
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 12703/09.06.2021 
                                                                                                    

                                                                                                  Proiect 
             
                                                    

HOTĂRÂRE 
privind conferirea post – mortem a titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Fălticeni domnului profesor Vasile Nistoreasa 
 
 

Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 
12702/09.06.2021;  
       -      prevederile Statutului – cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin H.C.L. 
nr. 25/27.02.2004;  
 În conformitate cu prevederile art. art. 129, alin. 13,  art. 136, alin. 10 şi art. 
139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
            Art.1: Se conferă post – mortem titlul de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Fălticeni domnului profesor Vasile Nistoreasa. 
            Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

                     INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
   prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
                                                                                                         
 
                                                                                          Avizat 
                                                                         Secretar general municipiu  

                                                              jr. Mihaela Busuioc



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Compartiment programe, mass-media şi organizare evenimente 

locale 
Nr. 12704/09.06.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind conferirea post – mortem a titlului 
de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului 

profesor Vasile Nistoreasa  
 

Profesorul Vasile Nistoreasa se numără printre personalităţile 
care şi-au dedicat cea mai mare parte a vieţii culturii fălticenene. Din 
1967 şi-a desfăşurat activitatea la Fălticeni. 

Vasile Nistoreasa s-a născut la 15 decembrie 1938 în comuna 
Boroaia, judeţul Suceava. După absolvirea Şcolii elementare în satul 
natal, urmează Şcoala Pedagogică de Învăţători din Bacău (1953- 
1957) şi îşi continuă studiile absolvind Facultatea de Filologie, 
specialitatea limba şi literatura română. În toamna anului 1957, este 
învăţător în satul Jacota, comuna Pleşeşti. La 1 decembrie 1959 este 
numit director al Şcolii generale de 8 ani Corni, comuna Liteni. În 1967 
este transferat la Fălticeni, unde a fost redactor-responsabil al 
Centrului de radioficare (1967-1970); instructor - metodist la Casa 
orăşenească de cultură (1970-1980); director al Casei orăşeneşti de 
cultură şi preşedinte al Comitetului orăşenesc de cultură (1980-1987); 
muzeograf la Casa memorială „Mihail Sadoveanu” (1987-1993); 
director al Bibliotecii municipale „Eugen Lovinescu” (1993 - martie 
2001, când se pensionează).  

În anul 1983, profesorul Vasile Nistoreasa primeşte Medalia 
„Meritul Cultural”, cl. I, iar în 1984, Medalia comemorativă „A 40-a 
aniversare a revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi 
antiimperialistă”.  

A înfiinţat Cenaclul literar „Eugen Lovinescu” (1968), a iniţiat şi a 
condus Revista de cultură „Interferenţe” (din 1997) şi a colaborat, 
publicând articole, eseuri şi reportaje în reviste şi ziare din care 
amintim „Zori noi”, „Cronica” (Iaşi), Suplimentul literar-artistic al 
Scânteii tineretului,  „Îndrumătorul cultural”, „Limba română” (Chişinău) 
sau „Opinia fălticeneană”. 

Dragostea şi respectul pentru personalităţile oraşului Fălticeni au 
fost cuprinse în cartea „Fălticeni – Repere în timp”, publicată în anul 
2007. Cartea reprezintă un document de referinţă pentru 
documentaristica oamenilor de seamă ai urbei. 



S-a stins din viaţă în anul 2015, pe data de 29 mai. 
Prin acordarea post – mortem a titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Fălticeni domnului prof. Vasile Nistoreasa, îi sunt 
recunoscute de către comunitate meritele şi beneficiile pe care le-a 
adus culturii fălticenene, căreia i s-a dedicat fără rezerve.  

Regretul generat de lipsa profesorului Vasile Nistoreasa din 
fenomenul cultural al localităţii noastre ne face să dăm în acest 
moment glas sentimentelor şi recunoştinţei pentru a sublinia rolul de 
excepţie pe care l-a avut în evoluţia însemnărilor despre istoria 
Fălticeniului şi promovarea culturii locale. Omul bun, sfătos şi calm, 
profesorul de limbă română Vasile Nistoreasa, face parte dintr-o 
galerie de elită, căreia îi sunt mărturie o revistă de cultură 
(„Interferenţe”) şi un cenaclul literar („Eugen Lovinescu”) pe care le-a 
înfiinţat într-o perioadă potrivnică culturii, multitudinea de acţiuni 
culturale iniţiate şi publicarea mai multor lucrări de specialitate, studii şi 
articole despre fenomenul cultural şi personalităţile urbei de pe Şomuz.  

