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Context
Solidaritatea şi coeziunea reprezintă valorile pe care se bazează politica

 rata de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20 – 64 ani de 75%;

regională a Uniunii Europene. Principiul solidarităţii urmăreşte ca programele

 investiţii (publice şi private) în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul

comunitare să prioritizeze dezoltarea regiunilor care sunt dezavantajate faţă
de media Uniunii Europene din punct de vedere social şi economic, iar
coeziunea implică beneficii pentru toţi membrii Uniunii Europene, astfel încât
diferenţele existente între venituri şi nivelul de prosperitate din ţările mai
sărace şi regiuni să fie diminuate.

Uniunii Europene;
 atingerea obiectivului „20/20/20” în domeniul energiei şi al schimbărilor
climatice;
 un nivel maxim de 10% al ratei de abandon timpuriu al şcolii şi un nivel
minim de 40% al ratei de absolvire a unei forme de învăţământ terţiar
în rândul tinerilor cu vârsta între 30 şi 34 ani;

Politica regională a Uniunii Europene își propune să reducă decalajele
structurale dintre țările componente, să promoveze o dezvoltare susţinută şi

 reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetăţeni europeni
ameninţaţi de sărăcie şi excluziune socială.

echilibrată pe întreg teritoriul Uniunii Europene, promovând oportunităţi reale
pentru toţi membrii acesteia. Politica regională europeană este menită să

Calitatea României de stat membru al Uniunii Europene impune redresarea

aducă rezultate concrete, coeziune socială şi economică pentru atenuarea

situaţiei generale existentă la nivel naţional, caracterizată de o tranziţie

diferenţelor dintre nivelele de dezvoltare ale diferitelor regiuni.

întârziată, cu complicaţii suplimentare generate de o gestionare defectuoasă
a resurselor naturale şi economice. În pofida eforturilor înregistrate în ultimii

În anul 2010, statele membre ale Uniunii Europene au adoptat Strategia

ani, economia românească continuă să fie bazată pe un consum intensiv de

Europa 2020, ca o măsură menită să ajute la combaterea efectelor crizei

resurse, capitalul natural fiind ameninţat de un proces de deteriorare

mondiale şi la o regenerare a vieţii economice europene printr-un program

ireversibil.

coordonat de reforme în baza unei viziuni pe termen lung. Obiectivul general
al acestei strategii este transformarea Uniunii Europene într-o economie

Integrarea României în Uniunea Europeană garantează un plus de stabilitate

inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, pentru a genera un nivel ridicat

şi conferă pârghiile necesare pentru transformarea societăţii într-una durabilă

al ocupării forţei de muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea

pe toate planurile, Uniunea Europeană sprijinind financiar implementarea

economică, socială şi teritorială. Strategia Europa 2020 a fost elaborată

investiţiilor destinate reducerii disparităţilor între statele membre prin

având la bază cinci obiective principale, după cum urmează:

alocarea de fonduri nerambursabile.
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Conform Raportului Anual de analiză şi prognoză – România 2014 emis de
Societatea Academică din România, țara noatră a plătit în perioada 2007 –
2013 către bugetul Uniunii Europene 9,2 miliarde euro, dar a primit prin
programele de finanţare din fonduri structurale 15 miliarde de euro. Deşi rata
de absorbţie a fondurilor europene a crescut simţitor în ultimii ani, România
s-a poziţionat la finalul clasamentului în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor
nerambursabile, fiind necesară o repoziţionare a ţării noastre în cadrul
accesării fondurilor europene în perioada 2014 - 2020. Pentru următoarea
perioadă de raportare, 2014 – 2020, conform raportului Erste Bank, bugetul
disponibil pentru România în acest interval de timp este de 22,9 miliarde euro1.
Alocările financiare anterioare şi cele ce urmează a fi contractate în
următoarea perioadă de programare (2014 – 2020), au reprezentat şi
reprezintă o sursă viabilă de dezvoltare a sectorului investiţional de la nivel
naţional, inclusiv pentru orașul Liteni. Pentru valorificarea fondurilor aferente
exerciţiului financiar din perioada 2014 – 2020, dar şi pentru dezvoltarea
economico-socială a României, este necesar ca la nivel naţional, regional şi
local să fie definitivate politici publice şi strategii care să ofere o viziune clară
de dezvoltare pe termen lung.

1Sursa:

Raport Esrte Group 2014-2020
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Cadrul elaborării strategiei
de dezvoltare
În perioada de raportare 2014 – 2020, România beneficiază din partea Uniunii

Deşi din punct de vedere administrativ are statut de oraş, Liteni se confruntă

Europene de o alocare financiară importantă, de aproximativ 22,9 miliarde de

cu probleme care nu sunt specifice unei astfel de forme de organizare, cum ar

euro. Accesarea eficientă a fondurilor europene, precum și maximizarea

fi accesibilitatea parţială a populaţiei la utilităţi publice, infrastructura rutieră

efectelor generate de absorbția acestora depinde într-o mare măsură de

şi utilitară deficitară, un procent ridicat al populaţiei expuse la risc de sărăcie,

capacitatea administrațiilor publice de a elabora și implementa o strategie de

aspecte care contribuie major la gradul scăzut de atractivitate al oraşului.

dezvoltare locală care să reflecte fidel atât nivelul actual de dezvoltare cât și

Procesul unei urbanizări a localităţii conform standardelor europene implică

prioritățile strategice urmărite în strânsă concordanță cu politicile publice

atragerea unor resurse importante de capital, alocarea financiară acordată

trasate și agreate la nivelul Uniunii Europene.

României de către Uniunea Europeană pentru exerciţiul financiar 2014 - 2020
fiind o oportunitate în acest sens.

Direcția principală a strategiei de dezvoltarea locală a orașului Liteni este
reprezentată de crearea unei abordări strategice care are la bază nevoile reale

Din acest considerent, administraţia locală a orașului Liteni a pus bazele

ale comunității, transpusă în proiecte investiționale viabile, a cărei rezultate

prezentului document programatic care traseză axele principale de dezvoltare,

vor conduce la o îmbunătățire socio-economică a întregului oraș.

vizând revitalizarea economico-socială a oraşului în acord cu specificul zonei,
resursele disponibile la nivel teritorial şi potențialul de dezvoltare existent.

Scopul strategiei de dezvoltare locală este acela de a se trasa direcţiile viitoare
de acţiune a comunităţii locale, prin valorificarea resurselor autohtone, care să
permită continuarea măsurilor adoptate în perioada 2007 - 2013, fără a fi
ignorată incluziunea socială şi protecţia mediului.
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Metodologia de elaborare a strategiei
Strategia de dezvoltare a orașului Liteni 2014 – 2020 reprezintă un

Procesul de realizare a strategiei de dezvoltare locală se bazează pe principii

instrument de planificare care respectă prin metodologia abordată principiile

şi abordări care subliniază valorile democratice legate de participarea activă a

europene și democratice de întocmire a unui astfel de document. Prin urmare,

comunităţilor şi cetăţenilor în procesul de elaborare a politicilor publice, a

strategia de dezvoltare are în vedere trasarea direcţiilor de acţiune, a

documentelor strategice, fiind astfel asigurată coeziunea economică şi socială.

obiectivelor de dezvoltare pe orizontul de timp 2014 – 2020 şi prioritizarea
nevoilor sociale, economice şi de mediu cu care se confruntă comunitatea

Concret, Strategia de Dezvoltare Locală a orașului Liteni s-a realizat având la

locală, pe baza principiilor de dezvoltare durabilă. De asemenea, reprezintă o

bază următoarele etape:

analiză a situaţiei socio-economică şi demografice existente şi un document
de cercetare ce transpune viziunea comunităţii civile în priorităţi investiţionale,

1. Culegerea datelor statistice existente la sediul primăriei orașului Liteni

măsuri şi etape ce trebuie urmate în vederea realizării acestora.

relevante în definitivarea situaţiei actuale şi a direcţiilor de dezvoltare
ca răspuns la cererile de informații transmise în acest sens. Analiza

Strategia de dezvoltare locală a orașului Liteni pentru perioada 2014 – 2020 a

stadiului socio-economic al orașului s-a fundamentat și pe

fost elaborată având la bază o serie de criterii de calitate utilizate la nivel

informațiile și datele emise de către Agenţia Judeţeană pentru

european, după cum urmează: relevanţă, eficacitate, eficienţă, consecvenţă,

Ocuparea Forţei de Muncă Suceava, Inspectoratul Judeţean Școlar

pragmatism, sustenabilitate, angajamente de management şi monitorizare.

Suceava, Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de
Statistică Suceava, etc.;

Instrumentul de planificare a direcţiilor de dezvoltare a orașului Liteni este
elaborat cu respectarea principiilor europene, democratice şi a unor
documente de referinţă de la nivel naţional, respectiv: Strategia Naţională
pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 – 2020 – 2030, Acordul
de parteneriat 2014 – 2020 dintre România şi Uniunea Europeană, Strategia
Naţională de Dezvoltare 2014 – 2020, Strategia de dezvoltare locală Nord-Est,
2014 – 2020.

2.

Sintetizarea și interpretarea datelor statistice și informațiilor obținute
în vederea creionării unei imagini concise a orașului Liteni în cadrul
județului Suceava și a oportunităților de dezvoltare existente;

3. Elaborarea

unor

chestionare

pe

diferite

sectoare

de

activitate/dezvoltare (cultură, mediu de afaceri, infrastructură,
educaţie,

social)

şi

aplicarea

acestora

asupra

persoanelor

reprezentative din cadrul sectoarelor anterior menţionate, implicate
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direct în organizarea şi funcţionarea acestora. Analiza chestionarelor

conturată

viziunea

oraşului,

obiectivele

strategice,

domeniile

aplicate a condus la stabilirea principalelor direcţii de dezvoltare şi

prioritare, măsurile aferente planurilor de acţiune și fişele de proiecte.

identificarea problemelor stringente existente și a necesităților de
Structural, Strategia de Dezvoltare a orașului Liteni prezintă patru capitole

dezvoltare pentru fiecare sector;

4. Organizarea de consultări publice și a unor întâlniri de lucru cu

principale, după cum urmează:

membrii grupurilor țintă: membrii departamentelor de specialitate

 Evaluarea situaţiei existente;

subordonate Primăriei, reprezentanți ai instituțiilor publice locale și ai

 Analiza SWOT;

mediului de afaceri local, etc.. În urma consultărilor publice a fost

 Planul strategic de dezvoltare;
 Implementare şi monitorizare.

I

EVALUAREA SITUAŢIEI EXISTENTE

II

ANALIZA SWOT

În cadrul acestui capitol sunt sintetizate şi interpretate datele statistice existente, urmărindu-se
diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio-economică a orașului Liteni.
Prin intermediul analizei SWOT au fost analizate domeniile de dezvoltare prioritare, fiind identificate
punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările aferente acestora.
În cadrul acestui capitol s-au conturat viziunea, obiectivele strategice, domeniile prioritare de

III

PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE

dezvoltare, planul de acţiuni, fiind detaliat portofoliul de proiecte preconizate a se realiza în perioada
de raportare 2014 - 2020.
Acest capitol cuprinde instrumentele, metodele şi condiţiile cu ajutorul cărora se va asigura o

IV

IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE

implementare eficientă a obiectivelor strategice propuse a fi atinse la nivelul orașului Liteni. De
asemenea, sunt menţionate măsuri ce pot fi adoptate pentru prevenirea eventualelor obstacole ce
pot interveni pe parcursul implementării strategiei.
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Strategie de dezvoltare locală
Oraș Liteni, Județul Suceava

2

EVALUAREA SITUAȚIEI EXISTENTE
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Localizare şi teritoriu
Orașul Liteni este delimitat de paralela 47o11’ Nord care se intersectează cu
meridianul de 26o31’ Est. Orașul are o formă de semicerc cu deschidere pe
albia minoră a râului Siret, la Est până pe culmile dealurilor Siliştea, Pleşa şi
Harbuz la Vest şi Sud.
Distanţele maxime între marginile orașului, în linie dreaptă, sunt de 10,5 km
pe direcţia Vest-Est între Siliştea şi Vestul localităţii Măldăreşti şi de 11,1 km
de la Nord de satul Roşcani, până la limita sudică a satului Corni.
Suprafaţa totală a orașului, conform Anuarului Statistic al judeţului Suceava –
2013, este de 7.232 hectare, dintre care 3,6% reprezintă teren intravilan, iar
69,63% ha constituie teren agricol, acesta situându-se pe locul 6 în
clasamentul după suprafața fondului funciar al celor 16 orașe existente în județ
și pe locul 9 în ceea ce privește numărul de locuitori.

Orașul Liteni face parte din regiunea de dezvoltare Nord-Est, fiind situat în
judeţul Suceava, în partea central estică a Podişului Sucevei, în depresiunea cu

În prezent, orașul Liteni are în componenţă următoarele localităţi: Liteni,
Corni, Roşcani, Rotunda, Siliştea şi Vercicani.

acelaşi nume, la confluenţa râului Suceava cu râul Siret.
Din punct de vedere administrativ, orașul Liteni este mărginit la Nord de
comunele Udeşti şi Fântânele, la Est de comunele Vorona şi Tudora din judeţul
Botoşani, la Sud de orașul Dolheşti, iar la Vest de orașul Vultureşti.

