivelul comunei Rădăşeni, față de recensământul efectuat 

în anul 2002, populația comunei a scăzut cu 10%.  

Comparativ cu anul 2002, în anul 2011 populația comunei 

Hârtop a înregistrat o scădere cu 5%. 

La nivelul comunei Buneşti, scăderea înregistrată, 

comparativ cu anul 2002, este de 13%.  

La nivelul comunei Baia procentul scăderii numărului de 

locuitori este de 6%, comparativ cu recensământul efectuat 

în anul 2002.  

La nivelul comunei Fântâna Mare, se înregistrează o 

diferență de 15%, față de recensământul anterior. 
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Figura 9 – Distribuția principalelor instituții la nivelul Municipiului Fălticeni 
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Conform PUG Municipiul Fălticeni, județul Suceava, 

distribuția principalelor instituții la nivelul Municipiului 

Fălticeni este relativ uniformă. Se poate constata faptul că 

există un grad mai ridicat de concentrare în centrul Oraşului 

în apropierea Primăriei Municipiului Fălticeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Reprezentarea teritorială a Municipiului Fălticeni şi a localităților învecinate. 
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Din punct de vedere al suprafeței, Comuna Preuteşti este cea 

mai mare localitate (învecinată cu Municipiul Fălticeni) având 

o suprafață totală de 66 km2.   

După comuna Preuteşti, comuna Rădăşeni are o suprafață 

de 40 km2, iar comuna Baia are o suprafață de 39 km2. 

În ceea ce priveşte numărul de locuitori/km2, cea mai mare 

densitate există la nivelul Municipiului Fălticeni, unde se 

înregistrează 856 locuitori/km2. 

Din localitățile învecinate, cea mai mare densitate se 

înregistrează în comuna Baia – 164,23 locuitori/ km2. 

 

Figura 11 – Reprezentarea teritorială a densității (locuitori/km2)
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Figura 12 –  Reprezentarea ponderii suprafeței agricole din suprafața totală 

 

Un important indicator al gradului de dezvoltare a unui 

teritoriu este reprezentat de ponderea populației ocupate în 

agricultură. Astfel, se impune analiza comparativă a 

suprafeței agricole din suprafața totală a localităților 

învecinate Municipiului Fălticeni. Ca urmare a faptului că 

suprafețele totale diferă, nu este justificată analiza valorilor 

absolute ci a ponderii. Astfel constatăm faptul că la nivelul 

comunei Buneşti, suprafața agricolă deține cea mai mare 

pondere din total (94% din total). 

 

Prezentarea comunei Buneşti  
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Figura 13 – Evoluția populației comunei Buneşti – perioada 2000 - 2018 

 

Conform INSSE în perioada 2000 – 2018 populația totală a 

comunei Bunești s-a încadrat în intervalul 2.713 – 2.768 

persoane, cu un minim înregistrat la nivelul anului 2000 și 

un maxim înregistrat la nivelul anului 2013. 

Comuna Bunești este formată din satele Bunești, Petia, 

Podeni, Șes și Uncești. În comuna Bunești, se regăsește 

Vama Veche din Bunești - clădire monument istoric (SV-II-

m-B-05505), datând din 1800; astăzi aici se află sediul 

Primăriei comunei Bunești.9 

                                                   
9  Lista monumentelor istorice din județul Suceava (2004) 
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Figura 14 : Evoluția numărului mediu al salariaților în comuna 

Bunești – perioada 2000 – 2016 

Analizând figura de mai sus, constatăm faptul că numărul 

mediu al salariaților a scăzut de la 113 la 53 persoane în 

perioada 2008 – 2016. De menționat este faptul că aceste 

date nu sunt relevante  în totalitate pentru analiza efectuată, 

deoarece un volum ridicat al populației rurale desfăşoară 

activități independente.  

 

Primăria Comunei Buneşti10 

 

 

 

 

                                                   
10 https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bune%C8%99ti,_Suceava 
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Figura 15 : Structura suprafeței agricole a comunei Bunești – 

media perioadei 2000 – 2016 

Analizând media perioadei 2000 – 2016, se constată faptul 

că cea mai mare pondere a fost deținută de suprafața arabilă 

(71%). 

În ceea ce privește suprafața ocupată de livezi, aceasta a 

scăzut cu 45% în anul 2014, față de anul luat ca bază de 

referință,  2000.   

Comuna Buneşti este caracterizată printr-o activitate 

semnificativă în domeniul pomicol. Astfel o mare parte din 

veniturile populației provin din acest domeniu. Comuna 

Buneşti este un important “furnizor” de resurse pentru 

Municipiul Fălticeni, astfel:  

- tinerii aleg să-şi continue studiile în Municipiul 

Fălticeni;  

- populația din comuna Buneşti alege să achiziționeze 

produse şi servicii din Municipiul Fălticeni – servicii de 

îngrijire, servicii bancare, produse diverse, etc;  

- o parte din populație desfăşoară activități economice 

în Municipiul Fălticeni; 

În concluzie, dezvoltarea Municipiului Fălticeni este 

strâns legată de dezvoltarea comunei Buneşti.  
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Prezentarea comunei Rădășeni 

Figura 16 - Evoluția populației comunei Rădăşeni perioada 2000 - 2018 

Conform datele publicate pe site-ul INSSE, populația 

comunei Rădășeni a cunoscut o creștere lentă în perioada 

2000 – 2003, urmată de o scădere graduală în perioada 

2004 – 2018.   În perioada analizată, populația comunei 

Rădășeni a cunoscut o scădere de 6% (media indicilor de 

evoluție anuali).  
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Figura 17 : Evoluția numărului mediu al salariaților în comuna 

Bunești – perioada 2000 – 2016 

Analizând evoluția numărului mediu de salariați în comuna 

Rădăşeni în perioada 2000 – 2016, se constată faptul că s-a  

înregiatrat o scădere lentă în perioada 2000 – 2007, urmând 

o creştere semnificativă în perioada 2007 – 2009. Se 

observă o creştere cu 0,60% în perioada 2000 – 2016 (media 

indicilor de evoluție). 
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Figura 18 : Structura suprafeței agricole a comunei Rădășeni – media perioadei 2000 – 2016 

 

La nivelul comunei Rădășeni, se constată faptul că  o 

pondere însemnată este deținută de livezi și pepiniere 

pomicole,   12,39%. 
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Prezentarea comunei Hârtop 

În perioada analizată se observă o creştere graduală a 

numărului de locuitori, de la 2115 persoane în anul 2005, la 

2632 locuitori în anul 2018.  

Aflată la o distanță de 7 km de oraşul Fălticeni, comuna 

Hârtop este formată doar din satul de reşedință, cu acelaşi 

nume. În ceea ce priveşte numărul de salariați, se constată 

faptul că s-a înregistrat un trend negativ. 

 

 

 

Figura 19 - Evoluția numărului de salariați în comuna Hârtop 
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Prezentarea comunei Baia

 

Figura 20: Evoluția populației comunei Baia perioada 2005 – 2018 (media perioadei)

 

Se constată faptul că la nivelul comunei Baia s-a înregistrat 

cea mai evidentă creştere a populației.  În anul 2018, 

populația comunei Baia a înregistrat o creștere de 11%, față de 

anul 2000, luat ca bază de referință.  

Comuna Baia este formată din satul Baia (reședința) și satul 

Bogata.  În comuna Baia funcționează 4 școli, 4 grădinițe și o 

școală de arte și mederii (SAM „Nicolae Stoleru”), o 

bibliotecă comunală, un muzeu etnografic şi o asocieație 

sportivă (Avântul). 
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Figura 21 : Evoluția numărului mediu al salariaților în comuna Baia – perioada 2000 – 2016 

 

Față de anul luat ca bază de referință, anul 2000, în anul 

2016, s-a înregistrat o creștere de 12%. Până în anul 2006, s-a 

înregistrat o scădere graduală, ajungându-se în anul 2006 la 

un număr mediu al salariaților de 184. După această 

perioadă, a urmat o creștere treptată, ajungându-se în anul 

2008 la un număr mediu al salariaților de 289 (maxim). 
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Figura 22 : Structura suprafeței agricole a comunei Baia – media perioadei 2000 – 2016 

 În ceea ce privește structura suprafeței agricole a 

comunei Baia, se constată că cea mai mare pondere este 

deținută de suprafața arabilă. O pondere însemnată este 

deținută de pășuni. Comparativ cu celelalte comune 

analizate anterior, se constată o pondere mult mai redusă a 

livezilor și pepinierelor pomicole în suprafața agricolă totală 

a comunei Baia.   
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Prezentarea comunei Preuteşti 

 

Figura 23: Evoluția populației comunei  Preuteşti - perioada 2005 - 2018 

 

În ceea ce priveşte evoluția populației comunei Preuteşti, s-a 

analizat media perioadei 2000 – 2018. Astfel, se constată 

următoarele: în perioada 2000 – 2004, s-a înregistrat o 

creştere lentă, urmând o scădere bruscă în oerioada 2004 – 

2005. În perioada 2005 – 2018, nu s-au înregistrat modificări 

semnificative. 

Comuna Preuteşti este formată din satele Arghira, Bahna 

Arin, Basarabi, Leucuşeşti şi Preuteşti (reşedința).  

În comuna Preuteşti funcționează 4 şcoli, 5 grădinițe şi 2 

cămine culturale, în cadrul unuia dintre acestea funcționând 

şi biblioteca. 
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Figura 24 : Evoluția numărului mediu al salariaților în comuna Preuteşti – perioada 2000 – 2016 

 

Numărul mediu al salariaților în comuna Preuteşti a 

înregistrat o tendință fluctuantă. Astfel, se constată o 

diminuare lentă în perioada 2000 – 2004, urmată de o 

creştere graduală în perioada 2005 – 2014. Față de anul 

2015, în anul 2016, numărul mediu al salariaților a crescut cu 

70%.  
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Figura 25: Structura suprafeței agricole a comunei Preuteşti – media perioadei 2000 – 2014 

 

O pondere însemnată în suprafața agricolă totală a comunei 

Preuteşti este deținută de suprafața arabilă. 

În ceea ce priveşte suprafața ocupată de livezi şi pepiniere 

pomicole, aceasta a scăzut în anul 2014 la 3,34 %, cu 4% mai 

puțin, comparativ cu anul 2000 când s-a înregistrat o 

pondere de 7,25%.  
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Infrastructura de drumuri și transport 

Căi de acces către localitate: 

Tabelul 15 – Căile de acces către Municipiul Fălticeni 

 Drumuri Căi ferate 

E E85: Roman -Fălticeni – Suceava  

DN DN2: Roman -Fălticeni – Suceava 

DN15C: Tg. Neamț – Fălticeni 

DN2E: Fălticeni – Gura Humorului 

Tronson de cale ferată secundară Fălticeni – Dolhasca: 25 km 

DJ DJ 208: Fălticeni – Dolhasca 

DJ 209A: Fălticeni – Pocoleni 

DJ 209H: Fălticeni – Baia 

 

DC DC1: Fălticeni - Petia  

* de menționat între ce localități fac legatura drumurile şi calea ferată 

Rețeaua de drumuri locale şi comunale (km) şi starea lor 

 

Tabelul 16 – Rețeaua de drumuri locale din Municipiul Fălticeni 

 

Drumuri asfaltate 80 km, stare medie 

Drumuri pietruite  

35 km, stare bună 

Drumuri de pământ - 
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Transportul în comun (descrierea modului în care se 

realizează şi pe ce rute, câte stații de călători existe şi la ce 

distanțe, amenajate sau nu): 

 

Conform Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, 

cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Județean 

Suceava aprobă Programul județean de transport public de 

persoane în județul Suceava. Potrivit acestuia rutele, nr de 

curse planificate şi capacitatea de transport sunt 

următoarele: 

Suceava - Fălticeni (25 km): 15 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Slătioara (30 km): 7 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Boteşti (22 km): 4 curse, minim 10 locuri 

Hîrtop - Fălticeni (8 km): 15 curse, minim 10 locuri 

Manolea - Fălticeni (via Dolheşti) (25 km): 7 curse, minim 10 

locuri 

Fălticeni - Vatra Dornei (115 km): 1 cursă, minim 10 locuri 

Fălticeni - Văleni (39 km): 4 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Găineşti (41 km): 3 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Pleşeşti (15 km): 5 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Moişa (22 km): 13 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Bogata (12 km): 13 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Drăguşeni (27 km): 6 curse, minim 23 locuri 

Fălticeni - Lămăşeni (5 km): 5 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Rădăşeni (7 km): 11 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Dolhasca (29 km): 8 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Lecuşeşti (9 km): 8 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Păiseni (26 km): 9 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Ioneasa (24 km): 3 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Fîntîna Mare (6 km): 5 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Nigoteşti (26 km):  6 curse, minim 10 locuri 

Fălticeni - Manolea (via Oniceni) (37 km): 8 curse, minim 23 

locuri 

Gura Humorului - Fălticeni (38 km): 6 curse, minim 10 locuri 

Liteni - Fălticeni (29 km): 7 curse, minim 10 locuri 

Baia - Fălticeni (6 km): 16 curse, minim 10 locuri 

 

Baia - Recea – Fălticeni (11 km): 15 curse, minim 10 locuri 

Mănăstioara - Fălticeni (12 km): 10 curse, minim 10 locuri 

Locul de plecare sau de sosire este Autogara Fălticeni aflată 

în proprietatea unui agent economic privat. 

La nivelul municipiului nu sunt licențiați operatori care să 
ofere activitățile de transport urban de persoane. În 
municipiu sunt autorizate 30 persoane fizice să presteze 

activități de taximetre şi sunt aprobate următoarele stații taxi: 

• Parcare Magazin Altex-Bld. Revoluției – 15 locuri 

• Parcare vis-à-vis autogara – 5 locuri 

• Parcare str. Liliacului – 10 locuri 
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Tabelul 17 - Distanța față de oraşele apropiate şi oraşele mari, port, aeroport, benzinărie, gară 

Oraş apropiat Fălticeni-Suceava: 25 km (E85/DN2) 

Oraş apropiat Fălticeni – Gura Humorului: 37 km (DN2E, DN17) 

Oraş apropiat Fălticeni-Tg.Neamț: 34 km (E85/DN2,  DN15C) 

Oraş apropiat Fălticeni – Paşcani: 52 km (E85/DN2, DN28A) 

Aeroport Fălticeni-Suceava-Salcea: 37 km 

Port  

Autostradă  

Drum național E85/DN2 străbate municipiul Fălticeni pe o lungime de 5 km 

Drum european E85/DN2 străbate municipiul Fălticeni pe o lungime de 5 km 
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CAPITOLUL VI - SISTEMUL DE EDUCAȚIE 

 

La nivelul Municipiului Fălticeni, sistemul de învățământ 

înregistrează performanțe deosebite, remarcându-se atât la 

nivel județean cât şi regional sau național.  

Tinerii educați vor contribui la dezvoltarea Municipiului 

Fălticeni, determinând bunăstare generală pentru populație.   

 

Conform datelor existente la nivelul INSSE se constată faptul 

că s-a înregistrat o tendință de scădere a numărului 

persoanelor care activează ca personal didactic, la nivelul 

tuturor nivelurilor de instruire, cu excepția învățământului 

liceal, unde s-a înregistrat o tendință de creştere. 

 

Tableul 18: Personal didactic pe niveluri de instruire, în perioada 2000 – 2016 (la nivelul Municipiului Fălticeni) 

 

Nivel de instruire  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Învățământ preșcolar 94 92 91 95 91 88 91 90 91 87 85 79 78 79 79 73 77 

Învățământ primar si 
gimnazial (inclusiv 
Învățământul special) 

243 250 227 236 217 205 192 177 170 175 150 139 140 145 138 129 130 

Învățământ primar 
(inclusiv Învățământul 
special) 

86 83 77 75 72 66 64 61 61 60 55 52 60 57 56 55 55 

Învățământ gimnazial 
(inclusiv Învățământul 
special) 

157 167 150 161 145 139 128 116 109 115 95 87 80 88 82 74 75 

Învățământ liceal 199 201 208 192 196 192 229 198 207 224 229 239 251 232 229 227 226 

Învățământ 
profesional 

44 32 25 - 27 29 20 56 50 34 
- - - 

9 9 20 
- 

Învățământ postliceal 
(inclusiv Învățământul 
special) 

- - - - - - - - - - - 
17 17 31 1 1 1 
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Tabelul 19: Laboratoare școlare pe niveluri de educație la 

nivelul Municipiului Fălticeni11 

Laboratoare școlare pe niveluri de educație 2013 2014 2015 2016 

Invățământ primar și gimnazial 13 11 10 11 

Învățământ liceal 25 19 28 32 

 

Activitatea de cercetare trebuie stimulată încă din primele 

stadii de educație, având un rol foarte însemnat în asigurarea  

unui climat care să ducă la obținerea unor performanțe 

şcolare foarte bune.  

Având în vedere faptul că ştiințele naturale necesită o 

profundă abordare, existența spațiilor de 

cercetare,laboratoare şcolare, este imperioasă şi reprezintă 

fundamentul ştiințific necesar unei bune activități didactice.  

Analizând datele publice existente la nivelul platformei 

online a INSSE, se constată faptul că la nivelul 

învățământului liceal s-a înregistrat o creştere a numărului de 

laboratoare şcolare. De menționat este faptul că această 

creştere la nivelul învățământului liceal este justificată, 

activitatea de cercetare necesitând o bază tehnico – 

materială pentru susținerea procesului educațional.  

                                                   
11 Institutul Național de Statistică 

Procesul educațional trebuie să aibă la bază fundamente 

practice solide care să ducă la consolidarea cunoştințelor şi 

la crearea unui cadru  optim de desfăşurare a activităților  

educaționale.    

Analizând datele existente la nivelul Institutului Național de 

Statistică, se constată faptul că    s-a înregistrat o diminuare 

a numărului de ateliere şcolare în perioada  analizată.  

Un alt aspect de care trebuie să se țină cont  este reprezentat 

de infrastructura tehnică a spațiilor şcolare. Într-o eră a 

globalizării, tinerii necesită tehnici şi procedee moderne   de 

învățare, urmărindu-se stimularea unui proces de învățare  

creativ.  

Mijloacele informatice sunt indispensabile procesului de 

educație actual.  Având în vedere că tinerii din Municipiul 

Fălticeni vor urma  studiile universitare în marile centre 

urbane din România, sau chiar din afara granițelor țării, este 

imperios faptul ca aceștia să aibă acces la aceleași resurse și 

să beneficieze de condiții de studiu similare, pentru a se 

asigura echitatea și egalitatea de șanse.   Dotarea tehnică a 

școlilor trebuie să reprezinte o prioritate. 
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Tabelul 20: Ateliere școlare în Municipiul Fălticeni – 2007 – 

201612 

 

Tabelul 21: Ponderea gospodăriilor care au acces la un 

computer acasă – pe medii de rezidență  

Medii de 

rezidență 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 

Urban 46 49,4 56,2 59,2 61,7 66,4 69,8 72,2 75,9 

Rural 11,9 16,1 23 23,7 26,6 31,7 37,5 48,4 51,9 

 

La nivel național, încă există discrepanțe majore între cele 

două medii de rezidență, tinerii din mediul urban având 

avantaj comparativ față de cei din mediul rural. Analizând 

datele statistice disponibile la nivelul platformei online a 

INSSE, se constată faptul că s-a înregistrat un trend pozitiv la 

nivelul ambelor medii. Cu toate acestea încă se înregistrează 

o diferență de 30% între cele două medii, mediul rural 

                                                   
12 Idem 

atingând în anul 2017 valoarea atinsă în mediul urban în 

perioada 2009 – 2009.  