Ca director a creat un stil managerial inconfundabil, impunând 
prin eleganţă şi motivând prin exemplul personal. 

Ţinând cont de vasta activitate profesională şi de ataşamentul 
profund de care a dat dovadă  faţă de meleagurile natale, pentru 
priceperea, devotamentul, spiritul de sacrificiu manifestate ca director 
al instituţiilor culturale şi autor de carte, consider oportună acordare 
post – mortem a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni 
domnului prof. Vasile Nistoreasa  
 
 

Consilier superior, 
             Silviu Buculei  
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

PRIMAR 
                                                      Nr. 12702/09.06.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotărâre privind conferirea post – mortem a titlului de Cetăţean 
de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului prof. Vasile Nistoreasa  

 
Titlul de „Cetăţean de Onoare” reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de 

autorităţile locale unei persoane a cărei activitate sau existenţă este legată de viaţa 
municipiului Fălticeni sau pentru talentul şi serviciile deosebite aduse de aceasta 
localităţii, judeţului sau ţării. Titlul se acordă unor persoane cu contribuţii recunoscute 
pe plan naţional şi internaţional în domenii cum ar fi ştiinţă, cultură, artă, sănătate, 
învăţământ, economie, politică sau sport şi care prin activitatea lor au contribuit sau 
pot contribui la promovarea valorilor spirituale şi materiale ale municipiului Fălticeni. 

Profesorul Vasile Nistoreasa şi-a pus amprenta asupra culturii locale începând 
cu anul 1967, fiind dedicat vieţii culturale şi spirituale a oraşului Fălticeni prin funcţia 
de redactor-responsabil al Centrului de radioficare (1967-1970), instructor - metodist şi 
apoi director al Casei orăşeneşti de cultură şi preşedinte al Comitetului orăşenesc de 
cultură, muzeograf la Casa memorială „Mihail Sadoveanu” şi director al Bibliotecii 
municipale „Eugen Lovinescu”.  

A fost implicat activ în înfiinţarea şi funcţionarea Cenaclului literar „Eugen 
Lovinescu”, a Revistei de cultură „Interferenţe” şi a colaborat permanent cu articole, 
eseuri şi reportaje în publicaţiile „Zori Noi”, Suplimentul Literar al Scânteii Tineretului, 
„Îndrumătorul Cultural”, „Crai Nou”, „Limba Română” (Chişinău) sau „Opinia 
fălticeneană”. 

În volumul „Fălticeni – Repere în timp”, apărut în anul 2007, musteşte dăruirea 
lui Vasile Nistoreasa pentru folosul urbei şi poporul său, credinţa în Dumnezeu, 
dragoste şi familie, dorinţa de cunoaştere a istoriei celor  peste 630 ani de la atestare 
documentară a aşezării (Satul Şoldăneşti, actualul cartier cu acelaşi nume este atestat 
în 1384) şi a celor 241 de ani de când aşezarea a intrat în categoria localităţilor 
urbane (Oficial, actul de naştere a targului datează din 8 august 1780). 

Pentru întreaga activitate profesorul Vasile Nistoreasa a fost recompensat cu 
Meritul Cultural clasa I şi Diploma de Merit.  

Domnul profesor Vasile Nistoreasa a rămas profund ataşat meleagurilor natale, 

remarcându-se prin acte culturale deosebite faţă de municipiul Fălticeni şi rămâne în 

memoria celor care l-au cunoscut o personalitate creatoare şi responsabilă, cu 

puternic simţ civic şi patriotism local. 

Opera Domniei sale constând în zeci de titluri de articole şi o carte de referinţă 

îl recomandă ca pe un reprezentant de seamă în galeria marilor oameni de cultură ai 

Fălticeniului. 

Consider că municipiul nostru ar fi onorat să aibă în rândul cetăţenilor de 

onoare un om de cultură al cărui nume este legat de urbea noastră. 

 

                                                    INIŢIATOR 

                                                      PRIMAR 

                                 Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 