10
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Accesibilitate
Orașul Liteni se află la o distanţă de 28 km faţă de reşedinţa de judeţ, iar faţă
de municipiile Botoşani, Fălticeni, Paşcani, la o distanţă de aproximativ 30 – 40
km.
Din punct de vedere al accesibilităţii rutiere, orașul Liteni este străbătut de:
 drumul judeţean DJ 208A: Suceava (DN 29A) – Ipoteşti – Luncuşoara
– Ruşii Mănăstioara – Udeşti – Chilişeni – Ştirbăt – Liteni – Corni – Poiana
– Dolhasca (DJ 208);
 drumul judeţean DJ 208C: DN 28 (Limita Jud. Botoşani) – Vercicani –
Liteni – Valea Glodului – Vulturești – Hârtop;
Orașul Liteni dispune de infrastructură feroviară, prin gara orașului trecând 20

Cel mai apropiat aeroport de orașul Liteni este cel din Suceava care se află la

de trenuri Regio, având următoarele rute:

o distanţă de 29 km. În prezent, administrația aeroportuară Suceava a demarat

 R – 5501, 5503 – Paşcani – Dolhasca – Vereşti – Suceava – Suceava Nord;

implementarea proiectului investițional Modernizare suprafață de mișcare și

 R – 5502, 5504, 5505, 5506, 5508 – Suceava Nord – Suceava – Vereşti –

balizaj, turn de control și amenajarea terenului în vederea amplasării sistemului

Dolhasca – Paşcani;
 R – 5601, 5603 – Iaşi – Podu Iloaiei – Paşcani – Dolhasca – Vereşti –
Suceava – Suceava Nord;
 R – 5442, 5441, 5443 - Suceava Nord – Suceava – Vereşti – Dolhasca –

de navigație tip ILS ce vizează extinderea pistei de la 1.800 de metri la 2.460
de metri, iar lățimea acesteia de la 30 la 45 de metri, construirea unui nou turn
de control și a unei piste flexibile care va permite aterizarea și decolarea
aeronavelor de mari dimensiuni.

Paşcani – Roman – Bacău;
 R – 5604, 5606, 5605, 5602, 5608, 5610 – Iaşi – Suceava Nord – Suceava
– Vereşti – Dolhasca – Paşcani – Podu Iloaiei – Iaşi;
 R – 5421, 5423 – Adjud – Bacău – Roman – Paşcani – Dolhasca – Vereşti

Modernizarea aeroportului din Suceava va contribui la creșterea nivelului de
atractivitate al zonei pentru investitori, generând noi locuri de muncă și
dezvoltarea economică locală.

– Suceava – Suceava Nord.
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Alternative mai îndepărtate de acces la transportul aerian sunt Aeroportul
Internaţional din Iaşi şi cel din Bacău. Distanţa dintre Liteni şi aeroportul din
Bacău este de 126 km, iar cea dintre orașul Liteni şi aeroportul din Iaşi este de
115 km, dinstanțe ce pot fi parcurse cu maşina în aproximativ 2 ore.
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Repere istorice şi tradiţii
Oraşele acţionează ca motoare ale progresului, cu impact asupra inovaţiilor culturale, intelectuale, educaţionale şi tehnologice.2

Repere istorice
Teritoriul orașului Liteni a fost locuit încă din perioada neoliticului, 5500 – 2200

Pentru perioada secolelor V-VIII e.n. s-au găsit, izolat, fragmente de ceramică

î.e.n., în arealul cuprins între Udeşti şi Dolheşti fiind identificate numeroase

a localnicilor de pe văile Siretului şi Sucevei, împreună cu ceramica slavă, iar

obiecte arheologice. Pe raza localităţii, mai exact în Bucşa, Ţărincuţa din Liteni,

pentru perioada secolelor X – XIII, s-au găsit fragmente de ceramică, o săpăligă

dealul Harbuz, Poiana, Ţărincuţa din satul Rotunda, Corni, Siliştea, au fost

din corn şi un topor de luptă, ce aparţin culturii Dridu.

descoperite obiecte ce aparţin culturilor de tip Criş şi Cucuteni: obiecte din
silex, piatră şlefuită, ceramică (ceramica din cultura Cucuteni este unică în

Formarea satului feudal a presupus apariţia documentelor scrise, domneşti,

Europa), ce atestă dezvoltarea maximă a culturii neolitice.

mitropolitane şi particulare în cadrul cărora au fost consemnate informaţii
despre formarea orașului Liteni, după cum urmează:
 Liteni: cea mai veche mărturie este a lui Ştefan cel Mare, din 31 iulie
1463: „din hotarul acestor sate să fie pre unde au hotărât
dumnealui…începându-se din hotarul lui Dragomir Liteanu, drept piste
valea Voronei…şi de la Siretu (D.I.R. sec. XIV, A, I, 330)”;
 Corni (Cornişor): acesta a fost atestat documentar la 25 ianuarie 1648
de către Ion Bercea din Corni, acesta fiind martor la primirea unei danii
de către feciorii lui Botez din Giurgeşti;
 Roşcani: cea mai veche mărturie este din 31 iulie 1463 când Ştefan cel
Mare oferă lui Luca Arbore, portar, satele Vorona şi Ruşi;

2

Informație accesată pe http://www.eea.europa.eu
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 Rotunda: este o aşezare apărută târziu în documente, respectiv în 1835
când se menţionează că are 42 de curţi. Se presupune că s-a format prin
exodul populaţiei din Liteni spre un loc prielnic, înconjurat de dealuri,
de formă rotundă, de-a lungul pârâului Rotunda;
 Silişte (Selişte): cea mai veche mărturie este din 20 octombrie 1606
când Simion Movilă oferă fiilor lui Toader Stanijanul o parte din satul
Silişte pe Somuz;
 Vercicani: acesta a fost atestat pentru prima dată la 20 septembrie 1479
când Ştefan cel Mare oferă Mitropoliei Sucevei satul Vercicani pe Siret
şi primeşte satul Vicovul de Jos cu mori şi vamă.
Liteni a fost declarat ca având calitatea de aşezare urbană (oraş) în anul 2004,
odată cu adoptarea Legii 83/2004, împreună cu alte şapte localităţi din judeţul
Suceava.

În vederea conservării tradiţiilor şi a obiceiurilor populare de Anul Nou,
primăria orașului Liteni, a iniţiat un festival concurs: „Festivalul

Tradiţii

măştilor populare din zona orașului Liteni” ce vizează desemnarea
celor mai autentice măşti, costume, strigături, jocuri populare.

Tezaurul tradiţional, material şi imaterial din orașul Liteni a fost păstrat de-a
lungul timpului, autorităţile administraţiei publice, şi nu numai, adoptând în

Necesitatea de conservarea a obiceiurilor tradiţionale este promovată

limita resurselor disponibile, măsuri pentru conservarea culturii, tradiţiilor şi

şi în rândul elevilor din cadrul unităţilor şcolare existente în zonă, anual

promovarea acestora.

având loc la sediul primăriei, spectacolul „Datini de Crăciun”, a cărui
programă prevede recitarea de colinde.

Fondul etnografic şi folcloric al orașului Liteni pune în evidenţă talentul
şi sensibilitatea pentru frumos a locuitorilor zonei. Bogăţia elementelor

Crăciunul este sărbătoarea care se păstrează în zonă fără prea mari

etnografice este evidenţiată de vechile ocupaţii şi obiceiuri, precum şi de

abateri de la tradiţie. Naşterea Domnului constituie unul din cele mai

portul popular autentic, lucrat cu o măiestrie artistică desăvârşită.

importante momente de sărbătoate de la nivel local, organizându-se
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spectacole de colinde și acțiuni caritabile pentru copii, finanţate din

Confecţionarea măştilor populare, în orașul Liteni, este strâns legată de

fonduri provenite de la bugetul local, respectiv 2% din impozit.

sărbătorile de iarnă. În cadrul obiceiurilor de iarnă masca are un rol
extrem de important, având o bogată încărcătură emoţională,

Pe lângă tradiţiile şi obiceiurile anterior menţionate, un loc aparte în

reprezentând în general transpunerea unor animale precum capre, cai,

patrimoniul cultural al orașului îl ocupă meşteşugurile populare care se

urşi, cerbi sau a altor personaje din mitologia populară sau din folclor.

practică în zonă, respectiv fierăritul şi ţesutul.

Măştile populare sunt confecţionate din blănuri (de oaie, capră, urs),
piele, lemn cioplit, coji de copac, etc.

În ansamblul artei populare româneşti, feroneria ocupă un loc mai mic
de întindere decât, de pildă, ţesăturile, ceramica sau sculptura în lemn.
Feroneria reprezintă cea mai veche tradiţie de pe teritoriul românesc
care încă este conservată în orașul Liteni.
În ceea ce priveşte ţesutul, acesta ocupă un loc aparte în arta
tradiţională meşteşugărească din Suceava. Ţesutul şi cusutul se făceau
în familie şi reprezentau parte din îndeletnicirile de bază ale femeii,
fiind şi astăzi o realitate în zonă. Cele mai numeroase elemente ţesute
sunt destinate împodobirii şi decorării interiorului locuinţelor.
Portul popular, folosit de localnicii orașului Liteni în zilele de
sărbătoare, pune în evidenţă talentul şi sensibilitatea pentru frumos a
locuitorilor din zonă. Ca şi în trecut, în zilele de sărbătoare se poartă
costume populare lucrate manual, pe care sunt aplicate motive
folclorice: spicul, soarele şi nu în ultimul rând crucea simbolizând
credinţa în Dumnezeu.
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Personalități marcante
Una din personalitățile marcante ale orașului Liteni este Acsinte
Gaspar, născut în anul 1937, cu o carieră în domeniul politic, cu funcții
diverse: deputat de Vâlcea, secretar al Camerei Deputaților, membru în
Biroul Permanent al Camerei Deputaților și judecător la Curtea
Constituțională a României. Tot în domeniul politic a activat și Vasile
Lupu, născut în 1950 în localitatea Liteni.
Domeniul culturii și artei este reprezentat de sculptorița și pictorița
Victoria Zidaru, născută în anul 1956. Aceasta este membru al Uniunii
Artiștilor Plastici din România.
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Caracteristici climatice, vegetaţie şi sol
Regimul climatic
Având în vedere poziţia geografică a orașului Liteni, respectiv faptul că acesta

Regimul pluviometric are o repartiţie neuniformă în cursul anului, cauzat de

este parte componentă a judeţului Suceava, clima specifică este cea temperat-

caracterul continental al climatului din zonă, cantitatea de precipitaţii

continentală. Masele de aer provin din vest şi îşi pierd treptat din umezeală ca

diminuându-se de la vest la est.

urmare a traversării Carpaţilor Orientali, în partea estică a judeţului clima
suferind un proces de continentalizare. Aerul de origine nordică aduce ninsori
iarna şi ploi reci primăvara şi toamna.
Temperatura medie anuală este cuprinsă între 8 – 9 grade Celsius, cele două
extreme fiind de – 38,5o Celsius, cea mai scăzută temperatură, iar cea mai
ridicată temperatură fiind de +39,8o Celsius. Media primului îngheţ de toamnă
este în data de 16 octombrie, iar a ultimului îngheţ în data de 16 aprilie.

Regimul precipitaţiilor
Precipitaţiile medii anuale din orașul Liteni sunt de 567 mm/an, 70 – 80% din
precipitaţii căzând sub formă de ploaie. Cantităţile cele mai scăzute de
precipitaţii se înregistrează în luna februarie, iar cantităţile cele mai abundente
sunt de obicei în lunile mai şi iulie, când se realizează circa 45% din cantităţile
anuale de precipitaţii.
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Apele de suprafaţă
În depresiunea Liteni, direcţia predominantă a maselor de aer este cele dinspre

Orașul Liteni este străbătut de râurile Suceava şi Siret, fiind localizat în punctul

nord-est (40%), urmate de cele de sud-est (15%) şi de sud, sud-vest (12%). Un

de confluenţă al acestor două râuri. Toate cursurile de apă care străbat

aport important la circulaţia maselor de aer în direcţia nord-est o are valea

teritoriul orașului, direct sau indirect, sunt afluenţi ai râurilor Suceava şi Siret.

râului Suceava care este orientată pe aceeaşi direcţie pe care se canalizează
aerul, având o viteză medie de 3,7 m/s .

Lungimea totală a reţelei hidrografice este de 117,80 km şi este reprezentată,
în special, de râul Siret cu afluenţii săi, râul Suceava, pârâul Şomuzul Mic şi

Apele subterane

pârâul Bucşa.

În orașul Liteni apele subterane sunt cantonate în depozitele unor structuri
cristalino mezozoice, de fliş, în depozite miocene şi mai ales în formaţiunile
aluvionare cuaternare.
Răspândirea apelor subterane este determinată de condiţiile structural –
litologice şi de relieful zonal, cea mai bogată pânză freatică regăsindu-se în
terasa râurilor Siret şi Suceava.
Ca urmare a poziţiei geografice, respectiv localizarea orașului la confluenţa
râurilor Suceava şi Siret, a reliefului şi a condiţiilor climatice locale, teritoriul
localităţii conţine o cantitate apreciabilă de apă cantonată în straturi acvifere
(pânze de apă subterane) reprezentate de nisipuri, nisipuri argiloase, pietrişuri,
etc. Zona apelor subterane libere (acvifere libere), care se desfăşoară între
suprafaţă topografică şi câţiva zeci de metri adâncime, întreţine relaţii directe
cu apele de suprafaţă: precipitaţii, cursuri de apă, lacuri, torenţi, mlaştini, etc.
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Debitul total al râurilor ce străbat orașul Liteni este de aproximativ 38 m3/s,

Peisajul natural al orașului este reprezentat atât de pădurile de foioase de pe

din care 20 m /s reprezintă debitul râului Siret, iar 17,50 m /s reprezintă

dealul Harbuzului, de la Poiana Ursului şi de pe Dealul Siliştea, cât şi de

debitul râului Suceava. Pe lângă râurile cu scurgere permanentă anterior

vegetaţia azonală care se regăseşte în lunca Siretului şi cea a Sucevei.

menţionate mai există numeroase ape torenţiale şi pâraie cu scurgere

Vegetaţia azonală este constituită din păduri de salcii, plop, răchită, arin negru

temporară (şiroaie, torenţi, etc.).

(zăvoaie de luncă) şi o vegetaţie ierboasă alcătuită din stuf, papură, pir, iarba

3

3

câmpului, coada vulpii, firuţă, etc.
Pe suprafaţa râurilor Siret, Suceava, Şomuzul Mic se regăsesc mlaştini şi bălţi
care însumează o suprafaţă totală de 25 ha.

Suprafaţa fondului funciar din orașul Liteni este de 7.232 ha, din care 5.036 ha
reprezintă suprafaţă agricolă iar 2.196 ha suprafaţă neagricolă.