Având în vedere faptul că o pondere însemnată a elevilor din 

mediul rural (localitățile învecinate cu Municipiul Fălticeni) 

studiază în școlile din Fălticeni este imperios să realizăm 

această analiză. Există tineri care nu beneficiază de facilități 

precum accesul la un computer, respectiv internet  în propria 

locuință, fiind imperios să li se asigure accesul la aceste 

facilități în școală, pentru dezvoltarea competențelor digitale.  

Activitățile economice curente impun cunoașterea noțiunilor 

de bază în domeniul T.I.C. 

Investițiile în educație reprezintă expresia conștientizării 

importanței pe care o au  tinerii în dezvoltarea Municipiului 

Fălticeni. Tinerii educați vor determina dezvoltare generală 

prin abilitățile și competențele dobândite în stagiile de 

formare profesională, prin desfășurarea de activități creative 

și productive în Municipiul Fălticeni.   

Conform INSSE s-au înregistrat tendințe negative la nivelul 

fiecărui nivel de instruire   cu excepția învățământului liceal, 

unde s-a înregistrat o creștere a numărului elevilor înscriși 
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față de anul de bază.  La nivelul învățământului liceal se 

constată faptul că s-au înregistrat două  perioade:  

 perioadă de creștere  în perioada 2000 – 2011;  

 o perioadă de regres în perioada   2012 – 2015. 

În anul 2016 a început să se evidențieze un trend pozitiv. 

În Municipiul Fălticeni funcționează următoarele instituții de 

învățământ: 

Colegiul Național „Nicu Gane” 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” 

Colegiul „Vasile Lovinescu” 

Şcoala Militară de Subofițeri de Jandarmi "Petru Rareş" 

Şcoala Gimnazială "Al.I.Cuza" 

Şcoala Gimnazială "I.Irimescu" 

Şcoala Gimnazială "M. Sadoveanu" 

Şcoala Gimnazială "I. Ciurea" 

Grădinița cu Program Normal "Alice" 

Grădinița cu Program Normal "Lizuca" 

Grădinița cu Program Normal "Scufița Roşie" 

Grădinița cu Program Normal "Voinicelul" 

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" 

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" 

Grădinița cu Program Prelungit "Pinochio" 

Grădinița Specială 

 

Colegiul Național „Nicu Gane” 

În anul 1870, s-a înființat Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza”, 

unde funcționa o clasă de 20 de elevi.  În perioada 1870 – 

1892, aici au învățat Arthur Gorovei şi Ştefan Şoldănescu. 

În perioada 1870 – 1923 funcționează Gimnaziul „Alecu 

Donici, iar în toamna anului 1920 se înființează primele clase 

de liceu, printre elevi se enumeră: Mihail Sadovenau, Eugen 

Lovinescu, Aurel Băeşu, Constantin Ureche, Aurel George 

Stino, Anton Holban, Vasile Ciurea,  Despina Sadoveanu ş.a.” 

Din anul 1923 gimnaziul se ridică la rangul de liceu, începând 

să funcționeze Liceul „Nicu Gane”, printre elevi îi putem 

enumera pe on Irimescu, Jules Cazaban, Grigore Vasiliu-

Birlic, Petre Jitaru, Mihai Şerban, Nicolae Grigoraş, Horia 

Lovinescu, Gheorghe Diaconescu, Aurel Loghin, Constantin 

Ciopraga, Mihai Gafița, Mihai Băcescu ş.a. 

În anul 1948, liceul a luat denumirea de Şcoala Medie Mixtă 

Nr. 1 Fălticeni. 



68 
 

În anul 1977 liceul se transformă în liceu mecanic şi cu clase 

de matematică – fizică, printre elevi, în această perioadă  s-

au numărat: Dan Nemțeanu, Nicolae Labiş, Ştefan S. Gorovei, 

Grigore Ilisei, Elena Ştefoi ş.a.   

În anul 1990 – Liceul „Nicu Gane” redevine liceu teoretic 

având clase de matematică-fizică, chimie-biologie, 

informatică, filologie, limbi străine, istorie-ştiințe sociale şi 

educație fizică; 

În anul 1999 – Liceul Teoretic „Nicu Gane” devine Colegiul 

Național „Nicu Gane”. 

În prezent, în cadrul Colegiului funcționează un profil real şi 

un profil umanist.  

În cadrul profilului real funcționează următoarele specializări:  

matematică-informatică – 4 clase cu 112 locuri din care: 

* 28 de locuri cu predare intensivă a informaticii; 

* 28 de locuri cu predare intensivă a limbii engleze; 

* 56 de locuri cu predare neintensivă a informaticii. 

ştiințele naturii – 1 clasă cu 28 de locuri; 

În cadrul profilului umanist – 3 clase, funcționează 

următoarele specializări: 

— filologie – 2 clase, limbi străine, 56 de locuri; 

— ştiințe socioumane – 1 clasă cu 28 de locuri. 

Colegiul este dotat cu 40 de săli de clasă şi 9 cabinete şi 

laboratoare.  

Pentru realizarea obiectivelor educaționale colegiul nostru 

este dotat cu: 40 săli de clasă; 

 

Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” 

Istoria unității şcolare începe în anul 1920, când s-a înființat 

Şcoala Secundară de Fete „Principesa Elena”. În perioada 

1930 – 1945 unitatea a funcționat sub denumirea  Gimnaziul 

de Fete „Principesa Elena” iar în perioada 1947 – 1953 a 

funcționat sub denumirea Şcoala Pedagogică de Fete 

Fălticeni.  

În anul 1953 s-a transformat în Şcoala Medie Nr. 2 Fălticeni, 

care a funcționat până în anul 1967.  

Din anul 1967 a început să funcționeze Liceul Nr. 2 Fălticeni, 

până în anul 1974. 

În perioada 1974 – 1975 a a funcționat Liceul de Textile şi 

Confecții Fălticeni. În continuare, până în anul 1980 a 

funcționat Grupul Şcolar M.I.U. Fălticeni. Până în anul 1993 a 

funcționat Liceul Industrial Nr. 1 Fălticeni.  Între anii  1993 şi 

1996 a funcționat sub denumirea Grupul Şcolar de Industrie 

Uşoară Fălticeni.  O perioadă de doi ani, a funcționat sub 
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denumirea Grupul Şcolar Nr. 1 Fălticeni, iar din anul 1998 a 

fost înființat Grupul Şcolar „Nicolae Băcescu”, care în anul 

2007 a devenit Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”.  

În cadrul Colegiului funcționează o clasă de gimnaziu de 28 

locuri. Liceul Teoretic cuprinde 4 specializări: Matematică – 

Informatică – 28 locuri,  Ştiințe ale naturii – 56 locuri, 

Filologiie – 28 locuri, Ştiințe sociale – 28 locuri.  

În cadrul liceului tehnologic funcționează următoarele 

specializări: Tehnician operator tehnică de calcul – 28 locuri, 

Tehnician design vestimentar – 28 locuri, Tehnician 

electromecanic – 28 locuri, Tehnician în instalații electrice, 

Tehnician în turism – 56 locuri, Tehnician în gastronomie – 

28 locuri. 

În cadrul învățământului profesional de zi cu durata de 3 ani, 

funcționează următoarele două specializări: Confecționar 

produse textile – 28 locuri şi mecanic auto  - 28 locuri. 

Şcoala Militară de Subofițeri de Jandarmi "Petru Rareş" 

Începând cu anul 1990 s-a înființat „Centrul de Instrucție 

Jandarmi” cu misiunea principală de a pregăti efective de 

militari necesare pazei şi apărării obiectivelor de importanță 

deosebită; totodată execută pregătirea prin cursuri a cadrelor 

militare pentru nevoile Comandamentului Național al 

Jandarmeriei. 

Începând cu 01.01.2006, unitatea se transformă în Centrul de 

Pregătire şi Perfecționare Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, 

având ca misiune principală pregătirea şi perfecționarea 

cadrelor şi militarilor din Jandarmeria Română. 

În anul 2008, unitatea devine Şcoala Militară de Subofițeri 

de Jandarmi "Petru Rareș" Fălticeni, cu misiunea de a forma 

elevii jandarmi, care primesc la absolvire primul grad de 

subofițer, cel de sergent major. 

Unitatea şcolară dispune de:  

 pavilioane pentru cazarea în condiții optime a elevilor: 

băieți şi fete; 

 săli cu mese; 

 săli de clasă și laborator de informatică; 

 cabinete de: criminalistică, legislație rutieră şi limbi 

străine; 

 sală de e-learning; 

 sală internet; 

 bibiotecă şi bibliotecă electronică; 

 program audio/video propriu; 
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 poligon de tragere; 

 stadion. 

Şcoala Gimnazială "Al.I.Cuza" 

Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” de astăzi, a fost înființată în 

anul 1842 sub denumirea Şcoala Domnească, funcționând 

astfel până în anul 1859, când s-a înființat Şcoala Primară de 

Băieți Nr. 1, care a devenit Şcoala Primară de Băieți nr. 1 

„Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni în anul 1900. În anul 1959 a 

devenit Şcoala Elementară de 7 ani nr.1 „Alexandru Ioan 

Cuza” Fălticeni, urmând ca în anul 1987 să se transforme în 

Şcoala cu clasele I-VIII nr.1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni.  

În anul 2012 a primit actuala denumire: Şcoala Gimnazială 

„Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni. 

Elevii şcolii sunt repartizați  în 22 clase din care 14 clase sunt 

cuprinse în învățământul primar şi 8 clase în învățământul 

gimnazial.  

Şcoala Gimnazială "I.Irimescu" 

Şcoala a funcționat 144 ani în mai multe forme de organizare 

şi la mai multe adrese. În anul 1998, a fost i-a fost acordat 

numele Marelui Sculptor Ion Irimescu. 

În anul școlar 1998/1999, pentru prima dată în județul 

Suceava s-au înființat o clasă I în alternativa educațională 

Step by step și o clasă în alternativa educațională  Waldorf. 

Astăzi în școală învață 696 elevi organizați în 26 de clase, 15 

în învățământul primar din care 5 în alternativa educațională 

Step by step și 11 clase în învățământul gimnazial. 

Dintre absolvenții acestei școli îi amintim aici pe Mihail 

Sadoveanu care a absolvit în 1892 clasa a IV-a, institutor în 

clasele a III-a și a IV-a fiindu-i Gheorghe  Șoldănescu, 

academicianul Petru Jitariu, fiul învățătorului Vasile Jitariu, 

originar din Giulești, Boroaia, academicianul Mihai Băcescu 

care a venit de la Broșteni la Fălticeni absolvind clasa a IV-a 

la această școală, Radu Orac, Victor Aruxandei, Strul Gold, 

Costantin Bulboacă, Cornel Fraifeld, Constantin Bulaicon, 

Vasile Diaconița, Sorin Lupu, Eugen Huțu, Sorel Ofenberg, 

Hary Ofenberg și alții. 

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară 

într-o clădire formată din două localuri: un local dat  în 

folosință în anul 1992, format din 10 săli de clasă şi un local 

construit în 1896 pe cheltuiala comunității evreieşti din 

Fălticeni, format din 7 săli de clasă, 2 laboratoare, 1 cabinet de 

informatică, un cabinet de consiliere psihopedagogică, 
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bibliotecă cu aproximativ 12000 de volume, cu sală de 

lectură, chioşc alimentar, scenă în holul şcolii, sală de sport 

cu vestiare, teren de sport, cabinet medical, cancelarie şi 

birouri, anexe şi magazii. Şcoala beneficiază de următoarele 

utilități: apă curentă, canalizare, centrală termică pe gaz 

metan, iluminat natural şi artificial. 

Şcoala Gimnazială "M. Sadoveanu" 

În anul 1967 a fost înființată Şcoala generală Nr.3. După 1990, 

a devenit cel mai mare gimnaziu din oraş, funcționând cu trei 

locații, alături de cea principală adaugându-se încă două: 

cele de pe strada Ion Dragoslav nr. 9 si nr. 19, care 

aparținuseră Şcolii Nr. 2 “Ion Irimescu”. În prezent, şcoala 

funcționează în două locații, cea principală, de pe strada Ana 

Ipătescu şi cea de la numărul 9 de pe srada Ion Dragoslav. 

Începând cu anul 1991, a fost aprobat ca şcoala să poarte 

numele de „Mihail Sadoveanu”, în semn de omagiu pentru 

ilustrul scriitor care, a trăit, a învățat şi a creat la Fălticeni. 

În şcoală există 14 săli de clasă şi 3 laboratoare: informatică, 

fizică şi chimie şi biologie. 
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Figura 26: Populația cu vârsta cuprinsă între 0 – 14 ani ( INSSE – populația după domiciliu)
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Conform INSSE, analizând populația după domiciliu, la 

nivelul Municipiului Fălticeni, se constată faptul că populația 

cu vârsta cuprinsă între 0 – 14 ani reprezintă 15,41% din 

populația totală. Municipiul Fălticeni atrage resurse umane 

din localitățile învecinate unde analiza efectuată a scos în 

evidență faptul că populația cu vârsta cuprinsă între 0  - 14 

ani reprezintă peste 20% din populația totală.  Tinerii sunt 

atrași în Municipiul Fălticeni de calitatea  serviciilor 

educaționale, posibilitatea efectuării activităților extrașcolare, 

dotarea tehnică a instituțiilor de învățământ, etc.  

 

Asigurarea unui portofoliu vast de servicii educaționale și a 

unui proces educațional de calitate reprezintă premiza unui 

proces de dezvoltare pe termen lung a Municipiului Fălticeni.  

Dezvoltarea Municipiului Fălticeni este o funcție de utilizare 

rațională a tuturor resurselor disponibile – umane, financiare, 

materiale, etc.  

 

 

 

 

Tabelul 22: Rata abandonului în învățământul preuniversitar, 

pe niveluri de educație (în procente) source: INSSE 

Nivel de 

instruire 

Nivel de 

agregare a 

datelor 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Învățământ 

primar şi 

gimnazial 

Total 1,8 1,8 1,4 1,5 2 1,8 

Regiunea 

Nord - Est 
1,5 1,3 1,3 1,2 1,5 1,4 

Suceava 0,9 1 1 0,9 1,4 1,1 

Învățământul 

primar 

Total 1,6 1,6 1,1 1,3 1,8 1,7 

Regiunea 

Nord - Est 
1,3 1 0,9 1 1,3 1,2 

Suceava 0,9 0,8 0,7 0,7 1,1 1,1 

Învățământ 

gimnazial 

Total 2 1,9 1,7 1,9 2,1 2 

Regiunea 

Nord - Est 
1,7 1,5 1,7 1,5 1,8 1,7 

Suceava 0,9 1,3 1,3 1,1 1,7 1,1 

Învățământul 

secundar 

ciclul 2 (liceal 

şi 

profesional) 

Total - 4,2 2,9 2,9 3,5 3,6 

Regiunea 

Nord - Est 
- 4,8 3,1 3,2 3,7 3,3 

Suceava - 5,3 1,2 2,8 3,2 2,3 

Învățământ 

liceal 

Total 3,2 - - - - - 

Regiunea 

Nord - Est 
3,6 - - - - - 
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Suceava 3,3 - - - - - 

Învățământ 

profesional 

Total 19,8 - - - - - 

Regiunea 

Nord - Est 
18,1 - - - - - 

Suceava 19 - - - - - 

Învățământ 

postliceal şi 

de maistri 

Total 6,3 6,1 8,9 7,9 10,7 9,7 

Regiunea 

Nord - Est 
7,1 6,2 7,8 7,4 11,6 9,6 

Suceava 6,1 4,9 6,2 6,8 9,4 7,3 

 

Rata abandonului şcolar reprezintă diferența între numărul 

elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel aflat în 

evidență la sfârşitul aceluiaşi an şcolar, exprimată ca raport 

procentual față de numărul elevilor înscrişi la începutul 

anului şcolar.  

Conform INSSE rata abandonului în județul Suceava 

înregistrează valori mai reduse decât ratele înregistrate la 

nivelul Regiunii Nord – Est precum şi la nivel național prentru 

fiecare nivel de instruire analizat.  

 

Figura 27 - Reprezentarea geografică a studenților 

înregistrați în RMU13 după localitatea de domiciliu 

(Municipiul Fălticeni şi localitățile învecinate) 

 

Conform Platformei Guvernamentale a Registrului  

Educațional Integrat un număr însemnat de studenți provin 

din Municipiul Fălticeni şi localitățile învecinate. 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava reprezintă 

principalul atractor pentru tinerii din județ. Conform rei.gov.ro  

aria de cuprindere geografică a Univeristății „Ştefan cel 

Mare” din Suceava se extinde până în Bistrița în partea de 

Vest (cel mai îndepărtat punct) şi până în Focşani în partea 

                                                   
13 Registrul Matricol Unic 
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de Sud acoperind toate județele Suceava, Botoşani, Iaşi, 

Neamț şi o parte redusă din Bacău. 

 

Figura 28 - Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Cu toate acestea, un număr însemnat de tineri aleg să 

studize în Universitățile din județul Iaşi.  

Astfel, urmărind gradul de acoperire geografică a 

Universității  de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară, se 

constată faptul că un număr însemnat de studenți  din 

județul Suceava aleg să studieze în acest centru universitar. 

Având în vedere potențialul agricol al Regiunii Nord – Est şi 

resursele existente în acest areal, această repartizare 

geografică a studenților după domiciliu este justificată.  

 

 

 

Figura 29 - Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină 

Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi 
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Figura 30 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 

Figura 31 - Universitatea de Medicină şi Farmacie„Gr. T. Popa” 

din Iaşi 

 

Figura 32 - Universitatea Națională de Arte „George Enescu” 

din Iaşi 

 

Figura 33 - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
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Analizând hărțile privind cuprinderea geografică a 

universităților din Iaşi constatăm faptul că Universitatea 

Alexandru „Ioan Cuza” din Iaşi reprezintă cel mai important 

atractor pentru tinerii din județul Suceava.  

 

Figura 34 - Universitatea Politehnică din Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

Un important atractor pentru tinerii din județul Suceava 

constatăm că este reprezentat de către Universitatea 

Politehnică din Bucureşti.  La nivelul județului Suceava, 

conform rei.gov.ro în anul universitar 2017 – 2018 au fost 

înscrişi 428 studenți străini la studii de licență, 157 la studii 

de masterat şi 13 studenți la studii doctorale.  

