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Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 10.08.2022, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de consultare 

publică privind următorul proiect de act normativ: “Aprobarea înființării unui Punct de Informare și 

Promovare Turistică în Municipiul Fălticeni”. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare al iniţiatorului, 

raportul de specialitate al Compartimentului fond funciar, anexe.  

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul de act 

normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

consultării publice se pot depune până la data de 20.08.2022: ca mesaj în format electronic pe adresa 

de e-mail: falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. 

Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 

13, între orele 08.00-16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Aprobarea înființării unui Punct de Informare și 

Promovare Turistică în Municipiul Fălticeni”. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal 

constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 30.08.2022.  

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail: 

falticeni@falticeni.ro.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc                    Responsabil Legea 52/2003 

                Insp. Alexandru Săvescu 

 

 

 

 
 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php


ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.18362/09.08.2022 

                                                                                                                           Proiect 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înființării unui Punct de Informare și Promovare Turistică în 
Municipiul Fălticeni 

 
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al domnului prof. Gheorghe - Cătălin Coman, primarul 

municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 18361/09.08.2022; 

În temeiul prevederilor H.G. nr. 852/2008 privind pentru aprobarea normelor şi 
criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.129, alin. 14, art. 136, alin.10 și art.139, alin. 1 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

             Art.1. Se aprobă înființarea unui Punct de Informare și Promovare Turistică în 
Municipiul Fălticeni, al cărui sediu va fi stabilit în incinta unuia din cele cinci spații muzeale 
din localitate. 
             Art.2. Atribuțiile specifice activității Punctului de Informare Turistică vor fi exercitate, 
prin delegare, de către persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Fălticeni sau din cadrul instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Fălticeni. 
    Art.3. Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor 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.  18454/10.08.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui Punct de Informare şi 

Promovare Turistică în municipiul Fălticeni 
 
 

Cunoscând faptul că pe teritoriul Municipiului Fălticeni există cinci muzee şi 
numeroase locuri care sunt legate de numele unor mari personalităţi din cultură, ştiinţă, 
medicină, s-au început demersurile pentru obţinerea statutului de staţiune turistică de interes 
local, lucru ce conferă multiple beneficii localităţii noastre. Aşa cum arată şi Ministerul 
Antreprenoriatului şi Turismului, instituţie care acordă statutul de staţiune turistică, pe termen 
lung şi mediu, atestarea localităţilor ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, va 
crea un impact socio-economic pozitiv. Acestea vor putea fi promovate cu noul statut şi astfel 
vor avea şanse mai mari în atragerea de finanţări nerambursabile. Spre exemplu, investitorii 
ar putea accesa finanţări structurale europene pentru construirea de structuri de primire 
turistice, fapt ce va contribui la creşterea numărului turiştilor de pe piaţa internă şi externă. 
Având în vedere efectul multiplicator al turismului în sectoarele economice conexe, precum 
transporturile, construcţiile, agricultura, artizanatul şi comerţul cu amănuntul, realizarea unor 
proiecte de dezvoltare a turismului din localităţile atestate staţiuni turistice vor genera efecte 
benefice pentru dezvoltarea economică şi creşterea calităţii vieţii a rezidenţilor acestor zone.  

 
Printre cerințele pentru a obţine statutul de staţiune turistică de interes local se 

numără și existenţa sau înfiinţarea unui centru sau al unui punct de informare şi promovare 
turistică. În această locaţie turiştii şi cei care ne vizitează oraşul au acces la materiale de 
informare despre atracţiile destinaţiei, internet wi-fi şi vor primi recomandări personalizate 
pentru un sejur de neuitat la Fălticeni. 

 
Pentru că proiectul depus pentru finanţare europeană, în anul 2013, privind înfiinţarea 

Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, cod SMIS 54628, nu s-a materializat, 
neprezentându-se nici nun constructor la licitaţiile organizate, este necesar înfiinţarea, în 
cadrul unei instituţii culturale din municipiu, a unui Punct de Informare şi Promovare Turistică. 
Punctul de Informare şi Promovare Turistică va facilita informarea şi promovarea turistică a 
zonei turistice a municipiului Fălticeni prin punerea la dispoziţia turiştilor de materiale de 
promovare locale, regionale sau naţionale; informarea privind oferta locală de cazare; 
organizarea de manifestări cu specific turistic pe plan local; activităţi de marketing intern şi 
extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi regionale; consiliere cu privire la 
alegerea diverselor produse turistice locale şi regionale; cooperarea cu instituţiile locale şi 
regionale pe probleme de turism; furnizarea de date statistice referitoare la circulaţia turistică 
locală şi regională; furnizarea de informaţii referitoare la activităţile turistice şi oferta turistică 
pe plan local şi regional.  