Vegetaţia
Suprafaţa pădurilor este de 1.462 ha, reprezentând 66,58% din suprafaţa
Relieful orașului Liteni este predominant deluros, suprafaţa totală de spaţii

neagricolă totală. Zona pădurilor este preponderent formată din stejar, iar la

verzi fiind de 6,4 hectare, ceea ce reprezintă aproximativ 1% din suprafaţa

peste 400 m altitudine (dealul Harbuz), apar suprafeţe importante de fag în

totală a orașului.

amestec cu alte foioase (carpen, gorun, tei).
Pădurile de foioase sunt caracteristice zonelor cu precipitaţii suficient de
bogate, care favorizează creşterea arborilor. Zona pădurilor de foioase din
orașul Liteni se remarcă prin existenţa unor păduri de amestec, în cadrul cărora
intră gorunul, stejarul, carpenul, frasinul, s.a., predominând stejarul şi fagul.
În flora spontană se regăsesc arbuşti fructiferi cu un potenţial economic
scăzut, respectiv: soc negru, porumbar, alun, păducel, cireş sălbatic.
Fauna locală este cea corespunzătoare pădurilor de foioase şi câmpurilor
agricole, fiind una diversificată, având aspecte atât ale celei de stepă (mici
rozătoare: şoareci, hârciogi, popândăi, cârtiţă, şobolan de câmp, nevăstuici),
cât şi ale celei de pădure. Păsările reprezentative sunt gaiţa, ciocârlia, cioara,
privighetoarea, barza, raţa pitică, găinuşa, cuc, etc.
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Reţeaua hidrografică extinsă de pe suprafaţa orașului este populată de
următoarele specii de peşti: clean, scobar, crapul, plătica, zvârluga, ţipar, etc.,
precum şi numeroase specii de broaşte ţestoase, batracieni, etc.

 solurile podzolice argiloiluviale la altitudine de peste 400 metri – dealul
Harbuz;
 solurile aluviale întâlnite pe văile râurilor Şomuzului Mic, Suceava şi
Siret, în diferite grade de evoluţie.

Solurile
Repartiţia în teritoriu a principalelor tipuri de soluri este condiţionată de
factorii antropici, climatici şi de relief: compactarea, panta terenului, etc.

Fiind un oraș care se regăseşte în zona de deal, suprafaţa terenului arabil este
extinsă (85,54% din suprafața terenului agricol), iar fertilitatea solului
favorizează practicarea intensă a agriculturii (cartof, porumb, grâu, ovăz, etc.).

Solurile de pe teritoriul judeţului Suceava cunosc o gamă variată de tipuri,
datorită complexităţii condiţiilor naturale, ca factori pedogenetici.
La altitudini mari, solul este slab evoluat, la polul opus aflându-se solurile din
suprafeţele structurale slab înclinate de la Nord-Vest spre Sud-Est de
municipiul Suceava, precum şi cele din Depresiunea Liteni, unde predomină
cernoziomurile.
Solurile brune, cu un orizont gros de humus, ocupă areale importante pe
interfluviul Suceava – Siret, implicit şi în Depresiunea Liteni.
Solurile din orașul Liteni pot fi grupate în următoarele categorii:
 soluri brun închise de pădure, cuprinse între 250 – 380 metri altitudine,
pe suprafeţe orizontale sau cu pante line, cu un drenaj bun;
 solurile brune de pădure podzolite la altitudine de 230 – 430 metri,
caracteristice zonelor acoperite cu pădure;
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Resursele primare şi secundare
Resursele naturale
Mediul şi resursele naturale constituie componentele principale ale

Aşezat în partea central - estică a Podişului Sucevei, în depresiunea cu acelaşi

funcţionării sistemului economic, identificarea resurselor de la nivelul orașului

nume, Orașul Liteni dispune de un potenţial deosebit de resurse naturale,

Liteni şi posibilitatea exploatării lor reprezentând o condiție esențială în

resurse exploatate în mai mare sau mai mică măsură. Nisipurile, pietrişurile,

trasarea direcților strategice de la nivel local. Valorificarea acestor resurse

gresia, au fost exploatate încă din cele mai vechi timpuri şi au constituit o

poate influența nivelul de dezvoltare economică și socială a comunității,

formă de venit pentru populaţia locală. Solurile de pe teritoriul orașului cunosc

precum și nivelul de trai al populației.

o gamă variată de tipuri, datorită complexităţii condiţiilor naturale, agricultura
reprezentând una din principalele activităţi economice din zonă. Apele râurilor
care străbat teritoriul localităţii constituie o altă resursă naturală importantă,
fiind folosită pentru irigaţii şi oferind posibilitatea localnicilor de a practica
piscicultura.

Fondul funciar
Fondul funciar existent în orașul Liteni în anul 2012, conform informaţiilor
furnizate de Institutul Naţional de Statistică, are o suprafaţă de 7.232 hectare,
din care 69,63% reprezintă suprafaţa de teren agricol (85,54% teren arabil,
11,26% păşuni, 0,16% livezi, 3,04% fâneţe) şi 30,37% reprezintă suprafaţa de
teren neagricol (66,58% păduri, 8,65% ape, 9,74% curţi/construcţii, 2,18% căi
de comunicaţii, 12,84% teren neproductiv).
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0,16%

importante suprafeţe acoperite cu păduri sunt cele de pe dealul Harbuzului,
3,04%

dealul Siliştea şi de la Poiana Ursului.

11,26%
Teren arabil
Păşuni
Livezi
Fâneţe
85,54%

Figura nr. 1 - Suprafaţa agricolă a orașului Liteni
Pe suprafaţa agricolă se cultivă în principal porumb, grâu, lucernă, rapiţă,
floarea-soarelui, fasole, cartofi, tomate, solurile din regiune favorizând acest
tip de culturi, fertilitatea acestora fiind ridicată.
Suprafaţa extinsă a terenurilor acoperite cu păşune şi fâneţe contribuie în mod

Fauna
Condiţiile climatice din zonă, bogăţia resurselor naturale se reflectă prin fauna
diversă existentă în regiune, respectiv mamifere, ierbivore precum şi
numeroase păsări. Speciile de animale ce pot fi întâlnite pe teritoriul orașului
Liteni sunt: iepurele, vulpea, mistreţul, căprioara, popândăul, şoarecele de
câmp, cârtiţă, nevăstuică. Păsările sunt reprezentate de cioară, piţigoi, gaiţă,
ciocârlie, privighetoare, sticlete, cuc, găinuşă, barză, raţă pitică.
În apele ce străbat teritoriul orașului Liteni, speciile de peşti sunt foarte diverse,
preponderent fiind întâlnite următoarele: clean, scobar, crap, plătică, zvârlugă,
ţipar, etc.

semnificativ la dezvoltarea unui sector important de activitate din zonă,
zootehnia, care generează o ritmicitate a veniturilor locuitorilor şi care asigură
posibilitatea de valorificare a resurselor agricole existente în gospodării.
Pomicultura reprezintă, de asemenea, o preocupare pentru agricultori, dintre
speciile pomicole se cultivă cu preponderenţă mărul, prunul, cireşul și părul.

Fondul forestier
Din suprafaţa totală a terenului neagricol din orașul Liteni, respectiv 2.196 ha,
1.462 ha sunt acoperite cu păduri de foioase, predominante fiind pădurile de
stejar (18%), fag (18%), molid (16%), carpen (13%) şi alte specii (35%). Cele mai
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Resurse hidrografice
Ca urmare a poziţiei geografice, la confluenţa a două mari râuri: Siret şi

provenită din râurile ce străbat teritoriul orașului Liteni nu este utilizată pentru

Suceava, a reliefului şi a condiţiilor climatice locale, teritoriul orașului Liteni

a asigura alimentarea centralizată cu apă potabilă a localităţii, aceasta

conţine o cantitate considerabilă de apă cantonată în pânza freatică şi o reţea

neîncadrându-se în parametrii de potabilitate.

hidrografică impresionantă. Din punct de vedere hidrografic orașul Liteni
aparţine bazinului hidrografic al râului Siret şi cel al râului Suceava.
Bazinul hidrografic al râului Siret este situat în partea de est – nord - est a ţării
şi este cel mai mare bazin hidrografic din România. Râul Siret este cel mai
important afluent al Dunării având un debit mediu multianual, la vărsare, de
aproximativ 250 mc/s şi o suprafaţă de 44.811 km2 din care 42.890 km2 pe
teritoriul României şi 28.116 km2 în administrarea Direcţiei Apelor Siret, sub
denumirea Spaţiu hidrografic Siret. Debitul râului Siret de pe teritoriul orașului
Liteni este de aproximativ 20 m3/s.
Râul Suceava izvorăşte din Obcinele Bucovinei (judeţul Suceava) şi se varsă în
răul Siret în apropierea localităţii Liteni, având o lungime de 173 km. Bazinul
Hidrografic al râului Suceava are o suprafaţă (pe teritoriul României) de 2.298
km2, principalii afluenţi fiind: Putna, Pozen, Suceviţa, Şomuz, Solca, Horait,
Soloneţ, Hătnuţa, Dragomirna, iar debitul râului Suceava înregistrat pe
teritoriul orașului Liteni este de 20 m3/s.
Lungimea totală a reţelei hidrografice din localitate este de 117,80 km şi
contribuie la creşterea atractivităţii orașului şi la dezvoltarea economică a
acestuia, prin posibilitatea de dezvoltare a fondului piscicol, a agriculturii
(alimentare cu apă a sistemelor de irigare folosite în agricultură şi folosirea
apei pentru creşterea animalelor) şi a infrastructurii de agrement. Apa

Resursele antropice
Resursele antropice sunt rezultatul eforturilor comunității locale în ceea ce
privește dezvoltarea tehnică, economică şi culturală, manifestate de-a lungul
timpului într-o îmbinare armonioasă cu natura. Calitatea vieţii locuitorilor din
orașul Liteni, gradul de dezvoltare a infrastructurii (tehnico-edilitară, drumuri,
locuinţe, agrement, etc.) reflectă nivelul dezvoltării locale.
Infrastructura de drumuri din oraş este constituită din drumuri judeţene,
comunale, vicinale şi orășenești. Drumurile judeţene însumează o lungime de
11,6 km, respectiv: DJ 208 A – 6 km, DJ 208 C – 5,6 km, 10 km revenind în
responsabilitatea administrației publice locale odată cu ridicarea comunei
Liteni la rang de oraș în anul 2003. Starea tehnică a drumurilor judeţene este
relativ bună, fiind integral asfaltate.
Drumurile vicinale se întind pe o lungime de 38 km, iar cele comunale pe o
lungime de 11,6 km ( DC 4 – 6 km, DC 6 – 5,6 km). Reţeaua de drumuri stradale
şi orășenești prezintă o stare tehnică precară, până în prezent aceasta fiind
doar pietruită. Lungimea străzilor orășenești este de 38,39 km, în vederea
utilizării acestora în condiţii optime şi pentru fluidizarea traficului fiind
imperios necesară modernizarea acestora.
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Liteni, dispune de o rețea centralizată de canalizare, pe o lungime de 7,017
km.
Reţeaua de iluminat stradal are o lungime de 42 km, însă starea tehnică a
acesteia nu corespunde standardelor actuale de calitate, la nivelul acesteia
fiind identificate frecvent defecţiuni tehnice. În vederea asigurării unui nivel
ridicat de siguranţă locuitorilor, se impune extinderea reţelei de iluminat
public cu încă 15 km, astfel încât să fie cuprinse drumurile vicinale şi de
servitute de pe teritoriul orașului.
Referitor la infrastructura de sănătate din orașul Liteni, aceasta este compusă
din 3 cabinete medicale, 1 farmacie şi 2 cabinete stomatologice. Cu privire la
personalul de specialitate, în instituţiile anterior menţionate activează 5
Fondul locativ al orașului este constituit din 3.576 de locuințe, reprezentând
aproximativ 1,36% din totalul fondului locativ din judeţul Suceava. Conform
informaţiilor furnizate de Anuarul Statistic al judeţului Suceava – 2013,
distribuţia pe tipuri de proprietate a fondului locativ este următoare: 99,36%
locuinţe proprietate privată sau alte forme de proprietate, 0,64% proprietate

medici, 1 farmacist şi 4 asistenţi medicali.
Mediul de afaceri local, format din 225 de agenţi economici a generat în anul
2012 o cifră de afaceri de aproximativ 20.614.126 lei, reprezentând 0,12% din

cifra de afaceri înregistrată la nivelul județului Suceava.

majoritară de stat.
Din punct de vedere al echipării edilitare, orașul Liteni dispune în prezent de
o rețea centralizată de alimentare cu apă doar în 3 localități respectiv Liteni,
Corni și Roșcani, cumulând o lungime de 32,50 km.
Deși directivele europene prevăd un echilibru investițional între sistemele de
alimentare cu apă și stemele de canalizare menajeră, doar o singură localitate,
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Resursele energetice
Conform „Studiului privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor

Biomasa constituie pentru orașul Liteni o sursă regenerabilă de energie

regenerabile de energie în România (solar, vânt, biomasă, microhidro,

promiţătoare, atât din punct de vedere al potenţialului, cât şi din punct de

geotermie), identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor

vedere al utilizării, localitatea având un potenţial energetic al biomasei ridicat,

în producerea de energie electrică neconvenţională” publicat de Ministerul

20,21% din suprafaţa totală fiind acoperită de păduri.

Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în 2010, Regiunea Nord-Est
dispune de potenţial important în producerea de energie solară, energie

Luând în considerare potenţialul hidrografic ridicat al râului Siret o

eoliană, biomasă şi hidroenergetică.

oportunitate pe plan local este construirea de hidrocentrale, fie private fie în
parteneriat public-privat, în vedere producerii energiei din surse regenerabile.