De menționat este faptul că în această categorie sunt 

încadrați studenții care provin preponderent din Republica 

Moldova. 
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Figura 35: Reprezentarea geografică a studenților străini înregistrați în RMU  în județul Suceava
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CAPITOLUL VII - CONTEXTUL GEOGRAFIC 

Municipiul Falticeni este situat în podişul omonim, 

subunitate geografică a Podişului Sucevei. Localitatea este 

cantonată în bazinului hidrografic al râului Șomuzul Mare și 

este aşezată la intersecția coordonatelor geografice 47028' 

latitudine nordică și 26018' longitudine estică, și la 

altitudinea medie de 348 m față de nivelul Mării Negre. 

Relieful Fălticeniului este format din dealuri și lunci. Spre 

vest sunt dispuse culmile munților Stânişoara, altitudine 

maximă fiind de 1.531 m. În fața lor se aşează 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 alta regiune geografică – Podişul 

Fălticeni, cu dealuri cu versanți asimetrici a caror înaltime 

este sub 500 m. 

Ansamblul de înălțimi şi văi conferă imaginea unui 

amfiteatru natural, datorită distribuției în trepte a reliefului, 

începând cu partea sud-vestică (având altitudini de 

aproximativ 350 de m) şi finalizând cu zona nord – estică, 

relativ plană, cu cu altitudine de 260m. 

În ansamblu, relieful actual al Fălticeniului este sculptural, 

însă la modelarea acestei regiuni au contribuit, aşa cum era 

firesc, factori de denudare, care au generat forme de relief de 

acumulare. La acestea se mai adaugă şi formele de relief 

antropic, specifice oricărei regiuni populate.14 

Geologie 

Zona Fălticeniului este situată in partea nord-vestică a 

platformei Moldoveneşti, platformă ce reprezintă o unitate 

geo structurală distinctă, dar aparținând platformei Ruse.  

Din punct de vedere stratigrafic această unitate este 

reprezentată de două mari complexe stratigrafice:  

- fundamentul cristalin, de vârsta proterozoică, caracterizat 

prin roci metamorfozate de tip şisturi cristaline cutate, aflate 

in zona la o adâncime de aproximativ 1000 m.  

- cuvertura sedimentară dispusă discordant şi transgresiv 

peste fundamentul cristalin alcătuită din depozite 

sedimentare. 

Fundamentul cristalin  

Din punct de vedere al genezei acestei formațiuni de vârsta 

proterozoică, putem spune că fundamentul cristalin s-a 

                                                   
14 RAPORT DE MEDIU PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL AL 
MUNICIPIULUI FALTICENI, JUDETUL SUCEAVA 
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format într-un stadiu evolutiv de tip geosinclinal. Din punct 

de vedere petrografic în interiorul acestei formațiuni, după 

D.Giuşcă şi V.Ianovici (1961), distingem patru complexe: - 

complexul paragnaiselor cu microclin - complexul 

micaşisturilor cu granați, andaluzit si sillimanit. - complexul 

micaşisturilor cu epidot, a pegmatitelor si al şisturilor 

amfibolitice. - complexul epimetamorfic a fost interceptat cu 

câteva foraje adânci executate la Iaşi (la -1121 m), Popeşti (la -

1370 m), Bătrâneşti (la -1008m) şi Todireni (la -950 m), 

Bodeşti (–3950 m). Soclul este exclusiv cristalin, fiind 

caracterizat din punct pe vedere litologic de roci cuarțo-

feldspatice, gnaise oculare, paragnaise cu plagiocalzi, larg 

cristalizate şi intruziuni granitice. 

 Natura soclului variază de la est spre vest, fiind de tip 

podolic până la falia Siretului, de natură scitică între faliile 

Siretului şi Solca şi probabil de tip moesic sub pânzele 

Orogenului Carpatic. 

 Vârsta ultimului metamorfism care a afectat formațiunile 

soclului determinată prin măsurători radiometrice, este de 

1600 mil. ani, ce corespunde cu mişcările karelianelsoniene 

din Proterozoicul mediu. 

Tectonica Din punct de vedere tectonic zona se 

caracterizează prin falii cu orientarea NNV-SSE care 

afectează fundamentul cristalin deci implicit şi cuvertura 

sedimentara dar cu o intensitate mai mică, datorata 

plasticității rocilor din cuvertura. Acestea sânt însoțite de falii 

de sprijin perpendiculare pe faliile principale, care au însă 

sărituri mult mai mici. Din punct de vedere plicativ nu există 

fenomene majore stratele fiind in general paralele având o 

cădere de aproximativ 15 grade spre vest. La nivel de 

fundament căderea este tot spre vest dar in trepte, fapt 

datorat fenomenului de subducție al platformei 

Moldoveneşti sub orogenul carpatin. Există două tipuri de 

căderi, astfel; 

Căderea fundamentului şi a cuverturii paleozic - mesozoice 

spre vest şi sud, în lungul unor fracturi: 

- soclul apare la zi pe Nistru, la –950 m la Todireni (lângă 

Iaşi), la –1370m la Popeşti (vest Iaşi); 

- depozitele paleozoice s-au interceptat la –70 m laRădăuți 

Prut şi la –1734 m la vest de Siret; 

- depozitele badeniene apar la zi pe Prut, la -100 m pe Jijia, la 

-1500 m în fața Orogenului carpatic şi sub 

orogen adâncimea creşte accentuat, între -2000 şi -5000 m. 
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Căderea depozitelor de suprafață, sarmațian -meoțiene, de la 

NV spre SE. Nivelurile reper (nivelurile de gresii, calcarul 

oolitic de Repedea, tuful de Nuțasca - Ruseni) au înclinări de 

sub 10 grade (4-8 m/km) spre sud-est, probabil datorită 

înălțării mai accentuate a sectorului nordic al platformei în 

mişcările postmoldavice. 

Din punct de vedere al stratificației, direcția stratelor este 

data de fenomenul de retragere a marii Sarmațiene spre SE, 

aceasta fiind prin înclinare şi direcția de stratificare, o 

stratificare regresivă. 

Clima 

Clima orașului se încadrează tipului temperat-continental, 

caracteristic zonelor de podiș. Temperatura medie atinge 7-8 

°C, cantitate medie anuală a precipitațiilor 621 mm. Cea mai 

ridicată temperatură înregistrată la Fălticeni a fost de +37 °C 

(la 16 august 1905) (+40*C 18 iulie 2007)(44°/45° iulie 2008), 

iar cea mai scăzută −30 °C (la 2 ianuarie 1909 și 24 ianuarie 

1950). 

Temperaturile medii anuale de primăvară sunt destul de 

scăzute (+1,5 °C în martie, +8,1 °C în aprilie) ceea ce are drept 

urmare înflorirea târzie a pomilor și prin aceasta evitarea 

înghețurilor și brumelor. 

Fenomenul de seceta este rar si de scurta durata. În timpul 

verii ploile au uneori caracter de aversa, producând pe 

terenurile în panta eroziune de suprafața si de versant. Vara 

se înregistrează accidental fenomenul de grindina. Grosimea 

stratului de zăpadă are o medie multianuala de 7,8 cm. 

Vânturile dominante sunt din sud-est (21,3%) si nord-vest 

(19,5%). Durata de strălucire a soarelui este în medie de 1.925 

ore/an. Primul îngheț timpuriu de toamna se înregistrează în 

luna octombrie, iar ultimul îngheț târziu de primăvară în luna 

aprilie. 

Elementele climatice sunt înregistrate la stația 

meteorologică Fălticeni şi postul pluviometric Fălticeni, 

având următoarele valori:15 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 P.U.G. Mun Falticeni, jud. SUCEAVA, VOL. I. MEMORIU GENERAL 
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Tabelul 23 – Elemente climatice 

Element climatic Valoare U.M. Sursa/ Data 

Radiaţia solară globală <11 Kcal/ cm2 Atlasul 

climatologic 

Temperatura medie 

multianuală 

8,1 oC Stație climatică 

Temperatura medie lunară 

pozitivă 

17,0 oC (iulie) 

Temperatura medie lunară 

negativă 

-4,7 oC (ianuarie) 

Amplitudinea termică medie 21,7 oC  

Temperatura maximă 

absolută 

36o oC 15.08.1954 

Temperatura minimă 

absolută 

-33,9 oC 11.01.1940 

Amplitudinea termică 

absolută 

69,9 oC  

Umiditatea aerului 75,8 %  

Nebulozitatea 5,8 zecimi de 

cer 

 

Zile de îngheţ 138 Zile/ an  

Zile de iarnă 60 – 70 Zile/ an  

Precipitaţii medii multianuale 623,4 Mm/an  

 75,8 Mm/an În sezonul rece 

 671,9 Mm/an În sezonul cald 

 189,8 Mm Primăvara 

 352,8 Mm Vara 

 129,3 Mm Toamna 

 75,8 mm Iarna 

Precipitaţii maxime 1023,4 Mm  

Precipitaţi minime 478,8 mm  

Evapotranspiraţia 320 mm  
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CAPITOLUL VIII - PROFIL SOCIO – DEMOGRAFIC 

Municipiul Fălticeni a cunoscut o evoluție demografică 

impresionantă. Cel mai mare număr de locuitori a fost atins 

în anul 1992, când Municipiul Fălticeni număra 32.807 

locuitori. Pe parcurs, constatăm faptul că s-a înregistrat un 

trend descendent, la recensământul din anul 2011, localitatea 

având o populație de 25.723 de locuitori,  fiind al doilea 

centru urban ca mărime al județului. 

 

 

Figura 36 – Evoluția Demografică a Municipiului Fălticeni 
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Tabelul 24 – Analiză evolutivă a populației în municipiile din județul Suceava 

 
2000 2017 Rată de evoluție 

MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 32.458 33.609 103,55% 

MUNICIPIUL SUCEAVA 118.819 119.327 100,43% 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 33.826 31.345 92,67% 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 22.108 20.058 90,73% 

MUNICIPIUL VATRA DORNEI 18.776 16.906 90,04% 

 

Analizând tabelul de mai sus, constatăm faptul că la nivelul 

Municipiului Fălticeni, s-a înregistrat o scădere a populației 

de aproximativ 7%. Diminuări au fost înregistrate şi la nivelul 

Municipiilor Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.  

Creșteri s-au înregistrat doar la nivelul Municipiilor Suceava 

și Rădăuți. 

Tabelul 25: Născuți vii în perioada 2000 – 2016 (source: INSSE) 

 2000 2017 Rata de evoluție 

MUNICIPIUL SUCEAVA 4.786 4.065 84,94% 

MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 1.518 1.169 77,01% 

MUNICIPIUL VATRA DORNEI 632 448 70,89% 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 1.349 901 66,79% 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 814 521 64,00% 
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Tabelul 26: Născuți vii în perioada 2000 – 2016 (source: INSSE) 

 

Numărul de născuți vii în perioada  2002 – 2016, a înregistrat 

valori apropiate între ele de la an la an.  

Aceeași tendendință a fost observată și la nivel județean, 

regional, respectiv național.  

Cu toate acestea, deși anual modificările nu au fost 

semnificative, se poate constata faptul că analizând per 

ansamblu perioada luată în calcul, se observă diminuări 

semnificative în primul an, față de anul luat ca bază de 

referință.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

agregare 

a datelor 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fălticeni 296 277 298 289 315 290 312 297 286 271 290 316 278 285 284 

Suceava 8.602 8.228 8.758 8.745 8.403 8.313 8.554 8.261 8.001 7.876 8.189 9.380 8.316 8.124 8.489 

NORD - 

EST 
44.870 43.276 43.710 43.656 43.235 42.456 42.752 41.263 38.868 36.401 38.457 44.541 39.231 38.748 38.193 

România 210.529 212.459 216.261 221.020 219.483 214.728 221.900 222.388 212.199 196.242 201.104 214.932 202.501 201.023 203.231 
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Tabelul 27: Mişcarea naturală a populației  - născuți morți în perioada 2000 – 2016 (source: INSSE) 

Mediul 

de 

rezidență 

Nivel de 

agregare 

a datelor 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Media 

Urban 
Național 

612 567 602 569 633 589 538 498 468 474 420 363 348 325 373 340 365 476 

Rural 781 715 717 721 681 673 605 511 525 495 436 448 431 446 409 397 369 551 

Urban Regiunea 

NORD - 

EST 

74 78 88 67 86 91 52 51 44 61 46 50 33 40 31 42 37 57 

Rural 205 191 207 185 153 152 135 109 108 99 72 85 88 82 72 94 70 124 

Urban Suceava 11 15 20 14 24 25 17 20 13 19 12 16 12 10 9 12 12 15 

Rural Suceava 48 47 57 44 40 44 40 35 33 32 21 23 32 20 12 34 18 34 

Municipiul Fălticeni 1 1 4 3 3 4 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 

 

Analizând mișcarea naturală a populației pe mai multe 

niveluri de agregare a datelor, respectiv pe medii de 

rezidență, s-a constatat faptul că un număr mai mare de 

născuţi morţi se înregistrează în mediul rural, comparativ cu 

mediul urban.  Se constată faptul că  s-a înregistrat o 

tendință de  scădere. Acest fapt se datorează creșterii 

calității  sistemului de sănătate și a gradului de educație a 

populației, care conștientizează din ce în ce mai mult 

importanța efectuării controalelor periodice și a menținerii 

sarcinii sub observație permanentă.  

Cu toate acestea, se poate constata cu ușurință faptul că la 

nivelul Municipiului Fălticeni cazurile înregistrate au fost 

puține în ultima perioadă nefiind înregistrate mai mult de un 

caz. Anii cu cele mai multe cazuri înregistrate au fost 2002 și 

2005. 
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Tabelul 28: Populația după domiciliu pe grupe de vârstă la 1 iulie (media perioadei 2000 - 2017) (source: INSSE) 

Anul 

 

0 – 9  

ani 

10 – 19  

ani 

20 – 29 

ani 

30 – 39 

ani 

40 – 49 

ani 

50 – 59 

ani 

60 – 69 

ani 
70 – 79 ani 

80 – 85 

ani şi peste 
Total 

Municipiul Fălticeni 2.968 3.830 5.508 5.167 5.433 4.604 2.569 1.641 652 32.371 

% 9,17 11,83 17,01 15,96 16,78 14,22 7,94 5,07 2,01 100,00% 

Judeţul Suceava 91.345 102.931 114.917 113.571 97.382 79.948 64.773 49.674 21303 735.845 

% 12,41 13,99 15,62 15,43 13,23 10,86 8,80 6,75 2,90 100,00% 

Regiunea Nord - Est 456.444 528.887 612.920 614.288 525.847 438.334 352.155 261.703 109143 3.899.720 

% 11,70 13,56 15,72 15,75 13,48 11,24 9,03 6,71 2,80 100,00% 

România 2.271.911 2.725.224 3.423.567 3.613.798 3.216.256 2.795.885 2.228.842 1.583.446 654553 22.513.482 

% 10,09 12,10 15,21 16,05 14,29 12,42 9,90 7,03 2,91 100,00 

 

La nivelul prezentei strategii, se impune gruparea populației 

pe vârste, pentru a identifica direcțiile de acțiune. Municipiul 

Fălticeni își propune să răspundă nevoilor populației, 

indiferent de grupa de vârstă și să le asigure facilități în mod 

egal. 

Un aspect foarte important de care trebuie să se țină cont 

este reprezentat de necesitatea găsirii unor mijloace de 

obținere a unui feed-back din partea populației. Aflându-ne  

 

 

 

într-o intensă evoluție informațională, percepția populației 

asupra unui anumit produs sau serviciu se schimbă în mod 

constant. Astfel, este necesară actualizarea continuă a 

facilităților pe care Municipiul Fălticeni le acordă populației.  
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S-a analizat structura populației pe grupe de vârstă în 

perioada  2000 - 2017 (media perioadei), la diferite niveluri 

de agregare. Rezultatele au scos în evidență faptul că cele 

mai ridicate ponderi sunt deținute de următoarele grupe de 

vârstă: 20 – 29 ani, 30  - 39 ani,  40 – 49 ani. Tendințele 

demografice se păstrează atât la nivel național și regional, 

cât și la nivel județean și local.  

Se constată faptul că de la grupa de vârstă 0 – 4 ani până la 

grupa de vârstă 30 – 34 se înregistrează o pondere mai 

ridicată a sexului feminin, în totalul populației, iar începând 

de la grupa de vârstă 35 – 39 și până la ultima grupă de 

vârstă analizată (85 ani și peste) o pondere mai însemnată 

este deținută de sexul masculin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Piramida populației pe sexe în perioada 2000 – 

2017 (pe grupe de vârstă)
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Tabelul 29: Sporul natural al populației pe medii de rezidență 

la nivelul României,  în perioada 2000 - 2016 

Sporul natural reprezintă diferența dintre numărul născuților-

vii și numărul persoanelor decedate, în anul de referință – 

INSSE. 

Se constată că la nivelul Regiunii Nord – Est, în mediul urban, 

respectiv în județul Suceava, numărul născuților – vii a fost 

superior față de numărul persoanelor decedate. Sporul 

natural la nivelul mediului rural înregistrează valori mult mai 

reduse.  

 

 

Tabelul 30: Căsătorii pe medii de rezidență în perioada 2000 – 2015 (mii  persoane) – source: INSSE

Nivel de 

agregare a 

datelor 

Mediul 

de 

rezidență 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Național 
Urban 79,13 77,23 76,55 81,48 90,18 92,65 96,61 104,45 96,96 86,36 74,79 67,96 68,82 68,99 76,83 80,98 84,23 

Rural 56,68 52,70 52,47 52,47 53,13 49,18 50,03 84,80 52,48 47,91 40,99 37,64 38,94 38,52 41,24 44,48 48,96 

Regional 

Urban 11,10 10,87 11,02 11,69 12,95 12,96 13,66 14,89 13,35 12,22 10,75 9,70 10,02 10,32 11,33 11,88 12,51 

Rural 13,64 12,71 12,62 12,64 11,90 11,10 10,68 16,58 11,42 10,58 9,43 8,69 8,68 8,57 9,42 9,81 10,84 

Județean 
Urban 1,89 1,84 1,73 1,86 2,63 2,51 2,51 2,72 2,60 2,38 2,20 2,09 2,03 2,09 2,55 2,48 2,55 

Rural 3,04 2,94 2,93 3,05 2,69 2,50 2,44 2,95 2,57 2,48 2,39 2,22 2,19 2,15 2,35 2,49 2,63 

Conform INSSE, la nivelul primului an al perioadei analizate  

se înregistrau diferențe mari între cele două  medii de 

rezidență,    un număr mai mare de persoane căsătorindu-se 

la nivelul mediului rural, comparativ cu mediul urban. 