 
Printre atribuţii se numără  efectuarea de activităţi de cercetare de piaţă pe plan local 

şi regional, de analiză, planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare 
turistică locală şi regională şi marketing turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi judeţene; comercializarea / oferirea cu titlu gratuit de produse şi servicii de 
tipul: bilete la evenimente culturale li sportive, materiale informaţionale (hărţi, ghiduri turistice, 
pliante, cărţi, CD-uri, DVD-uri, postere, ilustrate, broşuri, etc.), suveniruri (steguleţe, eşarfe, 
tricouri, umbrele, insigne, obiecte din ceramica, produse artizanale şi altele asemenea); 



oferirea de informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea reclamaţiilor care se 
înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor turistice; participarea la târgurile 
de turism şi alte manifestări expoziţionale, seminarii, work-shop-uri şi diferite evenimente de 
interes turistic; promovarea municipiului Fălticeni ca destinaţie turistică în reviste, publicaţii 
de specialitate, site-uri specializate de promovare turistică şi prin intermediul canalelor mass-
media. 

 
            Consilier superior, 

             Silviu Buculei 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

           Nr. 18361/09.08.2022  
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unui Punct de Informare şi 

Promovare Turistică în municipiului Fălticeni 
 

Pentru promovarea municipiului Fălticeni ca valoare istorică, culturală şi turistică, pe 
plan naţional şi internaţional, în scopul creşterii atractivităţii sale ca destinaţie turistică, se 
intenţionează obţinerea statutului de staţiune turistică de interes local  

 Pe termen lung şi mediu, atestarea municipiului Fălticeni ca staţiune turistică de 
interes local va crea un impact socio-economic pozitiv. Municipiul de pe Şomuz va putea fi 
promovat cu noul statut şi astfel vom avea şanse mai mari în atragerea de finanţări 
nerambursabile. Spre exemplu, investitorii ar putea accesa finanţări structurale europene 
pentru construirea de structuri de primire turistice, fapt ce va contribui la creşterea numărului 
turişti. De asemenea, având în vedere efectul multiplicator al turismului în sectoarele 
economice conexe, precum transporturile, construcțiile, agricultura, artizanatul şi comerţul cu 
amănuntul, realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului în Fălticeni vor genera efecte 
benefice pentru dezvoltarea economică şi creşterea calităţii vieţii pentru toți locuitorii. 

În vederea obţinerii certificatului de acreditare ca staţiune turistică se impune 
înfiinţarea unui Punct de Informare şi Promovare Turistică.  

Activitatea punctului de informare turistică pe care dorim să îl înfiinţăm urmăreşte 
promovarea municipiului Fălticeni şi creşterea numărului de turişti în oraş. Punctul de 
Informare şi Promovare Turistică Fălticeni va funcţiona într-unul din cele cinci spaţii muzeale 
de care dispunem şi va avea toate echipamentele necesare activităților de marketing şi 
promovare, personalul fiind asigurat din cel existent, prin redistribuirea sarcinilor de serviciu.  

Punctul de Informare şi Promovare Turistică are ca obiectiv promovarea oraşului 
Fălticeni ca valoare istorică şi culturală, pe plan naţional şi internaţional, în scopul creşterii 
atractivităţii sale ca destinaţie turistică, prin desfăşurarea următoarelor activităţi: 

- Informarea generală a turiştilor români şi străini asupra ofertei turistice şi atracţiilor 
turistice locale, regionale sau naţionale; 

- Consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale şi regionale; 
- Organizarea de manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi regional şi 

activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei turistice locale şi 
regionale;  

- Participarea la elaborarea şi aplicarea politicilor de promovare a imaginii municipiului 
şi dezvoltarea turismului local.  

Prin materialele şi publicaţiile distribuite vizitatorilor, dar şi prin evenimentele ce au ca 
scop promovarea turismului (târguri, expoziţii), prin promovarea în mediul on-line şi prin 
includerea Punctului de Informare şi Promovare Turistică Fălticeni în anumite ghiduri turistice 
naţionale şi internaţionale, localitatea noastră se va regăsi şi în circuitele turistice generale 
naţionale.  

Programul minim de funcţionare a Punctului de Informare şi Promovare Turistică va fi 
la fel cu cel al instituţiei muzeale în care va funcţiona.  

Având în vedere cele de mai sus, vă propun aprobarea înfiinţării unui Punct de 
Informare şi Promovare Turistică in municipiul Fălticeni. 

 
INIŢIATOR 

PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 