Judeţul Suceava este localizat, conform prevederilor Hărţii Solare a României,
în zona de radiaţie solară III (1.250 – 1.300 kWh/mp/an), fiind astfel o zonă
propice pentru reţinerea energiei solare şi pentru implementarea măsurilor de
producere a energiei ecologice.
La nivelul orașului Liteni, sursele de producere a energiei regenerabile pot fi
valorificate luând în considerare faptul că există diferite tipuri de resurse
regenerabile disponibile pentru utilizare şi faptul că producţia de energie din
aceste resurse variază în diferite perioade ale anului, în funcţie de condiţiile
meteorologice. Principalele surse regenerabile ce pot fi utilizate pentru
producerea de energie sunt reprezentate de: energia solară, energia eoliană
şi biomasa.
Poziţionarea localităţii într-o zonă depresionară, de podiş, determină un
potenţial energetic eolian ridicat, investiţia în acest sector reprezentând soluţia
optimă pentru descentralizarea surselor de producere a energiei.
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Situația demografică și indicatori
reprezentativi
Situația demografică, analizată prin prisma evoluției și a tendințelor

accesul la servicii educaționale ce cuprind toate nivelurile de învăţământ:

manifestate în ultimii ani, prezintă aspecte cu impact direct asupra potențialului

preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi profesional.

de dezvoltare a comunității locale. În acest sens, Strategia de dezvoltare locală
se fundamentează pe analiza indicatorilor specifici și pe monitorizarea
tendințelor de dezvoltare în vederea identificării indicatorilor demografici
reprezentativi și a realizării de prospecții pentru perioada de programare 2014
- 2020.
Orașul Liteni a înregistrat, sub aspect demografic, în perioada de referință
2010 - 2012, o evoluție de 2,90% a numărului de persoane față de numărul
raportat la recensământul din anul 2002, însă în anul 2013, populația orașului
a prezentat o scădere ușoară, de 0,11%, față de anul precedent.
Trendul demografic ușor ascendent menținut în perioada 2002 - 2012 are la
bază, pe de o parte, menținerea populației în interiorul orașului prin asigurarea
unor condiții de trai mai ridicate față de zonele rurale învecinate, iar pe de altă
parte atragerea populației din localitățile limitrofe în zona urbană a Liteniului,
ca urmare a oportunităților mai ridicate în ce privește locurile de muncă și
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Structura populației după etnie și religie
Statisticile referitoare la componența etnică a populației orașului Liteni indică

Tabel nr. 1 – Numărul de locuitori
Nr.
crt.
1.

Denumire
Populația totală

2002

2010

2011

2012

2013

9.990

10.224

10.254

10.280

10.269

o preponderență a persoanelor de etnie română - 91% din totalul populației
stabile, precum și existența unei minorități de rromi - 0,2%, diferența de
procent de 8,8% reprezentând populația pentru care apartenența etnică nu
este cunoscută.

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Suceava

Tabel nr. 3 – Structura populației în Liteni după etnie, în anul 2011

Distribuția și densitatea populației

Nr.

Denumire

crt.

La nivelul orașului Liteni, distribuția pe sexe este una echilibrată, cu ușoare

1.

Români

alternanțe între sexe în ceea ce privește superioritatea numerică, deținută în

2.

Rromi

principal de populația masculină.

3.

La nivelul anului 2013, densitatea populației înregistra un număr de
aproximativ 142 loc/km2 (calculată la suprafața totală a orașului Liteni), cu 67,8
puncte procentuale mai ridicată comparativ cu densitatea populației
înregistrată în județul Suceava (74,2 loc/km2), ca urmare a suprafeței reduse
destinate locuirii, cea mai mare parte a fondului funciar fiind ocupată de
terenuri agricole, pășuni, fânețe și păduri.

crt.

Denumire

necunoscută
Total

% din populația

persoane

totală

9.333

91%

22

0,2%

899

8,8%

10.254

100%

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Suceava

Având în vedere lipsa unor etnii variate, la nivelul orașului Liteni nu sunt
înregistrate incidente de discriminare etnică.
Din punct de vedere confesional, procentul cel mai ridicat, de 94,6% dintre
locuitorii orașului Liteni, sunt creștini-ortodocși. Într-o proporție extrem de

Tabel nr. 2 – Distribuția populației orașului Liteni pe sexe
Nr.

Apartenență etnică

Număr de

redusă (3,84%) există în Liteni și persoane de alte confesiuni: penticostală,

2002

2010

2011

2012

2013

creștină de rit vechi, creștină după Evanghelie, baptistă, romano-catolică,
reformată, adventistă de ziua a șaptea.

1.

Populația – bărbați

5.070

5.115

5.133

5.137

5.144

2.

Populația – femei

4.920

5.109

5.121

5.143

5.125

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Suceava
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Tabel nr. 4 – Structura populației în Liteni după confesiune, în anul 2011
Nr.

Denumire

crt.

Tabel nr. 5 – Structura populației pe vârste

Număr de

% din populația

Nr.

persoane

totală

crt.

9.707

94,6%

1.

Denumire

Număr de persoane
2010

2011

2012

2013

sub 15 ani

2.198

2.140

2.108

2.059

2.

15 – 64 ani

6.372

6.480

6.544

6.606

3.

65 de ani și peste

1.654

1.634

1.628

1.604

10.244

10.254

10.280

10.269

1.

Ortodoxă

2.

Romano-catolică

6

0,06%

3.

Reformată

4

0,05%

4.

Penticostală

166

1,73%

5.

Baptistă

10

0,10%

6.

Adventistă de ziua a șaptea

5

0,05%

7.

Creștină după Evanghelie

43

0,45%

Grupa de vârstă de 65 de ani și peste înregistrează un procent scăzut din

8.

Creștină de rit vechi

67

0,70%

populația orașului Liteni. Astfel, doar 15,62% dintre locuitorii orașului sunt

246

2,56%

vârstnici, acest fenomen fiind explicat prin statisticile de la nivel macro, în

10.254

100%

9.

Apartenență confesională
necunoscută
Total

Sursa: Anuarul Statistic al județului Suceava, ediția 2013

Total

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Suceava

sensul în care speranța de viață în România este una scăzută, chiar cea mai
scăzută între statele membre ale Uniunii Europene.

Structura populației pe grupe de vârstă
În ceea ce privește repartizarea populației din orașul Liteni pe grupe de vârstă,
categoria cea mai reprezentativă este cea a segmentului activ (15-64 ani), cu
un procent de 64,33% din totalul populației, asigurând un potențial ridicat de
forță de muncă.
Populația tânără reprezintă 20,05% din totalul populației orașului Liteni, fiind
un aspect pozitiv pentru dezvoltarea socio-economică a localităților, întrucât
pe termen mediu și lung creează premisele unei economii cu o forță de muncă
tânără, capabilă să susțină populația inactivă.
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inițiativelor antreprenoriale, asigurarea unor condiții de trai superioare
conform standardelor urbane.

85 ani și peste
80 - 84 ani
75 - 79 ani
70 - 74 ani
65 - 69 ani
60 - 64 ani
55 - 59 ani
50 -54 ani
45 - 49 ani
40 - 44 ani
35 - 39 ani
30 - 34 ani
25 - 29 ani
20 - 24 ani
15 - 19 ani
10 - 14 ani
5 - 9 ani
0 - 4 ani
-1000

Sporul natural și mortalitatea
Rata sporului natural în anul 2012 la nivelul orașului Liteni a fost una pozitivă
în contextul în care diferența dintre numărul de născuți vii și numărul de
decedați pe parcursul anului de referință a fost de 12 persoane.
Anul 2013
Anul 2010

Astfel, sporul natural pozitiv de la nivelul orașului urmărește trendul de
creștere a numărului de născuți vii din anul 2012 care s-a înregistrat la nivelul
întregului județ, atât în mediu rural, cât și în cel urban. În mediul urban din
județul Suceava, în anul 2012 numărul născuților vii a fost cu 6,03% mai mare
decât în anul precedent, pe când numărul deceselor a crescut cu un punctaj
mai mic, de 4,20% față de același an de referință.

-500

0

500

1000

Tabel nr. 6 – Sporul natural al orașului Liteni, în anul 2012
Număr

Anul

Figura nr. 2 – Evoluția populației pe grupe de vârstă în orașul Liteni
2012

Conform datelor din piramida vârstelor, raportul de dependență demografică
din orașul Liteni indică un raport de 55,45%, ceea ce înseamnă că la fiecare
100 de persoane aflate la vârsta de muncă (15-64 ani) există 55 de persoane

Spor natural

Oraș Liteni

Județul Suceava

Natalitate

Mortalitate

Natalitate

Mortalitate

124

112

8.189

7.638

12

551

Sursa: Anuarul Statistic al județului Suceava

în dependență (0-14 ani, respectiv 65 ani și peste). În prezent, acest lucru
reflectă o situație favorabilă din punct de vedere demografic, însă este

Prin urmare, se constată o tendință de întinerire a populației din orașul Liteni,

necesară implementarea unor măsuri care să vizeze retenția persoanelor

cu efecte pozitive asupra forței de muncă pe termen mediu și lung,

tinere în oraș: creșterea investițiilor, a locurilor de muncă, sprijinirea

preconizându-se o rată de înlocuire a forței de muncă de 977,22‰. Această
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rată este una superioară ratei înregistrate la nivel regional sau național, unde

Referitor la soldul schimbărilor de domiciliu, la nivelul anului 2012, s-au

rata de înlocuire ajunge la 626,30‰, respectiv 576,9‰, ceea ce denotă faptul

înregistrat 127 de plecări cu domiciliul din orașul Liteni, comparativ cu 130 de

că pe termen lung, peste 10-15 ani, la fiecare 1.000 de locuitori care vor părăsi

stabiliri cu domiciliul, soldul schimbului de domiciliu fiind unul pozitiv, de 3

câmpul muncii vor exista aproximativ 977 de tineri, rezultând un deficit de 23

persoane.

de persoane active și apte de muncă.
Tabel nr. 8 – Soldul schimbărilor de domiciliu în orașul Liteni, anul 2012
Nr.

Migrarea populației

Denumire

crt.

Mișcarea migratorie a populației de pe un teritoriu administrativ bine delimitat
influențează puternic celelalte aspecte demografice, cum ar fi întinerirea sau
îmbătrânirea populației, creșterea sau scăderea populației stabile, numărul de

2012

1.

Stabiliri cu domiciliu

130

2.

Plecări cu domiciliu

127

3.

Sold schimbări de domiciliu

3

Sursa: Anuarul Statistic al județului Suceava, ediția 2013

persoane active pe piața muncii, gradul de dependență demografică etc.
Datele oficiale indică o tendință de migrație a populației, cu efecte negative
Migrarea populației poate fi analizată prin prisma a doi indicatori majori:

asupra volumului şi structurii demografice a comunităţii locale, structurii şi

soldul schimbărilor de reşedinţă şi soldul schimbărilor de domiciliu. Soldul

funcţionalității gospodăriilor, calității şi stilului de viaţă, sistemului de valori

migratoriu reprezentat de soldul schimbărilor de reşedinţă la nivelul orașului

personale şi comunitare.

Liteni în anul 2012 a fost unul negativ, în contextul în care au plecat cu
reședința 79 de persoane, iar 33 de persoane și-au mutat reședința în Liteni.

Fenomenul de migrare a populaţiei de la nivelul orașului Liteni este prezent,
în special, în rândul grupului de vârstă aferent ciclului de studii terţiare (20 –

Tabel nr. 7 – Soldul schimbărilor de reședință în orașul Liteni, anul 2012
Nr.
crt.

Denumire

2012

24 de ani), având în vedere localizarea îndepărtată a universităţilor. În rândul
acestora se identifică două tipuri de migrare: temporară (pe perioada studiilor)
şi definitivă. Cu toate acestea, având în vedere premizele de dezvoltare ale

1.

Stabiliri cu reședința

33

orașului Liteni, mediul economic local va putea oferi tinerilor absolvenţi de

2.

Plecări cu reședința

79

3.

Sold schimbări de reședință

-46

studii superioare oportunități variate și locuri de muncă care să corespundă

Sursa: Anuarul Statistic al județului Suceava, ediția 2013

formării profesionale.

30

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, ORAȘUL LITENI

Populația ocupată
Conform datelor statistice primite din partea Agenției Județene de ocupare a

populației ocupate, iar cele din industria prelucrătoare 5,79%, bazată în special

forței de muncă Suceava, în anul 2013, numărul persoanelor active din orașul

pe fabricarea produselor agro-alimentare.

Liteni, cu vârsta între 18 și 65 de ani, a fost de aproximativ 6.000 persoane.
Tabel nr. 9 – Populația ocupată pe domenii de activitate, anul 2011
Referitor la populația ocupată, aceasta se cifra la 4.763 persoane, conform

Nr.

recensământului populației din anul 2011, reprezentând aproximativ 80% din

crt.

populația activă.
Persoanele ocupate din orașul Liteni activează în principal în domeniul
agriculturii, ceea ce denotă și caracterul preponderent agricol al zonei. Astfel,
procentul de persoane ocupate în agricultură este de 61,20%, fiind
semnificativ mai ridicat comparativ cu cel județean, de doar 47,52%.
Pe locul secund în clasamentul populației ocupate este clasat domeniul
construcțiilor, la nivelul anului 2011 înregistrându-se 572 de persoane
ocupate, constituind 12% din numărul total al acestora. Desfășurarea
activităților aferente construcțiilor în orașul Liteni este favorizată de

1.

pietriș.
Numărul persoanelor ocupate în comerțul cu ridicata și cu amănuntul,
repararea autovehiculelor și motocicletelor constituie 7,26% din totalul

Agricultură, silvicultură
și pescuit

Număr de

% din populația

persoane

totală

2.915

61,20%

2.

Industria extractivă

14

0,29%

3.

Industria prelucrătoare

276

5,79%

12

0,25%

18

0,37%

572

12%

346

7,26%

136

0,33%

Producția, furnizarea de energie
4.

electrică și termică, gaze, apă
caldă și aer condiționat

5.
6.

Distribuția apei, salubritate,
gestionarea deșeurilor
Construcții
Comerț cu ridicata, cu

7.

amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor

traversarea acestuia de către două râuri, Siret și Suceava, a căror albii sunt
bogate în materiale de construcții, cum ar fi: nisip, piatră de râu, prundiș și

Denumire

8.

Transport și
depozitare

9.

Hoteluri și restaurante

35

0,73%

10.