Nivel de agregare a 

datelor 
Mediul de rezidență 

Media perioadei 

 2000 - 2016 

Național 

 

Urban -3.906 

Rural -40.815 

Regional 

 

Urban 2.771 

Rural -2.441 

Județean 
Urban 620 

Rural 355 
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Decalajele au început să se diminueze  în următorii ani 

analizați. La nivel național însă, se constată faptul că un 

număr mai mare de persoane căsătorite este înregistrat la 

nivelul mediului urban, tendința menținându-se pe toată 

perioada analizată. 

 

 

 

Tabelul 31: Divorțurile în perioada 2000 - 2016 

Nivel de 

agregare 

a datelor 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fălticeni 
86 75 70 87 103 95 74 108 110 120 107 117 90 52 51 72 81 

Suceava 1.188 1.117 1.102 1.275 1.348 1.258 1.221 1.247 1.504 1.252 1.173 1.076 1.272 971 960 1.084 1.028 

România 30.725 31.135 31.790 33.073 35.225 33.193 32.672 36.308 35.685 32.341 32.632 35.780 31.324 28.507 27.188 31.527 30.497 

 

Analizând datele publice existente pe platforma online a 

Institutului Național de Statistică, constatăm faptul că în 

perioada analizată divorțurile au înregistrat  o evoluție 

fluctuantă. La nivelul Municipiului Fălticeni, cea mai mare 

valoare a fost înregistrată în anul 2007, minimul fiind 

înregistrat în anul 2014. Studiile statistice efectuate la nivelul 

județului Suceava, arată că în perioada analizată, cele mai 

multe divorțuri au fost înregistrate în anul 2004, iar minimul 

a fost înregistrat în anul 2012. La nivelul României, se  

 

constată faptul că s-au înregistrat diferențe semnificative de 

la an la an, anul cu cele mai multe divorțuri fiind reprezentat 

de 2007, iar anul cu cele mai puține divorțuri fiind 

reprezentat de anul 2014.  

De menționat este faptul că o analiză mai precisă trebuie să 

ia în calcul şi mediul de rezidență al populației analizate. 
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Tabelul 32: Rata de divorțialitate pe medii de rezidență la nivelul României, în perioada 2000 - 2016

Mediul de 

rezidență 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Urban 1,79 1,72 1,81 1,88 1,95 1,85 1,82 2,03 1,94 1,75 1,74 1,98 1,72 1,55 1,49 1,71 1,64 

Rural 0,8 0,9 0,89 0,94 1,03 0,97 0,96 1,05 1,11 1,03 1,08 1,09 0,98 0,92 0,87 1,03 1,03 

 

În ceea ce priveşte rata de divorțialitate, se constată faptul că 

aceasta înregistrează valori mai ridicate în mediul urban, 

comparativ cu mediul rural. De menționat este faptul că la 

nivelul mediului rural, rata de divorțialitate  a înregistrat o 

majorare semnificativă. Rezultă faptul că perioada cu cele 

mai mari rate de divorțialitate, la nivelul ambelor medii de 

rezidență este reprezentată de 2007 – 2008. Corelând  

 

 

aceste date cu fenomenele economice din perioada 

respectivă se constată o răsfrângere a acestora asupra 

populației, determinând o instabilitate la nivel de individ. La 

nivelul mediului urban, în anul 2016 rata de divorțialitate a 

fost cu 9% mai mică, comparativ cu anul luat ca bază de 

referință, anul 2000. La polul opus, în mediul rural, în anul 

2016, rata de divorțialitate a fost cu 30% mai mare 

comparativ cu anul luat ca bază de referință, 2000.

Tabelul 33: Rata de divorțialitate pe medii de rezidență la nivelul Regiunii Nord - Est în perioada 2000 - 2016

Mediul 

de 

rezidență 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Urban 2,24 2 2,15 2,18 2,33 2,13 2,06 2,09 2,34 1,97 2,07 2,02 1,78 1,76 1,7 1,78 1,64 

Rural 0,94 0,99 0,93 1,04 1,13 1 0,99 1,06 1,33 1,24 1,29 1,23 1,11 0,97 1,04 1,15 1,01 
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În ceea ce priveşte rata de divorțialitate, la nivelul Regiunii 

Nord – Est se constată faptul că în mediul urban valorile sunt 

mai ridicate, comparativ cu mediul rural. Cu toate acestea, se 

observă o tendință de majorare a valorilor pentru mediul  

rural. Dacă la nivelul mediului urban, în anul 2016 rata de 

divorțialitate a fost cu peste 25% mai mică comparativ cu 

valoarea înregistrată în anul luat ca bază de referință (2000), 

în mediul rural aceasta a înregistrat o creştere cu 7%.  

Tabelul 34: Rata de divorțialitate pe medii de rezidență la nivelul județului Suceava, în perioada 2000 - 2016

Mediul de 

rezidență 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Urban 2,47 1,77 2,29 2,56 2,53 2,26 2,11 2,21 2,62 2,13 2,09 1,91 2,22 1,71 1,69 1,86 1,79 

Rural 1,15 1,33 1,06 1,28 1,29 1,28 1,3 1,29 1,6 1,36 1,2 1,1 1,33 1 0,99 1,15 1,06 

 

Comparativ cu datele analizate la nivelul României, cât şi al 

Regiunii Nord- Est, se constată faptul că la nivelul județului   

 

 

Suceava, valorile au fost supraunitare în fiecare an analizat. 

Se observă faptul că se păstreză o diferență majoră între cele 

două medii de rezidență.   

Tabelul 35 – Rata de divorțialitate și rata de nupțialitate pe medii de rezidență 

 
Nivel de agregare a datelor Mediul de rezidență Rata de nupțialitate Rata de divorțialitate 

România 
Urban 6,35% -8,38% 

Rural -9,09% 28,75% 

Regiunea NORD - EST 
Urban 7,58% -26,79% 

Rural -18,03% 7,45% 

Suceava 
Urban 9,86% -27,53% 

Rural -6,06% -7,83% 
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Tabelul 36 - Divorțuri după numărul copiilor minori rămaşi după desfacerea căsătoriei, la nivelul României,  în perioada 2000 - 
2016

România 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 30.725 31.135 31.790 33.073 35.225 33.193 32.672 36.308 35.685 32.341 32.632 35.780 31.324 28.507 27.188 31.527 30.497 

Fără 

copii 
15.778 15.358 15.487 16.270 16.830 16.485 16.558 18.929 18.910 17.410 16.922 19.626 17.322 15.913 16.035 18.106 17.726 

Cu 1 copil 10.638 11.322 11.578 12.053 13.313 12.249 11.878 12.825 12.166 10.616 11.299 11.591 9.895 8.872 7.809 9.183 8.690 

Cu 2 

copii 
3.472 3.662 3.840 3.960 4.191 3.725 3.544 3.851 3.881 3.653 3.727 3.865 3.484 3.206 2.866 3.628 3.477 

Cu 3 

copii 
574 558 617 573 630 517 481 524 539 473 496 500 445 384 347 418 470 

Cu 4 

copii 
198 172 192 150 186 136 146 122 124 120 123 129 114 91 83 130 95 

Cu 5 

copii şi 

peste 

65 63 76 67 75 81 65 57 65 69 65 69 64 41 48 62 39 

 

La nivel național se constată faptul că numărul divorțurilor 

este mult mai ridicat în cazul familiilor fără copii comparativ 

cu familiile cu 1 sau mai mulți copii. Este de menționat faptul 

că s-a observat, analizându-se datele publice existente la 

nivelul INSSE, faptul că numărul divorțurilor este cu atât mai 

mic cu cât numîrul de copii este mai mare.  

 

 

 

La nivelul familiilor fără copii s-a înregistrat o creștere a 

divorțurilor cu 9%.  

Per ansamblu la nivelul familiilor cu un copil și peste s-au 

înregistrat o diminuare a numărului divorțurilor.  

Cea mai evidentă diminuare a fost înregistrată la nivelul 

familiilor cu 4 copii, unde la nivelul anului 2000 au fost 

înregistrate 198 divorțuri, iar la sfârșitul perioadei analizate s-

au înregistrat 95 divorțuri.  



95 
 

Tabelul 37: Divorțuri după numărul copiilor minori rămaşi după desfacerea căsătoriei, la nivelul Regiunii Nord - Est,  în perioada 
2000 - 2016

  

 Regiunea 
Nord - Est 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 5.833 5.650 5.665 5.948 6.531 5.882 5.749 5.938 6.948 6.088 6.371 6.153 5.464 5.154 5.215 5.602 5.092 

Fara copii 2.860 2.732 2.732 2.809 2.991 2.644 2.777 2.807 3.376 3.128 3.138 3.137 2.803 2.784 2.802 2.936 2.760 

Cu 1 copil 2.038 2.021 1.996 2.168 2.425 2.283 2.086 2.140 2.431 1.920 2.071 1.990 1.687 1.528 1.552 1.687 1.461 

Cu 2 copii 719 706 686 749 882 760 696 778 903 807 907 793 749 675 683 787 718 

Cu 3 copii 139 138 172 155 167 136 124 161 172 164 188 178 156 122 122 130 117 

Cu 4 copii 57 33 53 46 48 40 42 35 41 48 41 32 46 29 37 46 30 

Cu 5 copii 
si peste 

20 20 26 21 18 19 24 17 25 21 26 23 23 16 19 16 6 

 

La nivelul Regiunii Nord – Est, s-a constatat o diminuare a 

numărului divorțului pentru fiecare dimensiune a familiei 

analizată. Astfel, s-a constatat faptul că s-a diminuat  

 

numărul divorțurilor și în cazul familiilor fără copii, 

diminuându-se cu 13% numărul total al divorțurilor (metodă 

de calcul: valoarea din 2016 raportată la valoarea din 2012). 

Tabelul 38: Divorțuri după numărul copiilor minori rămaşi după desfacerea căsătoriei, la nivelul județului Suceava, în perioada 

2000 - 2016 

Județul Suceava 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 1.188 1.117 1.102 1.275 1.348 1.258 1.221 1.247 1.504 1.252 1.173 1.076 1.272 971 960 1.084 1.028 

Fara copii 568 516 564 645 699 618 636 630 780 689 629 559 646 505 505 531 503 

Cu 1 copil 430 404 357 438 420 441 422 413 493 372 355 376 428 317 299 354 332 

Cu 2 copii 145 145 125 136 190 164 121 160 174 149 149 108 161 108 124 159 164 

Cu 3 copii 28 36 35 40 29 21 26 33 38 33 29 25 29 29 20 26 23 

Cu 4 copii 12 10 12 8 6 8 8 5 14 6 4 4 3 7 6 11 5 

Cu 5 copii si peste 5 6 9 8 4 6 8 6 5 3 7 4 5 5 6 3 1 
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La nivel județean se constată faptul că se menține tendința 

înregistrată la nivelul Regiunii Nord – Est, constatându-se 

faptul că s-a diminuat numărul total al divorțurilor cu 13% în 

anul 2016, comparativ cu anul luat ca bază de referință.  

Se observă faptul că s-a înregistrat o creștere a numărului 

divorțurilor la nivelul familiilor cu 2 copii.  Divorțurile au un 

impact negativ asupra populației determinând instabilitate la 

nivel de individ. Cu cât numărul divorțurilor este mai ridicat 

cu atât situația socială a arealului respectiv este mai incertă, 

constatându-se faptul că există probleme care necesită o 

atenție deosebită. 
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CAPITOLUL IX - PROFILUL SOCIO – ECONOMIC 

Conform unui studiu elaborat de Asociația Excelsior pentru 

Excelență în Educație – „Oportunități antreprenoriale în cele 

7 regiuni de dezvoltare din România”16, rezultatele obținute la 

nivelul Regiunii Nord – Est pot fi prezentate astfel:  

 

 19,17% consideră că cea mai importantă calitate a unui 

antreprenor este spiritul antreprenorial dezvoltat și 

cultivat; 

 30,83% consideră că antreprenorii sunt inteligenți și 

descurcăreți, găsind soluții optime; 

40,00% consideră că ideea de business este un 

,,Startup - afacere cu potențial de creștere și ușor 

scalabilă”; 

 40,00% consideră că identificarea unei idei de afaceri 

sustenabilă este un aspect dificil în deschiderea unei 

afaceri; 

                                                   
16http://diasporaintreprinzatoare.ro/wp-
content/uploads/2017/11/brosura_diaspora_v2.1.pdf 

 27,50% consideră că în decurs de 2 ani o idee de 

afacere se poate transforma într-o afacere 

sustenabilă; 

 30,00% consideră că oportun ar fi dezvoltarea unei 

idei de afaceri în domeniul producției și a industriei. 

 

Tabelul 39: Firme înființate în Municipiul Fălticeni, în 

perioada 1990 - 2016 

Anul Nr. de firme înființate 

1990 - 1995 143 

1996 - 2000 46 

2001 - 2005 96 

2006 - 2010 117 

2011 - 2015 167 

2016 - 2018 161 
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Figura 38 - Produsul intern brut la nivelul Regiunii Nord – Est, pe județe, în perioada 2000 – 2015 (milioane lei) 

 

Analizând numărul de firme înființate la nivelul Municipiului 

Fălticeni, se constată faptul că populația prezintă un spirit 

antreprenorial ridicat şi este orientată spre a desfăşura 

activități creative.  

Conform datelor de pe site-ul Ministerului Finanțelor  

Publice, în perioada 1990 – 1995 au fost înființate 143 de 

firme. În următoarea perioadă analizată, numărul de firme 

înființate s-a diminuat cu aproape 70%. Începând cu anul 

2000, numărul de firme înființate la nivelul Municipiului 

Fălticeni a cunoscut o creştere treptată. Cumulat, în toată 

perioada analizată, la nivelul Municipiului Fălticeni au fost 

înființate 730 firme. 

 
 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bacău 2,113 3,130 4,108 5,260 6,545 7,178 8,416 10,034 12,368 12,359 12,115 11,224 12,616 12,463 12,837 14,001

Botoşani 955 1,375 1,827 2,333 2,603 3,031 3,551 4,686 5,793 5,726 5,760 6,108 5,969 6,705 6,630 6,913

Iaşi 2,464 3,708 4,757 6,109 7,295 8,703 10,053 12,474 15,689 15,345 16,259 16,166 17,591 19,668 20,604 21,756

Neamţ 1,471 2,171 2,691 3,279 4,236 4,880 5,764 6,653 7,870 7,714 7,463 7,656 8,315 8,817 8,843 9,733

Suceava 1,843 2,604 3,533 4,572 5,534 6,116 7,027 8,914 10,118 10,526 10,262 10,654 11,111 11,890 12,249 12,771

Vaslui 772 1,253 1,559 2,256 2,553 2,613 3,306 3,830 5,325 4,969 4,904 5,064 5,825 5,836 6,007 6,297
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Figura 39 – Distribuția teritorială a firmelor
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Tabelul 40: Firme active pe domenii de activitate – la nivleul 
anului 2017 

 

DOMENII Nr. firme active % 

A. Agricultură silvicultură și pescuit 16 2,17 

C. Industria prelucrătoare 93 12,64 

D. Producția și furnizarea de energie electrică și 
termică gaze apă caldă și aer condiționat 

2 0,27 

E. Distribuția apei salubritate gestionarea 
deșeurilor activități de decontaminare 

3 0,41 

F. Construcții 70 9,51 

G. Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

253 34,38 

H. Transport și depozitare 64 8,70 

I.Hoteluri și restaurante 44 5,98 

J. Informații și comunicații 21 2,85 

K. Intermedieri financiare și asigurări 14 1,90 

L. Tranzacții imobiliare 17 2,31 

M. Activități profesionale științifice și tehnice 64 8,70 

N. Activități de servicii administrative și 
activități de servicii suport 

25 3,40 

P. Învățământ 8 1,09 

Q. Sănătate și asistență socială 21 2,85 

R. Activități de spectacole culturale și recreative 9 1,22 

S. Alte activități de servicii 12 1,63 

  

AGRICULTURĂ SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT 

Multe locuri de muncă din zonele rurale sunt legate de 

agricultură. Agricultorii au nevoie de mașini, construcții, 

combustibil, îngrășăminte și îngrijiri medicale pentru 

animale. Multe persoane lucrează în aceste sectoare „din 

amonte”. Alte persoane realizează operațiuni „în aval”, 

precum prepararea, prelucrarea și ambalarea alimentelor. 

Există, de asemenea, cei care sunt implicați în stocarea, 

transportul și vânzarea cu amănuntul a produselor 

alimentare. 

În concluzie, agricultura și producția de alimente reprezintă 

elemente esențiale ale economiei și societății noastre. În 

toate cele 28 de state membre ale UE există aproximativ 12 

milioane de agricultori și alte 4 milioane de persoane 

lucrează în sectorul alimentar. Sectorul agricol și alimentar 

oferă, împreună, 7 % din totalul locurilor de muncă și 

generează 6 % din produsul intern brut al UE.17 

 

La nivelul Municipiului Fălticeni, în anul 2017, conform 

datelor  publicate de Ministerul Finanțelor Publice, erau 

active 16 firme care îşi desfăşurau activitatea în domeniul 

agriculturii, silviculturii şi pescuitului.  

                                                   
17 Să înțelegem politicile Uniunii Europene: Agricultură, © Uniunea 
Europeană, 2014 
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Având în vedere ponderea ridicată a fructelor în coşul 

alimentar zilnic al populației, producția pomicolă va fi 

întotdeauna de interes pentru entitățile economice.  

Figura 40 – Ponderea suprafețelor ocupate de livezi și 

pepiniere pomicole în suprafața totală a fondului funciar la 

nivelul Municipiului Fălticeni 
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C. INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 

În ceea ce priveşte Industria prelucrătoare, în Municipiul 

Fălticeni în anul 2017, funcționau 93 de firme.  

  

D. PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI 

TERMICĂ GAZE APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT 

La nivelul Municipiului Fălticeni funcționează 2 firme în 

domeniul producției şi furnizării de energie electrică, termică 

gaze apă caldă şi aer condiționat.  

E. DISTRIBUȚIA APEI SALUBRITATE GESTIONAREA 

DEȘEURILOR ACTIVITĂȚI DE DECONTAMINARE 

La nivelul acestei secțiuni în Municipiul Fălticeni îşi 

desfăşoară activitatea 3 firme.  

F. CONSTRUCȚII 

În domeniul construcțiilor îşi desfăşoară activitatea 70 de 

firme, la nivelul Municipiului Fălticeni (firme active la nivelul 

anului 2017). 

În această secțiune sunt incluse:  

G. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; 

REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR 

Un număr de 253 de firme, îşi desfăşurau activitatea în 

domeniul comețului cu ridicata şi cu amănuntul, la nivelul 

Municipiului Fălticeni, în anul 2017.  

H. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 

În acest domeniu, la nivelul anului 2017, în Municipiul 

Fălticeni funcționau 64 firme.  

 

S. HOTELURI ȘI RESTAURANTE 

Un număr de 44 de firme îşi desfăşurau activitatea în acest 

domeniu, la nivelul Municipiului Fălticeni în anul 2017.  

 

J. INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII 

În acest domeniu îşi desfăşurau activitatea 21 firme, la nivelul 

Municipiului Fălticeni, în anul 2017.  