Informații și comunicații

11

0,23%

4.763

100%

Total
Sursa: Anuarul Statistic al județului Suceava, ediția 2013
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Mediul economic local
Principalul obiectiv al oraşelor din România este reprezentat de crearea unei

Instrumentele cu finanțare nerambursbilă europeană pot contribui la

pieţe funcţionale, compatibilă cu principiile, normele, mecanismele, instituţiile

repornirea domeniilor afectate de criza mondială, precum și la dezvoltarea de

şi politicile Uniunii Europene. Astfel, scopul strategiei de dezvoltare locală se

noi sectoare investiționale cu efecte benefice asupra mediului antreprenorial

fundamentează pe evaluarea resurselor şi oportunităților de dezvoltare

local, asigurându-se astfel o creștere semnificativă a nivelului de atractivitate

existente la nivelul orașului Liteni în vederea tranziţiei spre o economie în

a orașului.

concordanță cu standardele europene.
Analiza contextului economic actual al orașului Liteni se bazează pe
interpretarea în mod comparativ a indicatorilor economici reprezentativi de la
nivel regional, județean și local. Astfel, reducerea discrepanțelor regionale se
fundamentează pe evaluarea eficientă a resurselor existente în vederea
valorificării oportunităților de dezvoltarea economică a comunității.
Proximitatea orașului Liteni faţă de Municipiul Suceava a determinat de-a
lungul timpului formarea unor legături de interependenţă între acestea,
dezvoltarea economico-socială a orașului fiind dependentă de gradul de
dezvoltare al reședinței de județ şi viceversa, iar forța de muncă relativ ieftină
de la nivel local, terenurile mai ieftine putând constitui factori semnificativi în
atragerea învestitorilor din mediul urban apropiat.
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Produsul intern brut
Situat în Regiunea Nord-Est, cea mai mare regiune din punct de vedere al

În ceea ce privește mediul de afaceri din orașul Liteni, conform informațiilor

numărului de locuitori și al suprafeței, Orașul Liteni prezintă caracteristicile de

furnizate de către Oficiul Registrului Comerțului Suceava, acesta este constituit

dezvoltare specifice regiunii, respectiv un nivel de dezvoltare economică

în preponderență din microîntreprinderi (125), totalul agenților economici

foarte scăzut.

fiind de 225 de unități active, generând o cifră de afaceri totală de 20.614.126
lei la nivelul anului 2012.

Analizând evoluția produsului intern brut se constată o scădere într-un ritm
mai alert comparativ cu cel înregistrat la nivel național. Astfel, în perioada 2009

Domeniul Transport și depozitare a reprezentat domeniul prioritar care a

- 2010, produsul intern brut al regiunii de dezvoltare Nord-Est a înregistrat o

generat cel mai mare flux financiar în anul 2012, de 7.690.476 lei, situație

scădere de aproximativ 3,3% față de scăderea înregistrată la nivel național, de

datorată în mare parte faptului că orașul Liteni este traversat de 2 drumuri

doar 1,3%. De asemenea, regiunea Nord-Est reprezintă regiunea cu o putere

județene care fac legătura între sudul și nordul Moldovei, dar și de calea ferată

de cumpărare a locuitorilor scăzută față de valoarea înregistrată la nivel

ce face legătura între București și Suceava. Pe locul secund după cifra de

național de 7.200 de euro pe an, reprezentând 29% din media înregistrată la

afaceri se clasează domeniul comerțului cu ridicata și cu amănuntul,

nivelul țărilor comunitare.

întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor, înregistrând o cifră
de afaceri de 5.134.309 lei în anul 2012.

Rata șomajului
În anul 2012, rata șomajului a fost de 6% la nivelul regiunii de dezvoltare NordEst, mai ridicată cu 0,2 procente comparativ cu anul 2011, însă mai mică cu 1,8
procente față de cea înregistrată în anul 2010.
Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică, în județul
Suceava s-a înregistrat o rată a șomajului de 5,5% în anul 2012, numărul total
de șomeri cifrându-se la 13.881 de persoane, dintre care 8.092 bărbați și 5.789
femei.
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Demografia întreprinderilor locale
Din totalul numărului de șomeri, doar 963 sunt cu studii superioare, reflectând

La nivelul orașului Liteni numărul total de întreprinderi locale, persoane fizice

faptul că ratele cele mai crescute ale șomajului sunt înregistrate pentru

și persoane juridice, cu sediul social în cadrul orașului s-a cifrat la 225 de

persoanele cu studii medii și primare (68%). Comparativ cu rata șomajului

unități la finalul anului 2012, dintre care 90 reprezintă persoane fizice

înregistrată în anul 2012 la nivel regional, rata șomajului în județul Suceava a

autorizate, 19 întreprinderi individuale, 16 întreprinderi familiale, iar 100 de

fost cu 0,5 procente mai scăzută,

unități constituie persoane juridice.

Numărul șomerilor din orașul Liteni s-a cifrat la 168 de persoane în anul 2012,

0,39%

reducându-se cu 21,86% față de anul 2010, respectiv cu 4% față de anul 2011.

6,61%

Evoluția descendentă a numărului de șomeri a fost generată de redresarea
șomajului în rândul populației active, atât de la nivel local, cât și la nivel

1.

Șomeri - Total

Întreprinderi individuale
Întreprinderi familiale

40%

Tabel nr. 10 – Numărul de șomeri în orașul Liteni
crt.

Persoane fizice autorizate
44%

regional și național.

Denumire

Societate cu răspundere limitată

8,61%

mediului economic local după criza mondială ce a afectat puternic rata

Nr.

0,39%

Societate pe acțiuni
Societate cooperativă

2010

2011

2012

215

175

168

Sursa: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava

Figura nr. 3 – Numărul de societăți existente în orașul Liteni

În perioada 2010 – 2012, pentru combaterea efectelor sociale cauzate de

Principalul sector de activitate al agenților economici din Orașul Liteni este cel

pierderea locurilor de muncă, în orașul Liteni au beneficiat de indemnizații,

al comerțului, respectiv comerțul en-detail și comerțul en-gros, în cadrul

după cum urmează:

acestuia desfășurându-și activitatea 88 de unități comerciale.

 în anul 2010: 52 de şomeri indemnizaţi;
 în anul 2011: 12 de şomeri indemnizaţi;

Domeniul agriculturii înglobează un număr de 68 de întreprinderi, principalele

 în anul 2012: 41 de şomeri indemnizaţi.

domenii de activitate fiind cultivarea cerealelor, a legumelor și creșterea
animalelor.
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Tabelul nr. 11 – Numărul agenților economici pe domenii de activitate
Nr.

Domeniu de activitate

crt.

Număr firme

1.

Agricultură, silvicultură și pescuit

68

2.

Industria extractivă

6

3.

Industria prelucrătoare

11

4.
5.
6.

Producția și furnizarea de energie electrică și termică,
gaze, apă caldă și aer condiționat
Construcții

1

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și
repararea autovehiculelor și motocicletelor

88

Transport și depozitare

10

8.

Hoteluri și restaurante

7

9.

Informații și comunicații

5

10.

Intermedieri financiare și asigurări

1

11.

Activități profesionale, științifice și tehnice

1

Activități de servicii administrative și activități de
servicii suport

13.

Învățământ

14.

Alte activități de servicii

agenților economici care activează în cadrul acestora cifrându-se la 30 de
unități, principalele domenii de activitate fiind: transport și depozitare (10),
hoteluri și restaurante (7), informații și comunicații (5), intermedieri financiare
și asigurări (1), activități profesionale, științifice și tehnice (1), activități de
servicii administrative și activități de servicii suport (1), învățământ (1) și altele
activități de servicii (4).

21

7.

12.

Sectorul serviciilor este relativ slab reprezentat în Orașul Liteni, numărul

1

Având în vedere faptul că sectorul serviciilor este esențial în dezvoltarea
economică prin asigurarea unor condiții de trai la standarde europene: acces
la sisteme bancare, contabile, transport, telecomunicații etc., este necesară
încurajarea diversificării mediului economic și dezvoltarea societăților din
sectorul serviciilor, contribuind astfel la impulsionarea transferului de
tehnologie, încurajarea investițiilor pe termen lung și creșterea competitivității
economiei de la nivel local.

1
4
TOTAL

225

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Suceava

Referitor la sectorul industrial, în cadrul orașului Liteni au sediul social 18
agenți economici, obiectele principale de activitate fiind: industria extractivă,
industria prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică și termică,
gaze, apă caldă și aer condiționat.
Dezvoltarea afacerilor în domeniul construcției este favorizată de existența pe
teritoriul orașului Liteni a răurilor Siret și Suceava, albia acestora fiind bogată
în materiale de construcție: piatra de râu, pietriș și nisip etc.
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Raportat la populația orașului, densitatea IMM-urilor este de aproximativ

căruia activează 48 de persoane. La polul opus sunt situate domeniile

24,80 IMM la 1.000 de locuitori, valoare ce se află cu mult peste media

Intermedieri financiare și asigurări cu 6 angajați și Informații și comunicare cu

regională de 13,6 IMM-uri/1.000 de locuitori. Cu toate acestea, față de media

2 angajați, numărul scăzut fiind explicat în mare parte de gradul înalt de

de la nivel european de 41 IMM-uri/1.000 de locuitori, valoarea indicatorului

specializare necesar pentru desfășurarea acestor activități.

înregistrat pentru Orașul Liteni reprezintă doar 69%, fiind necesară
implementarea unor măsuri care să genereze o creștere a nivelului de
atractivitate al orașului pentru investitori și sprijinirea spiritului antreprenorial
al locuitorilor.

Tabel nr. 13 – Situația populației angajate în orașul Liteni
Nr.

Denumire

crt.

Agricultură, silvicultură și

2010

2011

2012

17

17

20

22

23

22

Localizarea în apropierea orașului Suceava are un efect pozitiv asupra

1.

numărului de întreprinderi, orașul Liteni constituind un mediu propice de

2.

dezvoltare a noilor afaceri având în vedere forța de muncă ieftină și resursele

3.

Industria extractivă

14

15

14

diverse care pot fi valorificate la costuri mai reduse.

4.

Industria prelucrătoare

8

8

8

Tabel nr. 12 – Numărul mediu de salariați
Nr.

Ani

Număr de salariați

1.

2011

337

2.

2012

332

3.

2013

320

crt.

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Suceava

Numărul mediu de salariați în anul 2013 a fost de 320 de persoane,
reprezentând aproximativ 5,2% din populația activă a orașului Liteni (persoane
cu vârsta cuprinsă între 15 – 65 de ani), acesta reducându-se cu 5% în perioada
2011 – 2013.

pescuit
Industrie

5.

Comerț

20

19

19

6.

Transport și depozitare

14

14

13

7.

Informații și comunicații

4

5

6

2

2

2

43

41

40

143

138

138

59

51

48

13

12

12

337

322

320

8.
9.
10.
11.
12.

Intermedieri financiare și
asigurări
Administrație publică și
apărare
Învățământ
Sănătate și asistență
socială
Alte activități ale
economiei naționale
Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică Suceava

Majoritatea dintre aceștia erau angajați în Învățământ (138 de persoane), pe
locul secund clasându-se domeniul Sănătății și asistenței sociale în cadrul
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Rezultatele întreprinderilor
Cifra de afaceri înregistrată de agenții economici din orașul Liteni la finalul

Pentru asigurarea unei productivități ridicate, cu efecte directe asupra

anului 2012 se cifra la 20.614.126 lei, constituind doar 0,12% din cifra de

indicatorilor financiari privind cifra de afaceri și salarizarea celor angajati, sunt

afaceri de la nivelul județului Suceava, de 16.114.000.000 lei.

necesare investiții semnificative în tehnologizarea activităților din agricultură,
fie prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, fie prin intermediul

Referitor la domeniile care au contribuit în mod semnificativ la cifra de afaceri

parteneriatelor publice-private.

totală înregistrată la nivelul anului 2012 sunt transportul și depozitarea,
comerțul cu ridicata și industria bazată pe industria prelucrătoare și extractivă.
Astfel, agenții economici care activează în domeniul transportului au raportat
o cifră de afaceri de 7.690.476 lei, reprezentând 37,30% din cifra totală de
afaceri.

Tabel nr. 14 - Cifra de afaceri pe domenii de activitate, 2012 (lei)
Nr.

Domeniu de activitate

crt.
1.

Transport și depozitare

2.

Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea

Cifra de afaceri înregistrată de unitățile economice cu domeniul principal de

și repararea autovehiculelor și motocicletelor

Cifra afaceri
7.690.476
5.134.309

activitate în comerț s-a cifrat la 5.134.309 lei, constituind 24,90% din valoarea

3.

Industria prelucrătoare

4.149.104

totală de la nivelul anului 2012.

4.

Industria extractivă

2.213.741

5.

Construcții

1.089.144

6.

Hoteluri și restaurante

167.665

7.

Agricultură, silvicultură și pescuit

158.649

8.

Activități profesionale, științifice și tehnice

11.038

La nivelul anului 2012, producția industrială, bazată pe industria extractivă și
producătoare a înregistrat o valoare ridicată a cifrei de afaceri, reprezentând
30,86% din totalul acesteia de 20.614.126 lei.
Cifra de afaceri din domeniul agriculturii a fost extrem de scăzută comparativ

Total

20.614.126

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului Suceava

cu potențialul agricol de care dispune orașul, respectiv 158.649 lei, situație
evidențiată și de numărul redus de angajați, de doar 17 persoane.
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Agricultura
„Politica Agricolă Comună a Europei reflectă aspiraţia societăţii europene către
o politică care garantează alimente de calitate superioară, gestionarea durabilă
a resurselor naturale şi dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale. Aceasta este o
politică în beneficiul tuturor cetăţenilor UE” – Dacian Cioloș, Comisar pentru
Agricultură
Conform Agenției de Dezvoltare Regională Nord–Est, regiunea Nord – Est
deține o suprafață agricolă ce reprezintă un procent de circa 15,45% din
suprafața agricolă totală a țării. În ciuda acestui fapt, această resursă nu este
valorificată la potențialul său maxim, productivitatea fiind scăzută la toate
tipurile de culturi din cauza existenței unor factori naturali sau de ordin tehnic
ce îngreunează acest proces.
Agricultura reprezintă un sector de primă importanță în România, luând în
considerare contribuția pe care o are în economic națională și rolul social vital.
Agricultura a deținut dintotdeauna un rol important pentru economia
României, însă în ultimii ani contribuția agriculturii la Produsul Intern Brut a
scăzut, din cauza lipsei investițiilor în acest sector.
Dacă la începutul anilor 2000 contribuția agriculturii în VAB (valoarea
adăugată brută a agriculturii, silviculturii și pescuitului, raportată la totalul
valorii adăugate brute) era de aproximativ 12%, în anul 2010 evoluția se
situează într-o curbă descendentă, atingând un nivel de 6,7% în 2010.

Suprafața totală a orașului Liteni este de 7.232 ha, dintre care 5.036 ha
suprafața agricolă, iar 2.196 ha reprezintă suprafață cu terenuri neagricole
(vegetație forestieră, ape, bălți, etc.).
După modul de folosință, din suprafață agricolă 86% reprezintă suprafața
arabilă. Suprafața livezilor și pepinierelor pomicole din oraș este destul de
nesemnificativă, aceasta reprezentând 0,16% din suprafața agricolă totală.
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Pădurile se întind pe 1.462 ha, reprezentând 66% din suprafața totală, alte

3%

0,16%

suprafețe neagricole fiind consituite din: suprafețe cu ape și bălți (190 ha),
suprafațe ocupate cu construcții (214 ha), căi de comunicații și căi ferate (48

11%

Arabil
Pășuni
Fânețe
86%

Livezi

ha), iar 282 ha reprezintă suprafețe cu terenuri degradate și neproductive.
Deși orașul Liteni deține un specific preponderent agricol, veniturile din acest
domeniu sunt reduse, cu toate că agricultura este clasată pe locul secund ca
număr de întreprinderi (66 unități comerciale), ceea ce denotă faptul că
activitatea agricolă este slab dezvoltată, fiind necesară sprijinirea fermierilor în
vederea achiziționării de utilaje moderne și încurajarea asocierilor între

Figura nr. 4 – Distribuția terenului agricol

agricultori pentru comasarea terenurilor și utilizarea acestora în arendă, sau
sub forma unor cooperative, contribuind astfel la creșterea competitivității

Referitor la suprafața pășunilor, aceasta se întinde pe 567 de ha, dintre care

agriculturii și implicit la dezvoltarea durabilă a comunității locale.

aproximativ 437 ha sunt concesionate fermierilor ce activează în domeniul
zootehniei, utilizate în preponderență pentru asigurarea hranei animalelor.

Ca urmare fragmentării terenului agricol, comasarea acestora de către
agricultori constituie un proces dificil, astfel încât majoritatea terenurilor
agricole sunt exploatate de către fermele de mici dimensiuni, 0 – 5 ha, ceea ce
conturează caracterul de subzistență a agriculturii locale, având ca scop
acoperirea nevoilor proprii de consum ale locuitorilor și pentru creșterea
animalelor din gospodărie.
Referitor la structura producției agricole se constată faptul că aceasta se
bazează în principal pe cultivarea porumbului, ca urmare a versatilității acestei
plante care poate valorifica o gamă largă de soluri, cu grade diferite de
fertilitate.
Lanurile de porumb se întind pe o suprafață de aproximativ 1.300 ha,
reprezentând 42,24% din totalul suprafețelor cultivate la nivelul orașului.
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Alte culturi cultivate pe o suprafață semnificativă la nivelul orașului Liteni sunt

Efectivul de animale înregistrate în anul 2013 ajungea la 34.811 de capete, în

lucerna (16,31%), folosită în principal pentru hrana animalelor din cadrul

scădere față de anul anterior cu 5,05%. Dintre acestea, la nivelul anului 2013

gospodăriilor, ovăzul (9,78%) și cartoful (9,78%).

păsările ocupă o poziție predominanată, reprezentând 63% din numărul total,
urmate de ovine cu 16,33% și de iepuri cu 11,11%.

Tabelul nr. 15 – Suprafața cultivată pe principalele culturi – ha
Nr.

Denumire

crt.

(+) Evoluție /

Tabelul nr. 16 – Efectivele de animale de la nivelul orașului Liteni

2012 ( ha)

2013 (ha)

(-) Regres

Nr.

1.300

1.300

-

crt.

2012 (număr ha)

2013 (număr ha)

Ovine

6.200

5.686

2.

Porcine

2.870

1.728

Cabaline

260

225

1.

Porumb

2.

Grâu

340

250

-26,47%

1.

3.

Lucernă

710

500

-29,57%

Denumire

4.

Floarea-soarelui

20

20

-

3.

5.

Rădăcinoase

5

20

+300%

4.

Păsări

22.500

22.500

6.

Fasole boabe

10

10

-

5.

Iepuri

2.500

2.500

6.

Familii de albine

276

275

7.

Bovine

1.930

2.033

8.

Caprine

127

139

7.

Ovăz

340

300

-11,76%

8.

Cartofi

300

300

-

9.

Tomate

40

40

-

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

Pe suprafețe reduse, pe teritoriul orașului se mai cultivă și grâul (8,15%),
floarea-soarelui (0,65%), rădăcinoasele (0,65%), fasolea boabe (0,32%) și
tomatele (1,3%).
Analizând evoluția culturilor agricole în intervalul 2012 – 2013, se constată o
creștere a suprafeței cultivate cu rădăcinoase cu 300%, de la 5 ha la 20 ha.
Culturile care au înregistrat un regres din punct de vedere al suprafeței
cultivate au fost grâul, cu 26,47% reducere a numărului de ha, lucerna (29,57%)
și ovăzul (11,76%).
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Turismul
„Se află o priveliște încântată cum nu e alta pe lume. Nu departe de locul unde puhoiul Sucevii intră ca un paloș de steclă în apa domoală
a Siretului”.
Mihail Sadoveanu - „Nicoară Potcoavă” despre Liteni

În contextul dezvoltării durabile, turismul constituie un mijloc de protejare,

Astfel, harta principalelor obiective turistice de la nivelul Orașului Liteni

conservare şi valorificare al potenţialului cultural, istoric, folcloric şi arhitectural

include:

al unei comunități, contribuind la creșterea economică și a nivelului de trai de
la nivel local. Turismul antrenează şi dezvoltarea altor activităţi complementare,
precum transportul de pasageri şi de mărfuri, producţia produselor alimentare,
comerţul etc., accelerând astfel creşterea şi dezvoltarea economică. Dezvoltarea

 Fântâna lui Ștefan cel Mare din satul Vercicani – construită de
domnitorul Moldovesei în urma unui război purtat în zonă;
 Pădurea de Mesteceni din satul Corni: o locație unică din împrejurimile
orașului Liteni;

turismului contribuie și la crearea de noi locuri de muncă în hoteluri,

 Biserica din satul Corni „Adormirea Maicii Domnului”;

restaurante, pensiuni, precum şi în firme cu activităţi complementare.

 Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, din satul Roșcani;
 Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, din satul Rotunda;

Orașul Liteni deține resurse variate cu potențial turistic ce pot fi valorificate în

 Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din satul Siliștea;

vederea dezvoltării durabile a economiei locale. Agroturismul și turismul de

 Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul”, din satul Vercicani;

agrement reprezintă oportunități de dezvoltare a orașului care pot contribui

 Biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”, din orașul Liteni;

la diversificarea economiei locale și la valorificarea obiectivelor cultural-

 Biserica „Sfântul Nicolae”, din Orașul Liteni: construită pe temelia vechii

istorice și a tradițiilor și obiceiurilor specifice comunității.

biserici ctitorită în anul 1782 de boierul Teodor Vârnav-Liteanu;
 Biserica după Evanghelie;

Una din cele mai importante ramuri ale turismului care constituie un potențial
semnificativ în vederea dezvoltării turismului urban este reprezentat de
turismul cultural. Patrimoniul cultural și istoric de la nivelul orașului Liteni,

 Gara Veche din Liteni: a fost construită de austrieci în a doua jumătate
a secolului al XIX-lea;
 Conacul Vârnav-Liteanu – ce datează din secolul al XVIII-lea.

tradițiile și obiceiurile constituie reale oportunități ce pot contribui la
dezvoltarea economică a orașului din punct de vedere turistic.
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Printre tipurile de turism ce pot fi practicate în orașul Liteni, se numără:
 turismul cultural;
 turismul ecumenic;
 turismul de agrement;

Turismul cultural
În orașul Liteni există o serie de obiective cultural - istorice ce pot fi valorificate
turistic, precum: Monumentul eroilor din Liteni, Casa Vârnav-Liteanu și Gara
Veche din Liteni.
Monumentul eroilor este amplasat în Centrul Civic al orașului Liteni și a fost
realizat după primul război mondial, în anul 1919 pentru comemorarea
ostașilor care au luptat pentru independența țării.

Turismul ecumenic
Gara Veche din Liteni a fost construită de austrieci în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, reprezentând o adevărată zestre arhitecturală. Clădirea a

Cel mai important lăcaș de cult din orașul Liteni este Biserica „Sfântul Nicolae”.

fost funcțională până în anii 80, găzduind apoi Oficiul Poștal din Liteni. În

Aceasta a fost construită pe temelia vechii biserici ctitorită în anul 1782 de

prezent, aceasta a fost transformată în proprietate privată, devenind sediu de

către boierul Teodor Vârnav-Liteanu, fiind recunoscută pentru pictura sa

locuințe.

deosebită, realizată în stil laicizant realist inspirată din pictura renascentiștilor
italieni.

Conacul Vârnav-Liteanu a fost contruit în secolul XVIII și este amplasat lângă
Biserica „Sf. Nicole”. Acesta a funcționat de-a lungul timpului ca Centru de

Biserica adăpostește și mormintele familiei Vârnav-Liteanu, iar în curte se află

plasament și Centru de copii, în anul 2003 fiind retrocedat moștenitorilor.

un cimitir al ostașilor sovietici căzuți în luptă în cel de-al doilea război mondial.
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Alte lăcașuri de cult reprezentative pentru orașul Liteni sunt următoarele:

Având în vedere faptul că teritoriul orașului este traversat de două răuri

Biserica din satul Corni „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica cu hramul

importante, Suceava și Siret, acest aspect poate contribui la dezvoltarea

„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, din satul Roșcani, Biserica „Adormirea

turismului prin promovarea activităților sportive și de agrement, cum ar fi:

Maicii Domnului”, din satul Rotunda, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii

pescuitul sportiv, pescuitul de agrement, raftingul, plimbări cu pluta.

Domnului”, din satul Siliștea, Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul”, din satul
Vercicani și Biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”, din orașul Liteni.

Confluența celor două râuri poate reprezenta o zonă de interes pentru turiști,
fiind necesară construirea unor zone de agrement care să asigure multiple

Turismul de agrement

oportunități de recreere.

Izvorul din Poiana Ursului reprezintă un obiectiv important din zona orașului

Luând în considerare caracterul preponderent agricol al orașului și satelor

Liteni. Construită în anul 1918, așezarea a devenit un loc de pelerinaj,

adiacente, mediul nepoluant și pitoresc, valorile cultural-istorice, tradițiile și

eveniment ce are loc în prima vineri de după Paști, apele acestuia fiind

obiceiurile, orașul Liteni poate pune accent și pe dezvoltarea agroturismului,

considerate ca având proprietăți tămăduitoare.

acesta reprezentând un element cheie în vederea valorificării resurselor
turistice și promovării identității locale, cu efecte negative minime asupra
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mediului natural, dar cu efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice și

Orașul Liteni poate beneficia din punct de vedere al dezvoltării turismului de

a nivelului de trai.

localizarea la o distanță redusă față de reședința de județ, și anume Municipiul
Suceava, ce reprezintă unul din orașele cele mai încărcate cu istorie și tradiție

Dezvoltarea agroturismului va contribui la conservarea patrimoniului cultural,

din zona Bucovinei.

a tradițiilor și obiceiurilor, turiștii beneficiind de un cadru propice relaxării și
odihnei, de posibilitatea participării la unele activități agricole și de inițiere în

Obiectivele cultural-istorice și naturale de pe teritoriul orașului pot fi introduse

arta meșteșugurilor tradiționale locale.

în circuite turistice care leagă mănăstirile din Bucovina și orașele cu puternică
tradiție turistică, contribuind astfel la recunoașterea Orașului Liteni ca obiectiv

Prin urmare, orașul Liteni reprezintă o zonă cu variate oportunități turistice

turistic și de agrement la nivelul județului și nu numai.

care cuprind atât obiectivele naturale (confluența răului Suceava cu răul râul
Siret, cel mai lung de pe teritoriul țării, pădurea de mesteceni), tradiții și
obiceiuri, cât şi obiective istorice și religioase (biserici, monument al eroilor,
fântâna lui Ștefan cel Mare).

Activități și evenimente reprezentative
Evenimentele și activitățile culturale contribuie la promovarea potențialului
turistic al zonei, astfel, în cadrul orașului se obișnuiește organizarea de
evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă: alaiuri de colindători, de mascați
cu ocazia Anului Nou, evenimente care celebrează tradițiile populare și
credințele locuitorilor.
Un eveniment cu tradiție este Ziua Orașului Liteni care se sărbătorește în prima
vineri după Paște, de Izvorul Tămăduirii. Cu ocazia acestei zile se organizează
un pelerinaj la Izvorul din Poiana Ursului la care participă membri importanți
ai comunității locale.
Cu ocazia acestei zile se organizează și diverse concerte de muzică populară
și ușoară, dansuri populare organizate de Ansamblul Izvorașul din Liteni,
recunoscut pe plan local, județean, spectacole de divertisment, eveniment ce
reprezintă un element de atracție nu numai pentru locuitorii orașului, dar și
pentru persoanele din zonele apropiate.
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Infrastructura
Procesul

de

urbanizare

durabilă

se

fundamentează

pe

dezvoltarea

O infrastructură de transport eficientă, conectată la drumurile naționale și

infrastructurii, fiind necesară implementarea unor acțiuni care să vizeze accesul

județene de transport contribuie semnificativ la creșterea competitivității

populației la o infrastructură rutieră și tehnico-edilitară de calitate, în

economice, facilitează integrarea în economia națională și permite dezvoltarea

conformitate cu tendințele de dezvoltare de la nivel european.

de noi activități pe piața locală.