  

K. INTERMEDIERI FINANCIARE ȘI ASIGURĂRI  

În acest domeniu, la nivelul Municipiului Fălticeni îşi 

desfăşurau activitatea 14 firme, în anul 2017.  

L. TRANZACȚII IMOBILIARE 

 

În domeniul tranzacțiilor imobiliare, îşi desfăşurau activitatea 

17 firme, la nivelul Municipiului Fălticeni, în anul 2017.  
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M. ACTIVITĂȚI PROFESIONALE ŞTIINȚIFICE ŞI TEHNICE 

În acest domeniu îşi desfăşurau activitatea la nivelul anullui 

2017, 64 de firme.   

N. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT 

La nivelul Municipiului Fălticeni, în anul 2017, 25 firme își 

desfășurau activitatea în acest domeniu. 

P. ÎNVĂȚĂMÂNT 

La nivelul anului 2017, existau 8 firme active în cadrul acestui 

domeniu, la nivelul Municipiului Fălticeni.   

Q. SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

În Municipiul Fălticeni, 20 firme îşi desfăşurau activitatea, la 

nivelul Municipiului Fălticeni, în anul 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. ACTIVITATI DE SPECTACOLE CULTURALE ȘI 

RECREATIVE 

În Municipiul Fălticeni, 9 firme îşi desfăşurau activitatea în 

acest domeniu, la nivelul anului 2017. 

S. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII 

La nivelul Municipiului Fălticeni, în anul 2017 existau 12 firme 

active, care îşi desfăşurau activitatea  în acest domeniu. 
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Tabelul 41 – Analiza evoluției principalelor firme din Municipiul Fălticeni 
  

Domeniu 
MINIM MAXIM Total 

Pondere din 

total 

lei lei lei % 

A. Agricultură silvicultură și pescuit 0 4.458.599 12.213.349 1,7 

B. Industria extractivă Lipsă date - - 

C. Industria prelucrătoare 0 22.459.196 161.666.455 22,47 

D. Producția și furnizarea de energie electrică și termică gaze apă caldă și aer 

condiționat 
366.884 2.190.477 2.557.361 0,36 

E. Distribuția apei salubritate gestionarea deșeurilor activități de decontaminare 14.950 374.215 2.694.029 0,37 

F. Construcții 0 4.686.947 25.143.840 3,5 

G. Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 0 84.594.794 351.773.850 48,90 

H. Transport și depozitare 0 15.018.375 39.672.634 5,52 

I.Hoteluri și restaurante 0 5.250.628 18.518.892 2,57 

J. Informații și comunicații 0 699.919 1.404.259 0,20 

K. Intermedieri financiare și asigurări 0 331.034 1.304.719 0,18 

L. Tranzacții imobiliare 0 592.500 2.631.483 0,37 

M. Activități profesionale științifice și tehnice 0 547.770 6.342.778 0,88 

N. Activități de servicii administrative și activități de servicii suport 0 4.233.006 10.135.762 1,41 

O. Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public Lipsă date - - 

P. Învățământ 0 297.575 1.120.517 0,16 

Q. Sănătate și asistență socială 0 2.521.454 7.111.938 0,99 

R. Activități de spectacole culturale și recreative 0 36.919.571 73.564.012 10,23 

S. Alte activități de servicii 0 464.762 1.197.458 0,17 

T. Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; Lipsă date - - 

U. Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale Lipsă date - - 

TOTAL 719.323.335 100 
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Tabelul 42 - PRIMELE 10 FIRME (DOMENIUL DE 

ACTIVITATE) DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI, DUPĂ CIFRA DE 

AFACERI:  

Nr. 
Crt. Domeniu 

Cifra de afaceri 
(media perioadei 

2012 - 2016) 

1 Întreținerea și repararea autovehiculelor 45.156.225 

2 
Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun 

26.906.646 

3 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 19.849.702 

4 
Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun 

19.573.493 

5 
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din 
carne de pasăre) 

18.274.613 

6 Activități de jocuri de noroc și pariuri 17.754.309 

7 
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, 
al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, 
în magazine specializate 

17.595.944 

8 
Lucrări de construcții a cladirilor rezidențiale 
și nerezidențiale 

16.159.996 

9 Activități de jocuri de noroc și pariuri 15.951.814 

10 
Fabricarea altor elemente de dulgherie și 

tâmplărie, pentru construcții 
14.838.769 

 

În primele 10 firme, după cifra de afaceri din perioada 2012 – 

2016 la nivelul Municipiului Fălticeni, au fost înregistrate:  

- o firmă care activează în domeniul întreținerii și 

reparării autovehiculelor;  

- două firme care activează în domeniul comerțului cu 

amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;  

- o firmă care activează în domeniul fabricării altor 

produse alimentare n.c.a. 

- o firmă care activează în domeniul  fabricării 

produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);  

- două firme care activează în domeniul activității de 

jocuri de noroc și pariuri; 

- o firmă care activează în domeniul comerțului cu 

ridicata al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, 

în magazine specializate 

- o firmă care activează în domeniul 

Firma cu cea mai mare cifră de afaceri (media perioadei 2012 

- 2016) activează în domeniul întreținerii și reparării 

autovehiculelor.  
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Tabelul 43 -  Evoluția principalelor firme din Municipiul Fălticeni după cifra de afaceri, număr de angajați și productivitatea muncii 

Nr. 
Crt 

Nume firmă Înființare  CAEN 

Cifra de afaceri 
Re 

Numar angajati 
Re 

Productivitatea muncii 
Re 

2014 2017 2014 2017  2014 2017 

lei lei lei lei lei lei lei lei % 

1 
S.C. Romfur Tur 
S.R.L. 

2004 4520 42.000.379 39.184.975 93,30 75 317 422,67 560.005,05 123.611,91 22,07 

2 
S.C. SIMOS COM 
S.R.L.  

1997 4711 25.443.631 45.642.639 179,39 84 134 159,52 302.900,37 340.616,71 112,45 

3 
S.R.L. MIND 
GAMES S.R.L. S.R.L.  

2013 9200 6.134.014 42.897.166 699,33 26 144 553,85 235.923,62 297.896,99 126,27 

4 
S.C. ROYAL 
CLUBINVESTB 
S.R.L. 

2010 9200 11.373.840 38.558.737 339,01 43 97 225,58 264.507,91 397.512,75 150,28 

5 
HAIDUCUL COM 
SRL 

1993 4752 14.452.166 30.010.275 207,65 63 71 112,70 229.399,46 422.679,93 184,25 

6 S.C. ALEVIA S.R.L.  1994 1089 20.398.412 24.581.771 120,51 144 165 114,58 141.655,64 148.980,43 105,17 

7 
S.C. BOTUSANU 
COM S.R.L. 

1994 4711 18.153.753 23.478.438 129,33 53 72 135,85 342.523,64 326.089,42 95,20 

8 
S.C. ROGELYA 
PROD S.R.L. 

1995 1013 18.905.481 26.498.321 140,16 68 77 113,24 278.021,78 344.134,04 123,78 

9 
S.C. FORESTFALT 
SERVICII S.R.L. 

2008 1610 14.527.387 14.808.325 101,93 79 108 136,71 183.890,97 137.114,12 74,56 

10 
S.C. NOVA SOFIA-
SARA TUR S.R.L. 

2014 4939 867.498 16.906.742 1948,91 18 91 505,56 48.194,33 185.788,37 385,50 

11 
S.C. LOVERS 
ROMANIA S.A. 

1997 1419 12.463.552 19.416.614 155,79 411 301 73,24 30.324,94 64.507,02 212,72 

12 
S.C. FORESTROM 
S.R.L. 

2000 1623 16.645.764 16.387.382 98,45 6 6 100,00 2.774.294,00 2.731.230,33 98,45 

13 
S.C. PHARMAPLUS 
S.R.L. 

2002 4773 10.547.513 16.767.568 158,97 25 42 168,00 421.900,52 399.227,81 94,63 

14 
S.C. SANIMET 
COM S.R.L. 

2006 4674 5.332.291 6.392.435 119,88 18 20 111,11 296.238,39 319.621,75 107,89 

15 
S.C. TRIO NEC 
S.R.L.  

1995 2223 8.109.817 12.753.799 157,26 27 33 122,22 300.363,59 386.478,76 128,67 

16 
S.C. CAMPHORA 
S.R.L. 

2002 4773 8.983.838 11.589.366 129,00 20 28 140,00 449.191,90 413.905,93 92,14 

17 
S.C. MORPHEUS 
S.R.L. 

1997 4773 8.061.255 10.621.681 131,76 15 16 106,67 537.417,00 663.855,06 123,53 

18 
S.C. VALPAS 
IMPEX S.R.L. 

1994 4673 6.459.682 10.143.410 157,03 20 22 110,00 322.984,10 461.064,09 142,75 
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19 
S.C. CRIOTIS 
SERVCOMIMPEX 
S.R.L. 

1993 4636 5.089.947 9.863.988 193,79 18 22 122,22 282.774,83 448.363,09 158,56 

20 
S.C. COM 
LACRAMIOARA 
S.R.L. 

2008 1610 7.675.356 8.065.341 105,08 18 22 122,22 426.408,67 366.606,41 85,98 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………… 

114 
S.C. KAON 
PRODUCTION 
S.R.L. 

2014 7311 196.028 1.001.525 510,91 1 5 500,00 196.028,00 200.305,00 102,18 

           

Legendă 

           
  scădere 

           
  creștere 

           
  >1.000.000 

 

Pentru a evidenția tendința mediului economic din 

Municipiul Fălticeni s-a realizat o analiză a evoluției 

principalelor firme din Municipiul Fălticeni, ierarhizate după 

cifra de afaceri. La nivelul Municipiului Fălticeni există 114 

firme cu cifra de afaceri peste 1.000.000 lei, ceea ce 

reprezintă 16% din totalul firmelor existente în acest areal. 

Constatăm faptul că pentru firmele analizate tendința 

generală a fost de creștere a cifrei de afaceri, respectiv a 

numărului de angajați. Se constată faptul că s-au înregistrat 

modificări negative la nivelul Productivității Muncii, unde ca  

 

urmare a creșterii numărului de angajați s-a diminuat 

productivitatea per angajat. Cu toate acestea, constatăm 

faptul că pentru 67% din firmele analizate s-a înregistrat o 

creștere atât a numărului de angajați cât și a cifrei de afaceri, 

rezultând astfel o creștere a productivității muncii per 

angajat. 
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CAPITOLUL X - TENDINȚE INTERNAȚIONALE – DEZVOLTAREA URBANĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN 

Municipiul Fălticeni reprezintă un pol de atracție urbană 

pentru localitățile alăturate, contribuind în mod semnificativ 

la dezvoltarea generală a localităților învecinate: Baia, 

Hârtop, Preutești, Rădășeni, și altele.  Dezvoltarea integrată a 

Municipiului Fălticeni reprezintă o asigurare de îmbunătățire 

a condițiilor de trai a populației din acest areal. 

Conform raportului privind „Finanțarea viitoare a UE”, 

publicat în iunie 2017, de către Comisia Europeamă, 

prioritățile de finanțare ale Uniunii Europene în orizontul 

2030 sunt reprezentate de următoarele:

Figura 41 - Priorități de finanțare ale UE  - orizont 2030 
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Zonele urbane reprezintă motorul economiei. Creşterea 

economică se sprijină pe o abordare integrată a dezvoltării 

urbane, astfel încât să se stabilească parteneriate între 

factorii interesați. Agenda urbană a UE se focusează pe 

dezvoltarea a 12 parteneriate care să răspundă următoarelor 

provocări: 

- Integrarea migranților și refugiaților;  

- Calitatea aerului;  

- Sărăcia urbană; 

- Locuințe;  

- Economia circulară;  

- Locuri de muncă și competențele forței de muncă în 

economia locală;  

- Adaptarea la schimbările climatice;  

- Tranziția energetică;  

- Utilizarea durabilă a terenurilor și a soluțiilor bazate pe 

natură;  

- Mobilitatea urbană;  

- Tranziția digitală;  

Achiziții publice inovatoare și responsabile. 

La nivelul UE peste două treimi din populația totală se 

regăsește în zonele urbane, acestea fiind considerate 

motorul creșterii economice. 

În perioada 2014 – 2020, cel puțin 50% din resursele FEDR 

sunt alocate investițiilor în zonele urbane.  

Prin reabiltarea indrastructurii urbane se au în vedere 

următoarele: creşterea calității vieții, îmbunătățirea  serviciilor 

urbane, dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor. 

În contextul dezvoltării urbane durabile, la nivel european se 

evidențiază necesitatea unei abordări integrate.  

Principalele acțiuni care se sprijină prin intermediul 

programelor în curs de derulare abordează aspecte 

referitoare la economie, cultură, demografie, mediu, etc. .  

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

(FEDR) urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale 

în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor 

existente între regiunile acesteia. Investițiile FEDR sunt 

concentrate tematic pe domeniiile prioritare cheie:  

- Inovare și cercetare;  

- Agenda digitală;  

- Sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);  

- Econonomie cu emisii reduse de carbon;  
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Articolul 7 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 

decembrie 2013 se menționează faptul că FEDR sprijină 

dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc 

acţiuni integrare pentru a aborda probocări economice, 

sociale, climatice, demografice și de mediu care afectează 

zonele urbane, ţinând seama de nevoia de a promova 

legăturile dintre zonele urbane și cele rurale.  

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 

Conform Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, se 

promovează o abordare integrată pentru dezvoltarea urbană 

durabilă care va asigura, pe de o parte, rezolvarea unor 

provocări și probleme specifice devoltării urbane, iar pe de 

altă parte, va contribui la consolidarea rolului acestora de 

motoare ale creșterii economice și competitivității în regiune 

și/sau în teritoriul imediat adiacent. Vor fi sprijiniți în 

continuare polii de creștere, reprezentând cele mai mari 

motoare de creștere economică la nivel regional, dar și 

celelate municipii reședințele de județ care au potențial 

semnificativ de creștere și impact la nivel sub-regional. În 

scopul operaționalizări acestei abordări, orașele vor trebui 

să-și fundamenteze investițiile pe baza unor strategii 

integrate de dezvoltare urbană durabilă care să se refere la 

provocările economice, sociale, de mediu, climatice și 

demografice.  

Prin POR 2014 – 2020 se propune creșterea competitivității 

economice și îmbunătățirea condițiilor de viață. 

Experiența perioadei de programare 2007-2013 în privința 

dezvoltării urbane integrate cuprinde o serie de aspecte 

pozitive pe care POR 2014-2020 le va dezvolta și îmbunătăți: 

recunoaşterea faptului fundamental că oraşele, îndeosebi 

cele mari, reprezintă motoare esențiale pentru dezvoltarea 

economică a unei țări; selectarea unui număr limitat de orașe 

pentru a încuraja dezvoltarea acestora pe termen lung, în 

corelare cu principiile economice referitoare la beneficiile 

efectelor aglomerării şi polarizarea acestora dinspre oraşele 

centrale înspre zonele limitrofe; condiționarea finațărilor de 

formarea zonelor metropolitane în jurul oraşelor (pentru polii 

de creștere) şi pregătirea unor planuri integrate de 

dezvoltare. 
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 Tabelul 45: Obiectivele tematice ale Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 

 

1. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

 

4.1 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de 

carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, 

inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană 

și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor 

4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor 

industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 

reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului 

4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și 

socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale 

4.4  Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare 

profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 

formare   

 

 

OT 4 - sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele 

 

OT 6 - protecția mediului şi promovarea utilizării eficiente a 

resurselor 

 

OT 9 - promovarea incluziunii sociale şi combatera sărăciei 

 

OT 10 - investițiile în educație, competențe şi învățare pe tot 

parcursul vieții 
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Unul dintre primele documente referitoare la dezvoltarea 

urbană integrată este Carta de la Leipzic pentru Oraşele 

Europene Durabile. Adoptată în anul 2007, Carta de la 

Leipzic pentru Oraşele Europene Durabile este  un document 

al Statelor Membre, întocmit cu o largă şi transparentă 

participare din partea actorilor europeni.  

Dezvoltarea urbană integrată implică crearea unor condiții de 

viață mai bune pentru cetățenii oraşelor prin creşterea 

calității spațiilor publice şi îmbunătățirea aspectului spațiului 

urban. 

Documentul prevede necesitatea realizării acestor investiții 

atât pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației cât 

şi pentru atragerea investitorilor şi a turiştilor.  

Referitor la întocmirea programelor de dezvoltare urbană 

integrată, au fost întocmite următoarele recomandări: 

 să descrie punctele tari şi punctele slabe ale oraşelor şi 

cartierelor, bazându-se pe o analiză a situaţiei existente; 

 să definească obiective realiste de dezvoltare pentru 

zona urbană şi să dezvolte o viziune asupra oraşului; 

 să coordoneze planuri şi politici tehnice şi sectoriale 

legate de diversele zone ale oraşului şi să se asigure că 

investiţiile planificate vor ajuta la promovarea unei dezvoltări 

echilibrate a oraşului şi a ariei din jurul acestuia; 

 să coordoneze şi să concentreze, din punctul de vedere 

al spaţiului, folosirea fondurilor de câtre actorii urbani publici 

şi privaţi; 

 să fie coordonate la nivel local şi regional şi să implice 

cetăţenii şi alţi parteneri care pot contribui substanţial la 

modelarea catitativă a viitorului economic, social, cultural şi 

de mediu a fiecărei zone.  

 

ORAȘELE INTELIGENTE  

Orașele din întreaga lume înregistrează deja progrese 

enorme în realizarea durabilității economice, de mediu și 

sociale, a inițiativelor bazate pe export și a creării de locuri de 

muncă din secolul 21. Toate acestea sunt modalități 

excelente de a îmbunătăți standardele de viață ale orașului și 

economiile. Conceptul de orașe inteligente nu concurează cu 

aceste eforturi. În schimb, tehnologiile inteligente ale 

orașului pot sprijini și îmbunătăți activitatea deja în curs de 

desfășurare.18 

                                                   
18 https://eu.smartcitiescouncil.com/ 
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În anul 2011, Nam și Pardo au alăturat conceptului de SMART 

CITY (Oraș Inteligent) următoarele concepte legate de oraș:  

- Intelligent City; 

- Knowledge City; 

- Sustainable City; 

- Talented City; 

- Wired City; 

- Digital City; 

- Eco-City.19 

O altă definiție dată de Schaffers et. al. (2011) referitoare la 

orașele inteleligente spune că „un oraş poate fi numit 

inteligent atunci când investițiile de capital uman şi social, 

precum şi infrastructura tradițională şi modernă duc la o 

deyoltare economică sustenabilă şi o calitate a vieții ridicată, 

cu un management rațional al resurselor naturale.20 

Un aspect esențial în definirea oraşelor inteligente este 

reprezentat de utilizarea TIC pentru eficientizarea activităților 

şi proceselor urbane.  Astfel, un oraş inteligent  utilizează TIC 

pentru creşterea competitivității şi în vederea asigurării unei 

                                                   
19 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes 
20 Schaffer et al., 2011 

dezvoltări durabile în cadrul rețelelor de persoane, 

întreprinderi, infrastructuri, consum de energie, spații, etc. 

Caracteristicile oraşelor inteligente:  

- Mobilitate smart;  

- Economie smart;  

- Guvernanță smart;  

- Mediu smart;  

- Populație smart; 

- Nivel de trai smart. 
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În anul 2011, 240 dintre cele 468 de oraşe ale UE – 28 cu cel 

puțin 100.000 de locuitori (51% din populație) au avut cel 

puțin o caracteristică Smart City şi, prin urmare au putut fi 

clasificate ca Oraşe Inteligente.  

Există mai multe oraşe inteligente de mici dimensiunii, față 

de oraşele de mari dimensiuni;  

Cele mai multe oraşe inteligente se găsesc în Marea Britanie, 

Spania şi Italia. Cea mai mare proporție de oraşe inteligente 

se găseşte în Italia, Austria, Danemarca, Norvegia, Suedia, 

Estonia şi Slovenia.  

Cele mai multe inițiative Smart City se află încă în faza 

eficientă a dezvoltării, dar oraşele mari tind să fie cele mai 

mature. 
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CAPITOLUL XI - CADRUL PARTENERIAL PENTRU 

ELABORAREA  SIDU MUNICIPIUL FĂLTICENI  - 

ORIZONT 2030 

Elaborarea SIDU Municipiul Fălticeni este un proiect al 

fălticenenilor  pentru fălticeneni.   Dezvoltarea este o funcție 

de utilizare eficientă a tuturor resurselor existente într-un 

anumit areal. Principala resursă de care dispune Municipiul 

Fălticeni este reprezentată de  resursa umană.   

Calitatea factorului uman  din Municipiul Fălticeni constituie 

premiza dezvoltării  totalitatea eforturilor fiind concentrate în 

acest sens.  

Elaborarea  SIDU a vizat crearea unui cadru optim de 

colaborare între toți actorii interesați de dezvoltarea 

Municipiului  Fălticeni.   

Echipa  de elaborare a SIDU  se caracterizează prin 

interdisciplinaritate,  urmărindu-se acoperirea  tuturor 

domeniilor  strategice atinse în cadrul strategiei.  

Elaborarea strategiei a reprezentat un efort comun al 

următorilor actori economici: 

 

Cetățeni ai Municipiului Fălticeni 

peste 30.000 locuitori 

Reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății 

civile din zonă 

din domenii precum: servicii, agricultură, industrie 

Populația rurală deservită direct de centrul urban 

Fălticeni 

peste 50.000 persoane 

Fălticeneni de pretutindeni 

din țară și din străinătate 

Reprezentanți ai administrației locale 

Primăria Fălticeni, CJ Suceava și primăriile comunelor 

deservite de centrul urban 

 Reprezentanți ai instituțiilor publice 

din domenii precum: educație, sănătate, protecția 

mediului, cultură, apărare națională etc. 
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Percepția populației privind dezvoltarea Municipiului Fălticeni 

Elaborarea strategiei a vizat consultarea cetățenilor 

Municipiului Fălticeni pentru a se evidenția percepția 

populației privind dezvoltarea Municipiului Fălticeni.  

În acest sens, a fost realizată o platformă online, găzduită de 

domeniul deținut de Primăria Fălticeni: falticeni.ro . 

 

 

 

Figura 42 - Pagină de prezentare a platformei online: 

sidu.falticeni.ro  

 

Prin intermediul acestei platforme a fost vizată  colectarea 

informațiilor privind  percepția dezvoltării în Municipiul 

Fălticeni,  nevoile și problemele populației precum și 

așteptările populației în scopul prioritizării proiectelor în 

cadrul SIDU.  

Realizarea platformei online a vizat crearea unui cadru de 

comunicare atractiv și dinamic între toți actorii intereați.  

Website-ul destinat strategiei a avut un meniu static cu 5 

pagini distincte:  

- SIDU – a cuprins informații despre Strategia Integrată 

de Dezvoltare Urbană, contextul de realizare și 

potențialii beneficiari.  

- Viziunea dezvoltării urbane -  definirea conceptului și 

prezentarea domeniilor strategice din cadrul politicilor 

europene.  

- Consultare publică – pentru facilitarea comunicării 

dintre membrii echipei de elaborare a strategiei și 

cetățeni s-au înaintat următoarele îndemnuri către 

populație: 

  Vizitează-ne pe facebook – cu link de transmitere 

către pagina de Facebook destinată strategiei; 

 Vino la sediul Primăriei Fălticeni -  cu link de 

transmitere către website – ul Primăriei Municipiului 

Fălticeni;  
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  Participă la evenimente și dezbateri publice – cu 

link de transmitere către sondajul online destinat 

populaţiei Municipiului Fălticeni;  

 

În scopul informării unui număr cât mai mare de cetățeni ai 

Municipiului Fălticeni s-a realizat o campanie de promovare 

a website-ului pe parcursul a două luni. 

 

Figura 43 - Anunț de promovare a website-ului destinat 

strategiei sidu.falticeni.ro 

 

 

Figura 44 - Rezultatele obținute în urma promovării website-

ului sidu.falticeni.ro în motoarele de căutare 

Au fost obținute următoarele rezultate:  

- Peste 900 clicuri către website  - reprezentând 3% din 

populația Municipiului Fălticeni, raportându-ne la 

populația (după domiciliu în anul 2017), conform 

INSSE și considerând fiecare click corespondent al 

unui vizitator distinct.  

- Peste 40.000 afișări a website-ului;  

- Valoarea medie a CTR = 2,28% – valoarea CTR se 

calculează împărțind numărul de clicuri înregistrate de 

anunț la numărul de afișăriale anunțului.  

Poziția medie = 2,6; poziția medie descrie cum se compară 

punctajul general al anunțului cu alte anunțuri.  

Campania de promovare a fost creată astfel:  

- Public țintă: cetățeni ai Municipiului Fălticeni;  
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Figura 45 - Difuzarea anunțului pe grupe de vârstă – clicuri și 

rată de interacțiune 

Analizându-se rata de interacțiune, se constată faptul că 

aceasta a atins cel mai mare nivel în rândul tinerilor, aceştia 

fiind interesați de dezvoltarea municipiului Fălticeni.  

 

 

Figura 46 - Difuzarea anunțului pe sexe - clicuri și rată de 

interacțiune 

În ceea ce priveşte difuzarea anunțului pe sexe, se constată 

faptul că au fost înregistrate un număr mai mare de clicuri, 

respectiv o rată de interacțiune mai mare în rândul bărbaților.  

S-au creat elemente de identitate vizuală care   au fost 

utilizate la realizarea tuturor materialelor destinate  activității 

de informare și publicitate, astfel:  

Logo – ul SIDU Municipiul Fălticeni – orizont 2030 

 

 

Realizarea elementelor de identitate vizuală  a avut loc într-o 

etapă premergătoare  elaborării strategiei.  Prin intermediul 

acestora s-a propus atingerea următoarelor obiective: - 

creșterea recognoscibilității strategiei,  întipărirea dorinței de 

implicare în conștiința cetățenilor precum și creșterea 

vizibilității Municipiului Fălticeni în context Regional și 

Național.  
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Alegerea logo-ului a fost precedată de discuții şi  consultări 

între membrii echipei de proiect. 

 

Semnificaţie:  la fel ca realizarea unui puzzle elaborarea 

strategiei se va realiza în timp, necesitând aducerea la un 

numitor comun a tuturor factorilor de influență din Municipiul 

Fălticeni.  

Elementele  din interiorul  logo-ului semnifică:  

 Reducerea impactului asupra mediului şi utilizarea 

eficientă a resurselor naturale; 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a IMM-urilor, 

îmbunătățirea calității muncii; 

 Creșterea mobilității urbane, îmbunătățirea infrastructurii 

tehnice, dezvoltarea orașelor inteligente; 

 Îmbunătățirea calității educației, stimularea cercetării și 

inovării, promovarea culturii și identității locale. 

 

 

 

 

Imagine de promovare a strategiei 

 

Toate materialele elaborate în scopul promovării strategiei 

(inclusiv website-ul) au inclus imaginea de promovare a 

strategiei prin care se evidențiază cele mai importante 

instituții şi centre culturale din Municipiul Fălticeni:  

- Primăria Municipiului Fălticeni;  

- Muzeul de artă „Ion Irimescu”; 

- Casa memorială „Mihail Sadoveanu”; 

- Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni;  
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- Colegiul Național „Nicu Gane”;  

- Biserica Adormirea Maicii Domnului din Fălticeni;  

- Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”. 

 

S-au realizat următoarele materiale publicitare:  

- Roll-up de prezentare;  

 

- Mapă de prezentare – A4;  

 

- Afiş A3/ A4 -  plasat în instituțiile publice în aviziere;  

 

 



124 
 

- Carte poştală de informare – A5  

 

 

 

 

 

- Pixuri personalizate; 

 

În cadrul website-ului destinat strategiei a fost realizată o 

secțiune interactivă unde au fost colectate date referitoare la 

percepția cetățenilor legată de calitatea vieții din Municipiul 

Fălticeni:  

 

 

Figura 47 - Secțiune sondaj de opinii în cadrul website-ului 

destinat strategiei 
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Sondajul a fost lansat online pe data de 1.05.2018 primindu-

se răspunsuri până la data de 15.06.2018, perioadă în care s-

au înregistrat 123 de răspunsuri. 

Metodologie 

 

Public țintă:  

populația Municipiului Fălticeni 

 

Eşantion:  

123 persoane 

din care: 45 femei | 71 bărbați | o persoană nu şi-a 

declarat sexul | 6 persoane nu au bifat un răspuns la 

întrebarea referitoare la sex 

 

Activități:  

concepere chestionar;  

publicare online;  

monitorizare răspunsuri;  

centralizare şi prelucrare răspunsuri;  

elaborare concluzii pe baza situației întocmite.  

Structura eşantionului 

Stuctura eşantionului pe sexe 

Din cei 123 respondenți, 117 au bifat un răspuns la întrebarea 

referitoare la sex, această întrebare fiind opțională. Astfel 

structura pe sexe a respondenților poate fi prezentată:  

- 61% - bărbați;  

- 38% - feminin;  

Restul persoanelor au preferat să nu ofere un răspuns la 

această întrebare.  

 

 

Figura 48 - Structura respondenților  pe sexe 

Stuctura eşantionului pe grupe de vârstă 

În ceea ce priveşte  structura eşantionului pe grupe de vârstă, 

cea mai mare pondere este deținută de categoria 25 – 35 ani. 

masculin
61%

feminin
38%

nu răspund
1%

În ce categorie vă încadrați?
117 răspunsuri

masculin feminin nu răspund
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O pondere ridicată este deținută şi de categoria 35 – 44 ani  - 

22%. Astfel, se constată faptul că populația tânără este 

interesată de dezvoltarea Municipiului Fălticeni, existând 

dorință de implicare la nivelul acestui segment de vârstă.  

 

Figura 49 - Structura respondenților pe grupe de vârstă 

 

 

 

Structura eşantionului după ultimele studii absolvite 

 

Figura 50 - Structura respondenților în funcție de ultimele 

studii absolvite 

 

La întrebarea referitoare la ultimele studii absolvite din cei 

123 respondenți au răspuns  60%. Se constată faptul că peste 

< 18 ani
6%

18 - 24 ani 
16%

25 - 34 ani
33%

35 - 44 ani 
22%

45 - 54 ani
14%

55 - 64 ani 
8%

> 64 ani
1%

În ce categorie de vârstă vă încadrați?
123 de răspunsuri

< 18 ani 18 - 24 ani 25 - 34 ani 35 - 44 ani

45 - 54 ani 55 - 64 ani > 64 ani

15.70%

51.40%

8.60%

17.10%

7.10%

Care sunt ultimele studii absolvite?
70 de răspunsuri

Studii post - universitare Studii universitare

Studii post - liceale Studii liceale/ profesionale

Şcoală generală/ primară
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50% din respondeți au finalizat studii universitare, iar un 

procent de  15,70% a absolvit studii post – universitare.  

 

Structura eşantionului după categoria ocupaţională 

 

Figura 51 - Structura respondenților în funcție de categoria 

operațională 

La întrebarea referitoare la categoria operațională, din cei 123 

respondenți, 118 persoane au bifat un răspuns la această 

întrebare. Astfel, se constată faptul că un procent de 27,10% 

din respondenți sunt angajați în mediul privat, iar un procent 

de 23,70% sunt angajați în mediul public. O pondere 

însemnată este deținută de elevi/studenți.  

16.90%

12.70%

27.10%

23.70%

0.00%

5.10%

0.00%

0.00%
2.60%

11.90%

Categorie ocupațională:
118 răspunsuri

elev/student om de afaceri/ patron

angajat în mediul privat angajat în mediul public

fermier muncitor pe cont propriu

şomer pensionar

casnic altă categorie
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Figura 52 - Structura respondenților în funcție de domeniul 

de activitate  

 

O pondere mare a respondenților nu a identificat în opțiunile 

disponibile domeniul de activitate propriu. Ponderi 

însemnate sunt deținute de domeniile: comerț, alimentație 

publică,  

construcții, industrie alimentară. 

 

Percepția generală asupra Municipiului Fălticeni 

Nivelul de dezvoltare al Municipiului Fălticeni 

 

Figura 53  - Aprecierea nivelului de dezvoltare al Municipiului 

Fălticeni 

 

Privind percepția asupra nivelului de dezvoltare al 

Municipiului Fălticeni, 41,50% din respondenți, pe o scară de 

3.30%

0.80%

8.10%

6.50%

2.40%

2.40%

3.30%

17.90%

8.90%

46.30%

În ce domeniu activați?
123 de răspunsuri

agricultură pomicultură

zootehnie construcții

Industrie alimentară Industrie non ‐ alimentară

Turism Alimentație publică

Servicii diverse Comerț

Alt domeniu

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

1
2

3
4

5

10.60%
21.10%

41.50%

15.40%
11.40%

Pe o scară de la 1 la 5, cum apreciați nivelul de 
dezvoltare al Municipiului Fălticeni?

123 de răspunsuri
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la 1 – 5 au acordat nota 3 – nivel mediu. Analizând extremele 

– 0 şi 5, constatăm faptul că o pondere mai ridicată a acordat 

o notă maximă.  

Nivelul de mulțumire față de Municipiul Fălticeni 

 

Figura 54 - Nivelul de mulțumire față de Municipiul Fălticeni 

Privind nivelul de mulțumire al cetățenilor datele colectate au 

arătat faptul că peste 50% din respondeți se declară 

mulțumiți de condiția actuală a Municipiului Fălticeni, în timp 

ce 28,70% se declară nemulțumiți. De menționat este faptul 

că procentul respondenților care se declară foarte 

nemulțumiți depăşeşte procentul respondenților care se 

declară foarte mulțumiți.  

Aspecte pozitive ale Municipiului Fălticeni  

 

Figura 55 - Aspecte pozitive ale Municipiului Fălticeni 

4.10%

28.70%

53.30%

7.40%

6.60%

Cât de mulțumit sunteți de Municipiul 
Fălticeni?

122 de răspunsuri

foarte nemulțumit nemulțumit mulțumit foarte mulțumit indecis
18.30%

9.60%

25.20%

31.30%

6.10%

14.80%

20%

0.90%

1.73%

0.00% 10.00% 20.00%30.00%40.00%50.00%

Existența spațiilor de recreere și …

Starea generală a infrastructurii…

Infrastructura educațională …

Starea generală a utilităților …

Accesibilitatea rutieră și …

Numărul și nivelul de dotare a …

Infrastructura şi serviciile …

Calitatea serviciilor …

Aspectul plăcut și îngrijit al …

Ordinea publică și siguranța

Alimentația publică

Nu identific un aspect pozitiv

Care sunt cele mai importante 3 aspecte 
pozitive ale Municipiului Fălticeni?

115 răspunsuri



130 
 

Întrebarea referitoare la aspectele pozitive ale Municipiului 

Fălticeni a fost o întrebare cu răspuns multiplu, urmărindu-se 

evidențierea celor mai importante aspecte pozitive din 

percepția cetățenilor.  

Centralizând datele colectate, obținem următoarea 

ierarhizare:  

Existența spațiilor de recreere și de petrecere a timpului liber 

– 46,10% 

Infrastructura educațională reabilitată/ modernizată şi 

serviciile educaționale de calitate – 45,20% 

Aspectul plăcut și îngrijit al spațiilor publice – 36,50% 

Problemele identificate la nivelul Municipiului Fălticeni 

Întrebarea referitoare la identificarea problemelor 

Municipiului Fălticeni a fost o întrebare cu răspuns multiplu, 

evidențiindu-se evidențierea celor mai mari probleme 

existente la nivelul Municipiului Fălticeni.  

Centralizând datele colectate, se constată faptul că cele mai 

importante probleme (pe aceeași poziție ierarhică) sunt 

starea generală a infrastructurii de drumuri, căi de acces, 

parcări și starea generală a infrastructurii de sănătate. 

Starea generală a infrastructurii de drumuri, căi de acces, 

parcări – 52,80% 

Starea generală a infrastructurii de sănătate – 52,80% 

Traficul aglomerat – 36,60 %  

 

 

Figura 56 - Problemele Municipiului Fălticeni  

 

 

 

21.10%

52.80%

12.20%

52.80%

30.10%

22%

8.90%

32.50%

18.70%

21.10%

36.60%

0.80%

0.80%

0.00% 10.00% 20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%

Starea generală a  spațiilor culturale, …

Starea generală a infrastructurii de sănătate

Starea generală a infrastructurii de educație

Starea generală a infrastructurii de drumuri,…

Starea generală/ insuficiența spațiilor verzi

Starea generală/ insuficiența rețelelor de …

Starea generală a iluminatului public

Poluarea/ gestionarea deșeurilor/ curățenia

Nivelul de calitate al serviciilor …

Aspectul/ consolidarea clădirilor publice şi…

Traficul aglomerat

Securitatea în spațiile publice

Liniştea publică şi maidanezii

Care sunt cele mai importante 3 probleme ale 
Municipiului Fălticeni?

123 de răspunsuri
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Fenomene sociale negative 

Cea mai mare pondere a respondenților, au apreciat 

migrarea forţei de muncă drept cel mai important fenomen 

social negativ la nivelul Municipiului Fălticeni – 28,50%.  

O pondere nsemnată, 25,20% au apreciat că interesul scăzut 

față de muncă este cel mai important fenomen social 

negativ. 

 

Figura 57 - Fenomene sociale negative la nivelul Municipiului 

Fălticeni 

Percepția privind importanța personală în dezvoltarea 

oraşului 

 

Figura 58 - Percepția respondenților privind importanța în 

dezvoltarea oraşului 

 

Datele colectate de la cetățeni, arată faptul că aceștia nu 

consideră faptul că au un rol important în dezvoltarea 

5.70% 3.30%

19.50%

6.50%

25.20%

28.50%

11.40%

Care este cel mai important fenomen social negativ la 
nivelul Municipiului Fălticeni?