Cu toate că a fost declarat oraș în anul 2004, orașul Liteni încă păstrează

Infrastructura rutieră de la nivelul orașului Liteni se află într-o stare avansată

identitatea unei comune, fiind necesare investiții semnificative în infrastructura

de degradare, drumurile orășenești, drumurile sătești și străzile urbane fiind în

de bază care să contribuie la conturarea unei imagini urbane moderne.

mare parte nemodernizate.

Infrastructura de transport
Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României
Orizonturi 2013-2020-2030, dezvoltarea durabilă a infrastructurii şi a
mijloacelor de transport se va axa pe îmbunătăţirea siguranţei traficului şi
protecţia elementelor critice de infrastructură, promovarea transportului
intermodal și reducerea impactului asupra mediului înconjurător.
Una din cele mai importante ramuri în procesul de dezvoltare a unei zone
urbane este infrastructura rutieră, îmbunătățirea calității acesteia contribuind
la reducerea discrepanțelor regionale și la asigurarea unei coeziuni economice
și sociale prin asigurarea unor standarde de viață la nivel european.
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Tabel nr. 17 - Drumurile pietruite din fonduri de la bugetul local
Nr.

Denumire

crt.

Km pietruiți

1.

DC 4 Liteni – Preuteşti

6 km

2.

DC 6 Liteni – Rotunda

5,6 km

3.

Liteni

12,18 km

4.

Vercicani

4,15 km

5.

Rotunda

4,07 km

6.

Corni

1,35 km

7.

Siliștea

1,65 km
Total

35 km

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

În vederea îmbunătățirii calității căilor rutiere de pe raza orașului, în ultimii ani
administrația publică locală a pietruit 35 km de drumuri și străzi cu fonduri de
la bugetul local, asigurând astfel un grad mai ridicat de practicabilitate a
acestora în condiții meteo nefavorabile. Lucrările de pietruire a drumurilor au
fost realizate în orașul Liteni și în cele 5 sate aferente, după cum urmează:
Infrastructura rutieră a orașului Liteni are în componenţă 2 drumuri județene

Tabel nr. 18 – Starea drumurilor comunale
Nr.
crt.

Denumire

Lungime

Tipul de îmbrăcăminte

1.

DC 4 Liteni - Preutești

6 km

Pietruit

2.

DC 6 Liteni - Rotunda

5,6 km

Pietruit

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

ce fac legătura cu Municipiul Suceava și alte localități limitrofe, 2 drumuri
comunale, drumuri vicinale ce leagă satele componente și străzi orășenești.

Drumurile comunale au o lungime totală de 11,6 km și fac legătura între Orașul

Drumurile județene DJ 208A, DJ 208C reprezintă principalele căi de

Liteni, localitatea Preutești și localitatea Rotunda, fiind complet pietruite.

comunicaţie ce traversează orașul, aproximativ 10 km revenind în
responsabilitatea administrației locale odată cu ridicarea orașuluiLiteni la rang

Referitor la drumurile vicinale, acestea însumează 38 de km și sunt în totalitate

de oraș în anul 2004.

pietruite, fiind distribuite după cum urmează:
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Tabel nr. 19 - Repartizarea drumurilor vicinale
Nr.
crt.
1.

În orașul Liteni nu există un sistem de transport în comun ca urmare a

Liteni

Tipul de
îmbrăcăminte
Pietruit

Lungime
drum vicinal
2,75 km

2.

Corni

Pietruit

3,26 km

3.
4.
5.

Rotunda
Siliștea
Roșcani

Pietruit
Pietruit
Pietruit

7,77 km
4,28 km
6,92 km

6.

Vercicani

Pietruit

3,02 km

Regio, având stație în orașul Liteni, iar în satul Corni numai pentru trenurile

38 km

personale. Trenurile asigură accesul între orașul Liteni, Suceava, Pașcani,

Localitate

Total
Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

dimensiunii relativ scăzute a zonei locative a oraşului, iar transportul către alte
localități din judeţ se realizează prin intermediul autobuzelor și microbuzelor
care transportă regulat călători pe traseul Liteni – Suceava, Liteni – Fălticeni
ș.a.
Referitor la infrastructura de transport feroviar, locuitorii au acces la 20 trenuri

Bacău, Iași și alte localități limitrofe.

În prezent, în orașul Liteni există un număr de 47 de străzi ce însumează 38,39
km, din care 13% sunt asfaltate (6 străzi) pe o lungime de 9,13 km, iar restul
de 41 de străzi, reprezentând 87%, sunt pietruite pe o lungime de 29,76 km.
Prin urmare sunt necesare lucrări ample de modernizare și asfaltarea
infratsructurii rutiere pentru a defini imaginea unui oraș la nivel european.

Oraşul Liteni nu dispune de infrastructură proprie pentru transport aerian, cele
mai apropiate aeroporturi fiind cel de la Bacău (125 km de Liteni) şi de la Iaşi
(115 km de Liteni).
Pe teritoriul orașului există drumuri de exploatație agricolă cu o lungime totală
de 32,20 km, însă starea acestora este precară, afectând nu numai locuitorii
din zonă, dar și desfășurarea activităților economice specifice sectorului
agricol în condiții de siguranță, fapt ce contribuie la creșterea gradului de

13%

nemulțumire al participanților la trafic dar și al potențialilor investitori.
Străzi pietruite

Străzi asfaltate
87%

Astfel, din totalul drumurilor de exploatație agricolă, 19,65 km sunt din
pământ, fapt ce îngreunează accesul către terenurile agricole în condiții meteo
nefavorabile, drumurile fiind greu de practicat, și doar 12,55 km sunt pietruiți
ca urmare a resurselor financiare limitate, situație ce contribuie la un grad

Figura nr. 5 – Repartizare străzi orășenești

scăzut de atractivitate a investitorilor și la scăderea productivități agricole.
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Tabel nr. 20 - Drumurile de exploatație agricolă
Nr.
crt.
1.

2.

Localitate
Rotunda

Liteni

3.

Siliștea

4.

Corni

5.

Vercicani

Denumire
DC6 – Hareta
Rotunda
Tarincuta –
Ministeru
Tarincuta –
Siliștea
Tarincuta –
Pîrîul
Humăriei
Cioate
Movilă –
Izvoraș
Drumul
Hotarului
Pridva
Pârlitură
Izlaz Siliştea
Şes
Corni - Cioroi
Vercicani –
Pavel
Vercicani –
Hurmuz
Vercicani –
Şes

Tipul de
îmbrăcăminte

Cu toate acestea, în ultimii ani administrația publică a avut în vedere creșterea
Lungime (km)

Pământ

3,360

Pământ

1,070

Pământ

2,280

Pământ

3,360

Pământ

2,140

Pământ

1,000

Pietruit
Pământ
Pământ
Pământ
Pământ

8,40
1,570
2,040
1,710
3,440

Pietruit

2,850

Pietruit

1,300

Pământ

1,000

Total

Liteni s-au realizat marcaje noi pentru trecerile de pietoni, acestea fiind

În anul 2013, administrația publică locală a redat în folosință podul de pe
drumul județean 208C care face legătura între localitatea Roșcani și localitatea
Liteni și traversează răul Suceava, proiect ce a fost finanțat de către Compania
9,78

7,84

indicatoarele rutiere conform standardelor în vigoare, iar în zona școlilor din
semnalizate în mod corespunzător cu indicatoare rutiere.

1,670

Pământ

gradului de siguranță al transportului rutier, reabilitând marcajele și

Națională de Investiții, contribuind la fluidizarea traficului de la nivel local și
îmbunătățirea accesului între localități.

3,62
5,15

5,15

32,20

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni
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Infrastructura de utilități
Premisele pentru relansarea economică a zonelor urbane și promovarea unui
cadru economic prosper sunt indispensabil legate de dezvoltarea și
modernizarea infrastructurii de utilități. Astfel, dezvoltarea economică și socială
se fundamentează pe gradul de acces al populației la o infrastructură tehnicoedilitară modernă, ce contribuie la îmbunătăţirea standardelor de viaţă, la
asigurarea unor condiții optime de trai, sănătate și protecție a mediului
înconjurător, creionând astfel o imagine demnă de un oraș european.
În acest context, dezvoltarea durabilă a orașului Liteni se va axa pe
îmbunătățirea infrastructurii de utilități și asigurarea unor servicii publice de
calitate, în conformitate cu prevederile legislației naționale și a directivelor
europene. Astfel, principalele direcții de dezvoltare sunt: modernizarea și
extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, extinderea rețelei de
canalizare și construirea unei rețele de distribuție cu gaz metan pentru toate
localitățile componente.

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă

Referitor la evoluția numărului de locuitori abonați la rețeaua de alimentare
cu apă se observă un trend ascendent al acestora, în perioada 2011 – 2013
numărul acestora majorându-se cu 37,29%, de la 2.038 persoane în anul 2011
la 2.798 în anul 2013.

În cadrul orașului Liteni există o rețea centralizată de alimentare cu apă
potabilă cu o lungime de 32,50 km, la care sunt racordate gospodăriile din

Localitatea Liteni deține ponderea cea mai ridicată a numărului de abonați,

localitățile Liteni, Corni și Roșcani. Numărul de abonați la sistemul de

aceștia reprezentând 57,84% din numărul total înregistrat la finalul anului

alimentare cu apă potabilă era de 2.798 la finalul anului 2013, ponderea

2013, fiind urmată de localitatea Roșcani cu 27,66% și de localitatea Corni cu

locuințelor cu acces la rețeaua de alimentare cu apă fiind de 70% pentru

14,65%.

localitatea Liteni, 75% pentru satul Corni și 76% pentru satul Roșcani.
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Tabel nr. 21 – Evoluție număr de abonați la rețeaua de alimentare cu apă
Nr.
crt.

Localitate

2011

2012

2013

(nr. abonați)

(nr. abonați)

(nr. abonați)

1.

Liteni

1.138

1.400

1.614

2.

Corni

326

368

410

3.

Roșcani

574

700

774

Total

2.038

2.468

2.798

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

Numărul persoanelor abonate la rețeaua publică de alimentare cu apă
potabilă din orașul Liteni reprezintă doar 27,24% din numărul total de locuitori
înregistrați la nivelul anului 2013. Cu toate acestea, gradul de acces la sistemul

Rețeaua de alimentare cu apă dispune și de o stație de tratare compusă din 4
rezervoare de oxidare, 5 filtre sub presiune, instalație cu clorare Q-17,56 l/s,
sulfantă spălare filtre, cu o capacitate de 17,56 l/s.
Tabel nr. 22 – Rețeaua conductelor de aducțiune a apei potabile
Nr.

Localitate

crt.

Lungimea conductelor de
aducțiune a apei potabile

Cișmele

Hidranți

1.

Liteni

2.045 m

37

2

2.

Corni

1.600 m

14

1

3.

Roșcani

1.250 m

22

1

Total

4.850 m

73

4

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

de alimentare cu apă este de peste 70% (70% pentru localitatea Liteni, 75%
pentru localitatea Corni și 76% pentru localitatea Roșcani), ceea ce indică

Conductele de aducțiune a apei potabile din oraș totalizează 4.850 m, dintre

faptul că populația optează în mare parte alimentarea cu apă prin metode

care 2.045 m realizate pe teritoriul localității Liteni, 1.600 m în satul Corni și

tradiționale în detrimentul rețelei centralizate ca urmare a resurselor financiare

1.250 m în satul Roșcani.

limitate.
Conform informaţiilor furnizate de Primăria orașului Liteni, odată cu realizarea
Sursele care asigură alimentarea cu apă potabilă a localităților în sistem

rețelei de alimentare cu apă, pentru asigurarea necesarului de apă potabilă

centralizat sunt reprezentate de 5 puțuri forate cu adâncimea de 15 m, după

locuitorilor, s-au construit și 73 de cișmele, dintre care 50% au fost realizate în

cum urmează:

localitatea Liteni, în prezent acestea fiind închise din motive de siguranță. De

 4 puțuri în localitatea Liteni;

asemenea, la nivelul reţelei de distribuţie a apei au fost montaţi și 4 hidranţi

 1 puț în localitatea Corni.

pentru asigurarea alimentării cu apă în caz de incendiu sau pentru alte
necesităţi.

În anul 2013 acestea au asigurat distribuția unui volum de apă anual de
164.250 m3 de apă, în creștere față de anul 2012 cu 23,46%, iar comparativ cu
anul 2011 volumul de apă distribuit s-a majorat cu 258,62%, urmând trendul
ascendent al numărului de abonați.

Apa potabilă este furnizată de către administrația publică locală prin
intermediul Serviciului de Utilități Publice, taxarea realizându-se prin
contorizare individuală, în perioada 2011-2013 prețul serviciilor de asigurare
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a apei potabile fiind de 1,95 lei/m3, atât pentru persoane fizice cât și pentru
persoane juridice.
Având în vedere faptul că o mare parte din locuitorii orașului Liteni nu sunt
racordați la sistemul public de alimentare cu apă, iar locuitorii din satele
Siliștea, Rotunda și Vercicani nu au construită o rețea de alimentare cu apă
potabilă, aceștia se aprovizionează cu apă prin intermediul metodelor
tradiționale, cu ajutorul fântânilor și hidrofoarelor.

unități, distribuite pe sate după cum urmează:

Localitate

satul Rotunda) și o stație de tratare de 10 l/s în satul Corni.
Prin intermediul proiectului, administrația publică locală are în vedere și
extinderea rețelei de alimentare prin construirea a 1.602 m de conducte de
distribuit de 160 m3/zi, asigurându-se astfel un grad de acces al populației la
sistemul de alimentare cu apă de 100%. Actualmente proiectul a fost sistat din

Pentru asigurarea unor condiții de viață decente, în conformitate cu
Număr fântâni

1.

Liteni

149

2.

Vercicani

11

3.