123 de răspunsuri

scăderea natalității abandonul şcolar

sărăcia şomajul

interes scăzut față de muncă migrarea forței de muncă

spiritul antreprenorial redus

22.80%

42.30%

17.10%

5.70%

12.20%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00%

în foarte mică
măsură

în mică măsură

în mare măsură

în foarte mare
măsură

nu răspund

Considerați că aveți un rol important în 
dezvoltarea oraşului?

123 de răspunsuri
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orașului, astfel: Peste 42% din respondenți consideră că pot 

contribui în mică măsură la dezvoltarea orașului, în timp ce 

aproape 30% consideră că pot contribui în foarte mică 

măsură. O pondere de 17% din respondenți consideră că au 

un rol important în dezvoltarea orașului, în timp ce doar 6% 

consideră că au un rol important în foarte mare măsură. O 

pondere de 12% din respondenți a preferat să nu răspundă la 

această întrebare. 

 

Viziunea dezvoltării Municipiului Fălticeni 

Întrebarea referitoare la factorii care pot contribui la 

dezvoltarea Municipiului Fălticeni a fost o întrebare  cu 

răspuns multiplu.  Astfel, analizând datele colectate, obținem 

următoarea ierarhie:  

potențialul turistic al zonei și existența infrastructurilor de 

agrement – 54,50% 

potențialul cultural dat de tezaurul istoric şi numeroasele 

personalități – 50,40% 

tradiția bogată în domeniul pomiculturii – 42,30% 

 

 

Figura 59 - Cei mai importanți factori care pot contribui la 

dezvoltarea Municipiului Fălticeni 

 

 

 

 

42.30%

50.40%

54.50%

61%

19%
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0.80%
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tradiția bogată în domeniul…

potențialul cultural dat de tezaurul…

potențialul turistic al zonei și …

stimularea antreprenoriatului local

coeziune socială

stimularea parteneriatelor public ‐…

Industria auto

măsuri legislative

realizarea unei infrastructuri…

crearea unui incubator de afaceri

reducerea impozitelor şi taxelor

Care considerați ca sunt cei mai 
importanți 3 factori care pot contribui la 
dezvoltarea economică a Municipiului 

Fălticeni?
123 de răspunsuri
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Activități tip workshop  

Pe parcursul perioadei de elaborare a strategiei, au fost elaborate workshop – uri tematice:  

„Consultare publică cu reprezentanţii mediului de afaceri”   

 

Problemă identificată Resursă disponibilă Soluție propusă 

Lipsa unei infrastructuri educaționale de 

învățământ superior 

Resursa umană – tinerii din 

Municipiul Fălticeni şi localitățile 

învecinate 

Facilitatea accesului la servicii de educație 

de calitate – învățământ superior; 

Migrarea tinerilor către marile centre urbane/ 

emigrarea 

Perfecționarea forței de muncă tinere Resursa umană/ Întreprinderile 

care îşi desfăşoară activitatea în 

Municipiul Fălticeni 

Înființarea de școli profesionale și 

realizarea unor acțiuni publice în vederea 

schimbării percepției populației privind 

meseriile;  

Politicile privind ajutoarele acordate 

întrerinderilor pentru angajarea și formarea 

tinerilor 

Forță de muncă disponibilă/ firme 

în căutare de forță de muncă 

specializată 

Reglementări politice; 

Populația în curs de îmbătrânire Încurajarea tinerilor să rămână în 

Municipiul Fălticeni şi să 

desfăşoare activități în acest areal 

Sprijinirea populației în curs de 

îmbătrânire şi crearea facilităților pentru 

aceasta – îmbunătățirea spațiilor verzi, 
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reabilitarea infrastructurii de sănătate, 

reabilitarea infrastructurii culturale, etc.; 

Posibilități reduse de găsire a locurilor de 

muncă  

Resursa umană aptă de muncă/ 

Întreprinderile care îşi desfăşoară 

activitatea în Municipiul Fălticeni 

Crearea unei platforme locale tip „Bursa 

locurilor de Muncă Fălticeni” atât pentru 

persoanele fizice cât şi pentru persoanele 

juridice; 

Nivel investițional redus Imens potențial cultural/ bogat 

tezaur istoric/ tradiție în domeniul 

pomiculturii 

Atragerea investitorilor în Municipiului 

Fălticeni prin măsuri de promovare a 

obiectivelor locale la nivel național şi 

internațional; 

Rată redusă de absorbție a fondurilor 

nerambursabile 

Există numeroase posibilități de 

finanțare, care pot conduce la 

dezvoltarea Municipiului Fălticeni 

Înființarea unui  cluster de informare 

/Susținerea înființării şi funcționării 

grupurilor de producători/ asocierea în 

cooperative; 

Lipsa informării În Municipiul Fălticeni la nivelul 

anului 2017 erau active peste 700 

firme. 

Înființarea unui  cluster; 
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CAPITOLUL XII - ANALIZA SWOT A DOMENIILOR STRATEGICE PENTRU DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI 

FĂLTICENI 

 Strengths (puncte tari)   Weaknesses (puncte slabe)  Opportunities (oportunități)   Threats (riscuri)

PROFIL SOCIO – DEMOGRAFIC 

- numeroase personalități care au contribuit la 

dezvoltarea națională provin din Municipiul Fălticeni;  

- populația Municipiului Fălticeni se caracterizează 

printr-o sensibilitate culturală și economică ridicată;  

- în ceea ce priveşte populația pe grupe de vârstă cea 

mai mare pondere este deținută de populația cu vârsta 

cuprinsă între 20 – 29 ani;  

- populația tânără este capabilă să contribuie la 

dezvoltarea Municipiului Fălticeni prin abilitățile sale – 

prin desfăşurarea unor activități creative;  

- la nivelul județului Suceava sporul natural este pozitiv;  

- la nivelul anului 2016, numărul divorțurilor a scăzut cu 

6% comparativ cu anul 2000, luat ca bază de referință.  

- ca urmare a slabei pregătiri practice, tinerii intrați pe 

piața muncii necesită monitorizare continuă; 

- lipsa de informare; 

- la nivelul județului Suceava, în anul 2000, Municipiul 

Fălticeni se afla pe locul doi, după Municipiul Suceava, 

cu o populație de 33.826 locuitori. Ca urmare a 

diminuării populației totale a Municipiului Fălticeni și a 

creșterii numărului de locuitori a Municipiului Rădăuți 

cu aproape 4%, la nivelul anului 2017 Municipiul 

Fălticeni se afla pe locul 3, după Municipiul Suceava și 

Municipiul Rădăuți.   

- în ceea  ce priveşte numărul născuților vii la nivelul 

Municipiului Fălticeni, acesta a înregistrat o scădere cu 
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- la nivelul Municipiului Fălticeni sunt organizate frecvent 

manifestări de recunoaştere publică a rezultatelor 

obținute de tineri în domeniul educației precum şi la 

diversele concursuri sportive; 

4% la nivelul anului 2016 față de anul 2000, luat ca 

bază de referință. 

 

- potențialul cultural/ tezaurul istoric și tradiția bogată în 

domeniul pomiculturii pot constitui obiective 

investiționale de înaltă valoare pentru populație;  

- municipiul Fălticeni atrage resurse umane de calitate 

din localitățile învecinate;  

- populația Municipiului înregistra la nivelul anului 2017 o 

valoare cu 7% mai mică față de valoarea înregistrată în 

anul 2000.  

- în ceea ce privește evoluția populației școlare 

comparativ cu celelalte municipii din Județul Suceava, 

calculând rata de evoluție cu bază fixă (valoarea din 

anul 2017 raportată la valoarea din anul 2000) se 

constată faptul că Municipiul Fălticeni a înregistrat o 

scădere cu 33%, clasându-se pe locul al doilea, după 

Municipiul Câmpulung  Moldovenesc. 
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 Strengths (puncte tari)   Weaknesses (puncte slabe)   Opportunities (oportunități)   Threats (riscuri)

PROFIL SOCIO - ECONOMIC 

- la nivelul Municipiului Fălticeni în anul 2017 erau active 

peste 730 firme;  

- cel mai important jucător economic din Municipiul 

Fălticeni activează în domeniul întreținerii și reparării 

autovehiculelor având o cifră de afaceri de 45.156.225 

lei.  

- cea mai mare pondere în Cifra de afaceri totală este 

deținută de întreprinderile care activează în domeniul 

comerțului cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor – 48,90% (253 firme).  

- o pondere însemnată este deținută de firmele care 

activează în industria prelucrătoare. 

- La nivelul Municipiului Fălticeni din cele 713 firme 

active, 114 (16%) au o cifră de afaceri de peste 

1.000.000 lei. 

- întreprinderile din Municipiul Fălticeni se luptă cu o 

pneurie de personal calificat;  

- percepția asupra meseriilor nu este justificată, trebuie 

luate măsuri de conștientizare a importanței meseriilor 

(tâmplar, brutar, mecanic, etc); 

- în prezent nu există o structură organizată de sprijin 

pentru afaceri; 
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- există o bogată tradiție în domeniul pomiculturii; 

- numeroasele obiective culturale pot contribui la 

dezvoltarea  turismului local şi implicit la dezvoltarea 

economică a Municipiului Fălticeni; 

- ca centru urban, Municipiul Fălticeni atrage resurse 

umane, materiale și financiare din localitățile învecinate: Baia, 

Rădășeni, Bunești, Fântâna Mare și Preutești.  

- posibilități de accesare a fondurilor nerambursabile; 

-  înființarea asociațiilor/ cooperativelor/ grupurilor de 

producători/ cluster 

 - neexistența unei infrastructuri rutiere (şosea de centură) 

diminuează potențialul productiv al zonei;  

- modificările legislative la nivel național; 
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Strengths (puncte tari)   Weaknesses (puncte slabe)   Opportunities (oportunități)   Threats (riscuri) 

DEZVOLTAREA URBANĂ 

- se remarcă o tendință de creştere a a numărului de 

întreprinderi care activează în domeniul construcțiilor;  

- se constată o evidentă evoluție a a serviciilor financiar 

– bancare; 

- numărul de locuințe a cunoscut o creştere 

semnificativă (la nivelul anului 2017 s-au înregistrat cu 

14% locuințe mai mult față de anul 2000, conform 

INSSE); 

 

- conform PUG, dezvoltarea domeniului construcțiilor în 

ultimii ani a fost axată în special pe construcția de 

locuințe cu regim mic şi mediu de înălțime. 

Construcțiile industriale sunt foarte puține şi se referă 

în special la amenajarea vechilor spații şi hale 

industriale construite în perioada 1960 ‐ 1990. 

 

- existența unui număr mare de obiective culturale, 

impune diversificarea gamei de produse şi servicii, la 

nivelul Municipiului Fălticeni, în scopul atragerii 

turiştilor; 

- amplasarea de care beneficiază Municipiul Fălticeni 

- diminuarea suprafețelor ocupate de spațiile verzi; 
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(cadru natural şi peisaj deosebit) conduce la 

dezvoltarea urbană;  

- Municipiul Fălticeni are o poziție strategică favorabilă  

existând  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 rețele 

hidrografice şi cu o vegetație abundentă, oferă 

oportunități pentru desfăşurarea acțiunilor de 

vânătoare şi pescuit sportiv. (conform PUG) 
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Strengths (puncte tari)   Weaknesses (puncte slabe)   Opportunities (oportunități)   Threats (riscuri) 

 

 

CONTEXT ISTORIC ŞI CULTURAL 

- Municipiul Fălticeni se distinge în context național 

pentru numeroasele personalități pe care le-a dat 

umanității în domenii precum: literatură, artă, medicină, 

știință, teologie, filozofie ș.a. Prima femeie neurochirurg 

din România s-a născut în Fălticeni;  

- Populația are o înclinație deosebită spre cultură și se 

caracterizează printr-o sensibilitate ridicată;  

- Activitatea publicistică din Municipiul Fălticeni s-a 

evidențiat în context național dinainte de anul 1900. 

- Clădirile istorice încă necesită lucrări avansate de 

reabilitare;  

- Paleta de activități și evenimente culturale destinate 

tinerilor este redusă;  

 

 

- creșterea vizibilității Municipiului Fălticeni în context 

național și internațional printr-o promovare activă a 

patrimoniului cultural. 

- Interesul scăzut pentru susținerea manifestărilor 

culturale din partea mediului privat;  



143 
 

 Strengths (puncte tari)   Weaknesses (puncte slabe)   Opportunities (oportunități)   Threats (riscuri)

MEDIU ŞI PEISAJ 

- Municipiul Fălticeni beneficiază de un cadru natural 

deosebit;  

- Zona de agrement „Nada Florilor” influențează pozitiv 

fluxul de turişti din Municipiul Fălticeni;  

- Gestionarea defectuasă a deşeurilor menajere şi 

industriale;  

-  Nu există baze solide în vederea educării populației în 

acord cu protecția mediului înconjurător;  

 

- Extinderea suprafețelor ocupate de spațiile verzi; 

- Înfrumusețarea peisajului prin crearea de parcuri 

multifuncționale. 

- Fenomene şi dezastre naturale; 

- Acțiuni distructive la nivelul faunei şi vegetației;  

- Calitatea necorespunzătoare a aerului ambiental, ca 

urmare a poluării;  
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 Strengths (puncte tari)   Weaknesses (puncte slabe)   Opportunities (oportunități)   Threats (riscuri)

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE 

- existența Spitalului Municipal Fălticeni; 

- infrastructura Medicală din Municipiu necesită secții de 

specialitate modernizate și reabilitate. 

 

- atragerea de personal calificat prin punerea la 

dispoziția acestuia  de spații de locuit în regim de 

închiriere; 

- interesul scăzut pentru revenire a tinerilor din 

Municipiul Fălticeni care urmează studii în domeniul 

Medicinei;  
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Planul de acțiune 
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CAPITOLUL XIII – PLANUL DE ACȚIUNE – ORIZONT 2030 

Municipiul Fălticeni – actor economic în context regional și 

național 

 

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri 

Promovarea și susținerea industriilor creative 

Susținerea activităților CDI 

Susținerea și promovarea antreprenoriatului local pe piețele 

naționale și internaționale 

Municipiul Fălticeni – centru cultural important al Regiunii Nord 

- Est 

 

 

Reabilitarea infrastructurii culturale 

Promovarea valorilor culturale locale pe plan național și 

internațional 

Municipiul Fălticeni – furnizor de capital uman de calitate 

 

Valorizarea evenimentelor educaționale 

Valorizarea infrastructurilor educaționale 

Proiecte de dezvoltare personală 

Proiecte de reabilitare, restaurare și modernizare a 

infrastructurii de sănătate 



147 
 

 
Proiecte de reabilitare, restaurare și modernizare a 

infrastructurii de sănătate 

Proiecte de reabilitare, restaurare și modernizare a 

infrastructurii sociale 

Municipiul Fălticeni – identitate 

 

 

 

Creșterea vizibilității Municipiului Fălticeni în context național 

și internațional 

 

Municipiul Fălticeni –  infrastructură tehnică 

 

 

 

Proiecte de reabilitare și extindere infrastructură rutieră 

Proiecte de reabilitare și extindere infrastructură de apă-apă-

uzată 

Proiecte de reabilitare și extindere infrastructură de energie - 

electrică și gaz 

Proiecte privind transportul în comun 

Municipiul Fălticeni –  grijă față de mediul înconjurător  

 

 

 Susținerea proiectelor privind managementul deșeurilor 

Susținerea proiectelor de reducere a emisiilor privind poluarea 
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Reconversie sit-urilor aflate în degradare (zona industrială) prin 

crearea de parcuri tehnologice, spații verzi, zone de agrement 

Proiecte de reabilitare și extindere spații verzi 

Conștientizarea importanței mediului înconjurător 

 

Listă de proiecte – orizont 2030 

 

Municipiul Fălticeni  - actor economic important în context regional și național 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri 

1. Înființare birou pentru consultanță și inginerie în afaceri 

scop: Susținerea antreprenoriatului local și creșterea performanței firmelor.  

perioadă de realizare: 2019 - 2021 

rezultat așteptat: Creșterea volumului de investiții la nivelul Municipiului Fălticeni cu 10% (valoare absolută în mediul public și privat) și d iversificarea 

activităților economice;  

grup țintă:  antreprenorii locali din Municipiul Fălticeni* 

valoare estimată proiect (euro): 280.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

*Conform listafirme.ro, la nivelul anului 2017 în Municipiul Fălticeni erau active 731 firme.  

Promovarea și susținerea industriilor creative 

1. Dezvoltare spații pentru afaceri tip coworking/ hub/ cluster 
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scop: Creșterea gradului de coeziune a mediului economic din Municipiul Fălticeni.  

perioadă de realizare: 2019 - 2020 

rezultat așteptat: Construirea unui spațiu pentru afaceri cu o capacitate pentru minim 10 posturi de lucru individuale cu infrastructură tehnică necesară. 

grup țintă: antreprenori locali/ liber profesioniști/ freelanceri 

valoare proiect (euro):  900.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Susținerea activităților CDI 

1. Dezvoltarea unui laborator pentru acțiuni CDI  

scop: Creșterea gradului de tehnologizare a activității de producție (progres tehnic).  

perioadă de realizare: 2019 - 2021 

rezultat așteptat: Construirea unui laborator cu o capacitate de pentru acțiuni CDI în Municipiul Fălticeni pentru testare și analize de produs. 

grup țintă: producători locali (din următoarele domenii: agricultură, zootehnie, pomicultură, horticultură, construcții, etc.) 

valoare proiect (euro): 1.500.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Susținerea și promovarea antreprenoriatului local pe piețele naționale și internaționale 

1. Crearea și dezvoltarea brand-urilor locale pentru produsele pomicole 

scop: Susținerea producătorilor locali prin crearea și dezvoltarea conceptului de brand.   

perioadă de realizare: 2019 - 2022 

rezultat așteptat: Creșterea vizibilității producătorilor locali prin crearea și promovarea unui brand sub care să-și comercializeze produsele minim 10% din 

producătorii pomicoli din Municipiul Fălticeni. 

grup țintă: producători locali 

valoare estimată proiect (euro): 100.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

2. Crearea și dezvoltarea de asociații de profil pentru susținerea producătorilor  

scop: Valorificarea potențialului productiv al zonei. 

perioadă de realizare:  2019 - 2030 

rezultat așteptat: Crearea unor asociații de profil pentru principalele domenii de producție din Municipiul Fălticeni pentru susținerea producătorilor locali. 

grup țintă:  antreprenori locali 

valoare estimată proiect (euro): 140.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 
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3. Dezvoltarea și facilitarea de parteneriate pentru participarea la târguri de profil pe plan național și internațional cu scopul internaționalizării producției 

locale 

scop: Internaționalizarea producției locale și creșterea vizibilității Municipiului Fălticeni. 

perioadă de realizare:  2019 - 2030 

rezultat așteptat: Participarea anuală la minim 3 evenimente de profil. 

grup țintă:  antreprenori locali 

valoare estimată proiect (euro): 60.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Municipiul Fălticeni – centru cultural important al Regiunii Nord - Est 

 

 

Reabilitarea infrastructurii culturale 

1. Modernizare arhitecturală și peisagistică a obiectivului Parc Public – str. Mihai Eminescu, nr. 4; Reabilitare termică corp B “Muzeul de Artă Ion Irimescu”; 

Restaurare monument istoric – Casa Memorială Mihail Sadoveanu din Municipiul Fălticeni  

scop: conservarea patrimoniului cultural și reabilitarea infrastructurii 

perioadă de realizare: 2023 - 2028 

rezultat așteptat: reabilitarea infrastructurii culturale  

grup țintă: comunitatea locală și turiști de pretutindeni 

valoare estimată proiect (euro): 1.100.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

2. Reabilitarea infrastructurii culturale “Biblioteca E. Lovenescu” 

scop: conservarea patrimoniului cultural 
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perioadă de realizare: 2023 - 2028 

rezultat așteptat: reabilitarea infrastructurii culturale  

grup țintă: comunitatea locală și turiști de pretutindeni 

valoare estimată proiect (euro): 1.000.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

3. Reabilitarea infrastructurii culturale <<Muzeul apelor „Mihai Băcescu”>> 

scop: conservarea patrimoniului cultural 

perioadă de realizare: 2023 - 2028 

rezultat așteptat: reabilitarea infrastructurii culturale  

grup țintă: comunitatea locală și turiști de pretutindeni 

valoare estimată proiect (euro): 1.200.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

4. Reabilitarea infrastructurii culturale “Galeria Oamenilor de seamă” 

scop: conservarea patrimoniului cultural 

perioadă de realizare: 2023 - 2028 

rezultat așteptat: reabilitarea infrastructurii culturale  

grup țintă: comunitatea locală și turiști de pretutindeni 

valoare estimată proiect (euro): 800.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Promovarea valorilor culturale locale pe plan național și internațional 
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1. Crearea și dezvoltarea unui website multi – language pentru promovarea patrimoniului cultural 

scop: promovarea patrimoniului cultural prin intermediul unui website multi – language. 

perioadă de realizare: 2020  - 2023 

rezultat așteptat: digitalizarea a minim 10 obiective culturale din Municipiul Fălticeni – text și imagini/ video 

grup țintă: fălticeneni de pretutindeni 

valoare estimată proiect (euro): 80.000  

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

2. Diversificarea agendei de evenimente culturale organizate în Municipiul Fălticeni 

scop: creșterea atractivității Municipiului Fălticeni pentru turiști de pretutindeni 

perioadă de realizare: 2019 -2030 

rezultat așteptat: creșterea numărului anual de turiști în Municipiul Fălticeni cu minim 15% 

grup țintă: persoane care practică turismul (național și internațional) 

valoare estimată proiect (euro): 80.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

3. Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii privind tradițiile și meșteșugurile locale 

scop: susținerea infrastructurii locale privind tradițiile și meșteșugurile 

perioadă de realizare: 2022 - 2025 

rezultat așteptat: facilitarea activităților locale din domeniul tradițiilor și meșteșugurilor locale 

grup țintă: meșteșugari locali 

valoare estimată proiect (euro): 100.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 
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Municipiul Fălticeni – furnizor de capital uman de calitate 

 

 

Valorizarea evenimentelor educaționale 

1. Susținerea  și valorizarea evenimentelor educaționale din Municipiul Fălticeni 

scop: susținerea evenimentelor locale de natură să aducă o valoare adăugată Municipiului Fălticeni 

perioadă de realizare: 2022 - 2028 

rezultat așteptat: creșterea vizibilității evenimentelor locale în context național cu minim 20% 

grup țintă: meșteșugari locali 

valoare estimată proiect (euro): 200.000, 00 

sursă de finantare: 

Valorizarea infrastructurilor educaționale 
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1. Valorizarea infrastructurii educaționale  <<Colegiul Național „Nicu Gane”>> 

scop: creșterea calității învățământului din  Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2021 - 2026 

rezultat așteptat: valorizarea infrastructurii educaționale 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 900.000, 00 

sursă de finantare:  surse proprii + program național + program european + alte surse 

2.  Valorizarea infrastructurii educaționale  <<Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”>> 

scop: creșterea calității învățământului din  Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2021 - 2026 

rezultat așteptat: valorizarea infrastructurii educaționale 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 850.000, 00 

sursă de finantare:  surse proprii + program național + program european + alte surse 
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3. Valorizarea infrastructurii educaționale <<Colegiul „Vasile Lovinescu”>> 

scop: creșterea calității învățământului din  Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2021 - 2026 

rezultat așteptat: valorizarea infrastructurii educaționale 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 950.000, 00 

sursă de finantare:  surse proprii + program național + program european + alte surse 

4. Valorizarea infrastructurii educaționale  <<Şcoala Militară de Subofițeri de Jandarmi "Petru Rareş">> 

scop: creșterea calității învățământului din  Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2021 - 2026 

rezultat așteptat: valorizarea infrastructurii educaționale 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 700.000, 00 

sursă de finantare:  surse proprii + program național + program european + alte surse 
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5. Valorizarea infrastructurii educaționale  <<Școala Gimanzială "Al.I.Cuza">> 

scop: creșterea calității învățământului din  Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2021 - 2026 

rezultat așteptat: valorizarea infrastructurii educaționale 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 500.000, 00 

sursă de finantare:  surse proprii + program național + program european + alte surse 

6. Valorizarea infrastructurii educaționale  << Școala Gimnazială "I. Irimescu">> 

scop: creșterea calității învățământului din  Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2021 - 2026 

rezultat așteptat: valorizarea infrastructurii educaționale 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 550.000, 00 

sursă de finantare:  surse proprii + program național + program european + alte surse 
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7. Valorizarea infrastructurii educaționale  << Școala Gimnazială "M. Sadoveanu">> 

scop: creșterea calității învățământului din  Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2021 - 2026 

rezultat așteptat: valorizarea infrastructurii educaționale 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 450.000, 00 

sursă de finantare:  surse proprii + program național + program european + alte surse 

8. Valorizarea infrastructurii educaționale  << Școala Gimnazială "I. Ciurea">> 

scop: creșterea calității învățământului din  Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2021 - 2026 

rezultat așteptat: valorizarea infrastructurii educaționale 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 500.000, 00 

sursă de finantare:  surse proprii + program național + program european + alte surse 
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9. Reabilitarea grădinițelor din Municipiul Fălticeni 

scop: creșterea calității învățământului din  Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2021 - 2026 

rezultat așteptat: valorizarea infrastructurii educaționale 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 1.500.000, 00 

sursă de finantare:  surse proprii + program național + program european + alte surse 

10.  Construire grădiniță în Municipiul Fălticeni 

scop: asigurarea accesului la învățământ 

perioadă de realizare: 2022 - 2025 

rezultat așteptat:  construirea unei grădinițe 

grup țintă: meșteșugari locali 

valoare estimată proiect (euro): 700.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Proiecte de dezvoltare personală 

1. Creșterea accesului capitalului uman la formare profesională continuă  

scop: asigurarea accesului populației la stagii de formare profesională 

perioadă de realizare: 2022 - 2025 

rezultat așteptat: asigurarea desfășurării unor stagii de formare profesională pentru minim 200 persoane 

grup țintă: populația Municipiului Fălticeni 
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valoare estimată proiect (euro): 90.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

2. Laborator de dezvoltare a abilităților antreprenoriale 

scop: susținerea infrastructurii locale privind tradițiile și meșteșugurile 

perioadă de realizare: 2022 - 2025 

rezultat așteptat: facilitarea activităților locale din domeniul tradițiilor și meșteșugurilor locale 

grup țintă: meșteșugari locali 

valoare estimată proiect (euro): 100.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Proiecte de reabilitare, restaurare și modernizare a infrastructurii de sănătate: 

1. SUSȚINEREA MEDICINEI DE FAMILIE 

scop: susținerea cabinetelor de medicină de familie 

perioadă de realizare: 2022 - 2025 

rezultat așteptat: dotarea și modernizarea unui procent de minim 20% din cabinetele de medicină de familie din Municipiul Fălticeni 

grup țintă: meșteșugari locali 

valoare estimată proiect (euro): 1.000.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Proiecte de reabilitare, restaurare și modernizare a infrastructurii sociale: 

1. Construirea unui birou de asistență socială – f-HELP 

scop: susținerea comunității defavorizate 
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perioadă de realizare: 2022 - 2025 

rezultat așteptat: creșterea calității vieții pentru un număr de cel puțin 100 persoane aparținătoare comunității defavorizate 

grup țintă:  comunitatea locală defavorizată 

valoare estimată proiect (euro): 140.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

2. Construirea de spații de locuit pentru tineri în regim de închiriere 

scop: creșterea calității vieții 

perioadă de realizare: 2022 - 2025 

rezultat așteptat: asigurarea de spații de locuit pentru minim 100 persoane cu vârsta până în 40 ani; 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 1.500.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

3. Construirea unui centru de plasament – F is for FAMILY 

scop: creșterea calității vieții 

perioadă de realizare: 2022 - 2025 

rezultat așteptat: construirea unui centru de plasament cu o capacitate de minim 100 persoane 

grup țintă: meșteșugari locali 

valoare estimată proiect (euro): 900.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 
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4. Proiecte de reabilitare a spațiilor de locuit a comunității defavorizate 

scop: creșterea nivelului de trai din Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2022 - 2025 

rezultat așteptat: reabilitarea spațiilor de locuit a comunității defavorizate într-un procent de minim 20% 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 1.200.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Municipiul Fălticeni – identitate 

 

 

Creșterea vizibilității Municipiului Fălticeni în context național și internațional 

1. Ghid pentru promovarea turistică și culturală a orașului 

scop: creșterea vizibilității Municipiului Fălticeni 

perioadă de realizare: 2022 - 2025 

rezultat așteptat: crearea unui ghid de promovare turistică  și culturală a orașului unde să fie introduse minim 80% din obiectivele turistice și culturale ale 

orașului Fălticeni 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 60.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 
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2. Semnalizarea stradală și amplasarea de totem-uri/ casete luminoase/ litere volumetrice  privind sit-urile/ obiectivele turistice și culturale 

scop: accentuarea conceptului de brand local 

perioadă de realizare: 2025 - 2027 

rezultat așteptat: semnalizarea stradală a cel puțin 50% din sit-urile/ obiectivele turistice și culturale 

grup țintă: comunitatea locală/ turiști naționali și internaționali 

valoare estimată proiect (euro): 200.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

3. Crearea și amplasarea unor hărți a obiectivelor turistice și culturale la intrările în oraș 

scop: creșterea numărului de turiști în Municipiul Fălticeni 

perioadă de realizare: 2025 - 2027 

rezultat așteptat: semnalizarea stradală a cel puțin 50% din sit-urile/ obiectivele turistice și culturale 

grup țintă: comunitatea locală/ turiști naționali și internaționali 

valoare estimată proiect (euro): 50.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Municipiul Fălticeni –  infrastructură tehnică 

Proiecte de reabilitare și extindere infrastructură rutieră 
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1. Construire șosea de centură 

scop: creșterea conectivității Municipiului Fălticeni 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: construirea a cel puțin 10 km șosea de centură 

grup țintă: comunitatea locală/ persoane aflate în tranzit 

valoare estimată proiect (euro): 3.000.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

2. Construire  parcări 

scop: fluidizarea traficului prin asigurarea locurilor de parcare în apropierea obiectivelor de interes din oraș 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: creșterea numărului de locuri de parcare cu minim 30% 

grup țintă: comunitatea locală/ persoane aflate în tranzit 

valoare estimată proiect (euro): 500.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

3. Construire /reabilitare alei pietonale piste pentru bicicliști 

scop: fluidizarea traficului 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: construirea/reabilitarea de alei pietonale și piste de bicicliști (cumulate) de minim 10 km  

grup țintă: comunitatea locală/ persoane aflate în tranzit 

valoare estimată proiect (euro): 500.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 
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4. Amenajare trotuare 

scop: îmbunătățirea imaginii generale a Municipiului Fălticeni 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: amenajarea trotuarelor din Municipiul Fălticeni în procent de minim 30% 

grup țintă: comunitatea locală/ persoane aflate în tranzit 

valoare estimată proiect (euro): 400.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

5.  Reabilitarea căilor de acces și amenajarea trotuarelor din zonele de locuit 

scop: facilitarea accesului 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: reabilitarea căilor de acces și amenajarea trotuarelor din zonele de locuit în procent de minim 30% 

grup țintă: comunitatea locală/ persoane aflate în tranzit 

valoare estimată proiect (euro): 800.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

5.  Derularea unei campanii de conștientizare a importanței utilizării mijloacelor de transport nemotorizate 

scop: creșterea gradului de conștientizare în rândul populației privind problemele legate de mediu 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: diseminarea informațiilor către un număr de minim 4000 persoane 

grup țintă: comunitatea locală  

valoare estimată proiect (euro): 60.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 
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Proiecte de reabilitare și extindere infrastructură de apă-apă-uzată 

1. Extinderea  și modernizarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în toate zonele locuite din Municipiul Fălticeni 

scop: creșterea calității vieții 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în procent de minim 10% 

grup țintă: comunitatea locală  

valoare estimată proiect (euro): 60.000,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Proiecte de reabilitare și extindere infrastructură de energie - electrică și gaz 

1. Reabilitare, Extindere și Modernizare Sistem de Iluminat Public din Municipiul Fălticeni 

scop: asigurarea unui mediu sigur pentru populație 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în procent de minim 30% 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 2.900.00,00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

2. Reabilitare termică a instituțiilor publice 

scop: reducerea consumului de energie electrică 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: reabilitarea termică a minim 30% din instituțiile publice din Municipiul Fălticeni 
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 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 3.000.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

3. Reabilitare termică a blocurilor de locuințe 

scop: reducerea consumului de energie electrică 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: reabilitarea termică a minim 10% din blocurile de locuințe din Municipiul Fălticeni 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 4.000.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

4. Implementarea unor tehnologii regenerabile de producere a energiei la nivelul instituțiilor publice 

scop: reducerea consumului de energie electrică 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: implementarea tehnologiilor regenerabile de producere a energiei la nivelul instituțiilor publice  în minim 30% din instituțiile publice din 

Municipiul Fălticeni 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 4.000.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

5. Reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire la nivelul instituțiilor publice 

scop: reducerea consumului de energie termică 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 
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rezultat așteptat: reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire la nivelul a minim 40% din instituțiile publice din Municipiul Fălticeni 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 2.000.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Proiecte privind transportul în comun 

1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului în comun în Municipiul Fălticeni 

scop: îmbunătățirea condițiilor de transport în comun  

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: înnoirea parcului de vehicule destinate transportului în comun cu minim 30% 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 500.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

2. Reabilitarea și construirea de stații de autobuz 

scop: îmbunătățirea condițiilor de transport în comun  

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: reabilitarea stațiilor de autobuz existente cu minim 30% și construirea de noi stații de autobuz în procent de minim 10% 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 100.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 
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Municipiul Fălticeni –  grijă față de mediul înconjurător  

 

 

Susținerea proiectelor privind managementul deșeurilor 

1. Implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor 

scop: reducerea consumului de energie termică 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire la nivelul a minim 40% din instituțiile publice din Municipiul Fălticeni 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 2.000.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

2.  Derularea unor campanii de  conștientizare a necesității protecției mediului înconjurător și de colectare a deșeurilor 

scop: protecția mediului înconjurător 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: implicarea în cadrul activității a unui procent de minim 40% din elevii din Municipiul Fălticeni 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 100.000, 00 
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sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Susținerea proiectelor de reducere a emisiilor privind poluarea 

1. Implementarea unor sisteme și tehnologii nepoluante în instituțiile publice 

scop: reducerea emisiilor negative 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: implementarea sistemlor și tehnologiilor nepoluante în minim 20% din instituțiile publice din Municipiul Fălticeni 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 200.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Reconversie sit-urilor aflate în degradare (zona industrială) prin crearea de parcuri tehnologice, spații verzi, zone de agrement 

1. Crearea de parcuri tehnologice, spații verzi, zone de agrement în Municipiul Fălticeni 

scop: crearea de facilități de petrecere a timpului liber pentru populație 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: reconversia sit-urilor aflate în degradare în procent de minim 30% 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 2.000.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Proiecte de reabilitare și extindere spații verzi 

1. Reabilitarea și extinderea spațiilor verzi 

scop: crearea unui mediu ambiant plăcut pentru populația Municipiului Fălticeni 
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perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: reabilitarea și extinderea spațiilor verzi în procent de minim 30% 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 400.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

2. Reabilitare parc și extindere zonă de agrement “Nada Florilor” 

scop: crearea unui mediu ambiant plăcut pentru populația Municipiului Fălticeni 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: reabilitarea și extinderea zonei de agrement „Nada Florilor” 

 grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 400.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program național + program european + alte surse 

Conștientizarea importanței mediului înconjurător 

1. Activități de îmbunătățire a mediului înconjurător în Municipiul Fălticeni 

scop: reducerea poluării 

perioadă de realizare: 2020 - 2027 

rezultat așteptat: implicarea în cadrul activităților de îmbunătățire a mediului înconjurător a cel puțin 30 % din personalul din instituțiile de învățământ 

grup țintă: comunitatea locală 

valoare estimată proiect (euro): 10.000, 00 

sursă de finantare: surse proprii + program  național + program european + alte surse 
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CADRUL DE IMPLEMENTARE SIDU 

Implementarea SIDU se va realiza la nivelul Primăriei 

Municipiului Fălticeni prin personalul propriu. Alegerea 

personalului de implementare a proiectelor prevăzute în 

SIDU se va realiza după următoarele criterii:  

- experiența anterioară relevantă;  

- competențe deținute. 

În alegerea membrilor echipei de implementare a SIDU se va 

asigura egalitatea de șanse, în acest sens: în cadrul echipei 

vor avea acces toți membrii din cadrul Primăriei Municipiului 

Fălticeni care au contribuit la elaborarea strategiei și care 

dețin competențele necesare implementării acesteia.  

Pentru a asigura o monitorizare eficientă a implementării 

SIDU, echipa de implementare va umări:  

- elaborarea unui set de indicatori de performanță a 

implementării proiectelor; 

- respectarea termenelor propuse pentru realizarea 

proiectelorț; 

- corespondența obiectivelor propuse cu obiectivele 

realizate – dacă apar modificări, se va justifica 

necesitatea survenirii acestora. 

Pentru fiecare proiect se vor stabili echipe de proiect care 

vor fi subordonate unui coordonator. Pentru fiecare proiect 

se vor contracta prestatori de servicii externi – firme de 

consultanță cu care membrii echipei de proiect vor colabora 

direct. 



www.sidu.falticeni.ro
sidu.falticeni@gmail.com
+40 230 542 056









SIDU Fălticeni