Rotunda

95

4.

Corni

37

5.

Siliștea

40

6.

Roșcani

49
Total

volum de apă de 640 m3/zi, 35 de hidranți (10 hidranți în satul Siliștea și 25 în

lipsă de fonduri.

Tabel nr. 23 - Numărul de fântâni pe localități
crt.

de 9.016 m în satul Siliștea și de 17.312 m în satul Rotunda ce va distribui un

aducțiune în satul Corni și a 6.813 m în satul Roșcani, cu un volum de apă

Numărul fântânilor de pe teritoriul orașului Liteni ajunge în prezent la 381 de

Nr.

(PNDL). Astfel, proiectul vizează construirea unei rețele de alimentare cu apă

381

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

necesitățile prezente ale unei comunități urbane, este necesară suplimentarea
fondurilor și implementarea unor acțiuni de informare asupra beneficiilor
racordării la rețeaua de alimentare cu apă.

Rețeaua de canalizare menajeră
Existența unui sistem centralizat de canalizare menajeră eficient reprezintă unul
din serviciile publice fundamentale pentru o zonă urbană, contribuind la
dezvoltarea economică și socială, la protejarea resurselor naturale, prevenind

Luând în considerare lipsa accesului locuitorilor din satele Siliștea și Rotunda
la o rețea de alimentare cu apă potabilă, administrația publică locală a demarat
în anul 2009 implementarea proiectului „Alimentare cu apă în satele Rotunda
și Siliștea și extindere alimentare cu apă în satele Corni și Roșcani – Oraș Liteni,
Județul Suceava”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

apariția bolilor rezultate în urma traiului în condiții insalubre, cu efect direct
asupra îmbunătățirii calității vieții locuitorilor.
Trendul de la nivel național și european privind reducerea şi degradarea
resursei de apă, creşterea interesului pentru igienă şi sănătate publică impune
existența unui serviciu de canalizare modern, care să vină în întâmpinarea
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problemelor actuale cu care se confruntă zonele urbane, și nu numai, printre

care să prevină deteriorarea solurilor și răspândirea substanțelor toxice în

care: creșterea nivelului de poluare și creșterea riscului de epidemii,

natură.

reprezentând în același timp o premisă în procesul de dezvoltare durabilă.
În contextul actual, dezvoltarea economică și socială se fundamentează pe
La momentul actual, localitatea Liteni este singura care dispune de un sistem

utilizarea eficientă a resurselor naturale. Astfel, se impune o atenție deosebită

centralizat de canalizare menajeră cu o lungime de 7,017 km, la care sunt

calității apei și reîntoarcerii acesteia în natură fără efecte negative, prin

racordați doar 739 de locuitori, ceea ce reprezintă o problemă semnificativă în

parcurgerea etapelor de colectare-transport-epurare aferente unui sistem

procesul de dezvoltarea urbană.

integrat și unitar de canalizare.

Referitor la prețul serviciilor de canalizare menajeră, acesta se cifra la 0,98
lei/m în perioada 2011 - 2012, reducându-se la 0,968 lei/m la nivelul anului
3

3

2013, fapt ce a generat și o creștere a numărului de abonați cu 12,82% față de

Alimentarea cu energie termică

anul precendent.

Una din principalele probleme cu care se confruntă Orașul Liteni și satele

Astfel, în vederea creșterii gradului de acces și de racordare a populației și

gaze naturale, orașul Liteni aflându-se printre cele 8 orașe și municipii, din cele

asigurarea unor servicii publice de calitate sunt necesare investiții
semnificative care să contribuie la îmbunătățirea vieții urbane și la diminuarea

aferente acestuia este lipsa unei reţele de alimentare cu energie termică sau
16 existente în județul Suceava care nu deține un sistem de alimentare cu
energie termică.

efectelor negative asupra mediului înconjurător.
Lipsa unui sistem de canalizare funcțional pe toată raza orașului Liteni impune
locuitorilor utilizarea de metode alternative, a latrinelor și a bazinelor
vidanjabile, cu efecte nocive asupra sănătății umane și mediului înconjurător
prin deversarea apelor uzate în apele de suprafață și în pânza freatică.
Colectarea inadecvată a apei provenite din precipitaţii este principala cauza a
producerii de infiltraţii ce provoacă alunecări de teren şi eroziuni ale solului,
fiind necesară implementarea unui sistem eficient de colectare la nivel local
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Ca urmare a lipsei unui sistem centralizat care să asigure alimentarea cu

– Rotunda, 8 – Roșcani, 3 – Siliștea, 2 – Corni, 1 – Vercicani, puterea instalată

energie termică a locuinţelor, populaţia utilizează sisteme individuale de

în aceste transformatoare electrice fiind între 200 și 250 kw/PTA.

producere a energiei termice bazate pe combustibili solizi. Locuitorii orașului
Liteni au acces și la combustibil lemnos, 22,70% din surprafața totală a orașului

Lungimea rețelei de energie electrică de la nivelul orașului Liteni este de 71,36

fiind acoperită cu păduri. Cu toate acestea, fondul forestier nu asigură

km și asigură iluminatul electric pentru 3.191 de gospodării, distribuite pe

necesarul energetic al locuitorilor, fiind necesară aprovizionarea cu lemne din

localități după cum urmează:

zonele montane.
Tabel nr. 24 - Numărul de gospodării racordate la rețeaua de energie electrică
Având în vedere caracterul preponderent agricol al orașului Liteni, valorificarea

Nr.

biomasei ar putea constitui o sursă viabilă de asigurare a energiei termice prin

crt.

utilizarea peleților, brichetelor provenite din deșeuri agrare și din resturi
vegetale, cu emisii minime în mediul înconjurător, dar cu o putere calorică
semnificativă. În vederea creșterii eficienței energetice și asigurarea unui
consum minim de resurse, administrația publică locală trebuie să se axeze și
pe utilizarea energiei termice regenerabile (panouri solare, eoliene).
Prin urmare, în vederea reducerii decalajelor existente între orașul Liteni și

Localitate

Număr gospodării

1.

Liteni

1.490

2.

Vercicani

365

3.

Rotunda

315

4.

Corni

700

5.

Siliștea

270

6.

Roșcani

41
Total

3.191

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

zonele urbane mai dezvoltate este necesară implementarea unor proiecte
axate pe asigurarea unui sistem centralizat de energie termică în toate

Reţeaua de asigurare a energiei electrice din orașul Liteni are o vechime de

localitățile componente, contribuind astfel la creşterea calității vieţii şi

peste 40 de ani, aceasta nerespectând valorile calitative impuse de standardele

dezvoltarea socio-economică a zonei.

europene în vigoare. Ca urmare a uzurii fizice se produc defectări dese,
cauzând disconfort cetățenilor în special în condiții meteo nefavorabile

Reţeaua de energie electrică

(ninsori abundente, ploi, vânt puternic). Astfel, având în vedere vechimea
rețelei publice de energie electrică este necesară realizarea unor investiții care

Alimentarea cu energie electrică a orașului este asigurată în sistem centralizat
de EON MOLDOVA S.A. prin Sistemul Energetic Național, pe teritoriul orașului

să vizeze modernizarea și extinderea acesteia în conformitate cu standardele
europene.

Liteni fiind montate 38 de transformatoare electrice, dintre care: 19 – Liteni, 5
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Infrastructura de comunicații
Iluminatul public de la nivelul orașului Liteni este asigurat pentru 42 km de

În prezent, infrastructura de comunicații reprezintă un element semnificativ

străzi și drumuri comunale, fiind necesară extinderea acestuia pe aproximativ

pentru dezvoltarea locală și desfășurarea eficientă a activităților socio-

15 km de drumuri vicinale sau de servitute.

economice. Astfel, facilitarea accesului la informație contribuie în mod pozitiv
la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Luând în considerare perspectivele de dezvoltare ale orașului Liteni din punct
de vedere social și economic, extinderea rețelelor electrice și redimensionarea

Aproximativ 281 de gospodării din orașul Liteni sunt abonate la reţeaua de

echipamentelor specifice reprezintă un factor important în vederea susținerii

telefonie fixă asigurată de Telekom, reprezentând 9% din numărul total al

creșterii consumului de energie electrică. Autorităţile locale pot utiliza surse

acestora, tendinţa de utilizare a serviciilor de telefonie fixă fiind în scădere ca

alternative de energie pentru iluminatul public, respectiv panouri fotovoltaice,

urmare a ofertelor atractive şi a beneficiilor asigurate de telefonia mobilă.

panouri solare, fiind realizate astfel economii la bugetul public şi protejate
resursele epuizabile.

Referitor la serviciile de telefonie mobilă, în orașul Liteni sunt instalate relee
pentru toate cele trei reţele de telefonie mobilă: Orange, Vodafone şi Telekom.
Serviciile de internet sunt asigurate de către un operator economic specializat,
viteza acestuia fiind în medie de 2,5 Mbps, numărul abonaților cifrându-se la
792, iar numărul de abonați la cablu TV a fost de 1.685 la nivelul anului 2013.
Serviciile poştale sunt asigurate de către CN POŞTA ROMÂNĂ S.A., aceasta
desfăşurându-și activitatea într-un singur sediu în localitatea Liteni.
Evoluția permanentă a serviciilor informaționale reprezintă o necesitate din ce
în ce mai stringentă a reducerii decalajului existent în Orașul Liteni cu privire
la furnizarea serviciilor IT&C de calitate. Astfel, sunt necesare realizarea de
investiții continue din fonduri proprii sau prin utilizarea de fonduri
nerambursabile europene în vederea dezvoltării și extinderii infrastructurii de
comunicații prin facilitarea accesului tuturor locuitorilor la servicii de calitate.
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Infrastructura de locuințe
Orașul Liteni are o suprafaţă totală de 7.232 ha, din care 262 de ha intravilan
şi 6.970 ha extravilan. Intravilanul localităţii reprezintă suprafaţa ce curpinde

3.580

totalitatea clădirilor şi terenurilor destinate locuirii, dotării social-culturale şi

3.570

serviciilor populaţiei, unităţilor economice, circulaţiei şi transporturilor,

3.560

spaţiilor verzi şi de sport, lucrărilor edilitare, etc. din orașul Liteni.

3.550

Fondul locativ al orașului Liteni se cifra în anul 2012 la 3.576 locuinţe, din care

3.540

23 se află în proprietate majoritară de stat şi 3.553 în proprietate privată. Faţă

3.530

de anul 2011 fondul de locuinţe din orașul Liteni a crescut cu un procent de
0,78% (28 de locuințe).

3.576

3.547

3.548

2010

2011

2012

Figura nr. 6 – Numărul de locuințe în Orașul Liteni3
Suprafaţa locuibilă din orașul Liteni, respectiv suprafaţa desfăşurată a
încăperilor de locuit este de 34,52 m2 pe o locuinţă, suprafaţa total locuibilă
din oraș fiind de 123.452 m2, reprezentând aproximativ 1,1% din totalul
suprafeței locuibile a județului Suceava.
Suprafața medie a camerelor de locuit per locuință în Orașul Liteni este de
13,23 mp, sub media județeană de 15,32 mp, aspect reflectat de ponderea
mică a suprafeței de intravilan în totalul suprafeței orașului.
Numărul total de camere de locuit este de 9.330, fiind înregistrată o medie de
aproximativ 2,60 camere per locuință, peste media de la nivel județean de 2,38
camere/locuință. Raportat la numărul total de camere din județul Suceava,
cele din orașul Liteni reprezintă 1,3%.

3

Direcția Regională de Statistică Suceava
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1%

proprietate majoritar privată
proprietate majoritară de stat
99%

Figura nr. 7 – Situația fondului locativ după tipul de proprietate
În anul 2012, în orașul Liteni au fost eliberate autorizații de construire pentru
32 clădiri rezidențiale cu o suprafață totală de 3.972 m2 și pentru 1 clădire
administrativă, cu suprafața de 120 m2. Conform informațiilor oferite de
Institutul Național de Statistică au fost eliberate și 21 de autorizații de
construire pentru alte clădiri, însumând o suprafață de 1.349 m2, în anul 2012
fiind finalizate din fonduri private 28 dintre acestea.
Tabel nr. 25 – Situația fondului locativ al orașului Liteni
Nr.

Denumire

crt.
1.

Locuințe

2.

Camere de locuit

3.
4.
5.

Suprafață locuibilă

(m2)

Proprietate majoritar de
stat
Proprietate majoritar
privată

Orașul Liteni

Județul Suceava

3.576

40.620

9.330

97.002

123.452

1.486.151

23

5.336

3.553

257.602

Sursa: Direcția Regională de Statistică Suceava
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Resursele umane și ocuparea forței de
muncă
La nivel național, criza economică a generat o scădere a numărului de

3.302,2 mii de persoane. Dintre aceștia, populația ocupată civilă reprezintă

întreprinderi active, realizându-se implicit o reducere semnificativă a ratei de

49,7% din resursele de muncă ale regiunii de 2.399,3 mii persoane. Analizând

ocupare a forței de muncă. Având în vedere obiectivul UE 2020 privind o

rata medie a șomajului înregistrată în anul 2012, aceasta a fost de 4,3%,

ocupare a forţei de muncă de 70% a tuturor persoanelor cu vârsta între 20 ‐ 64

valoare situată sub media națională de 7,0%.

de ani, în anul 2013 România a avut o rată de ocupare de doar 62,8%, fiind
necesară stimularea creării de noi locuri de muncă prin adoptarea unor noi

La nivel național, Regiunea Nord-Est deține cea mai mare pondere a resurselor

măsuri și reforme la nivel național.

de muncă, de 17%. Populația ocupată a regiunii Nord-Est se cifra la 1.192.800
persoane la sfârșitul anului 2011, reprezentând doar 32,20% din totalul

Contextul actual general

populației și 14,2% din totalul populației ocupate a țării, aceasta activând în
principal în domeniul agriculturii (41,5%) și cel al serviciilor (35,6%).

Ca urmare a discrepanțelor semnificative existente între țara noastră și
celelalte țări membre ale Uniunii Europene, România se plasează sub media
europeană în ceea ce privește productivitatea muncii la nivel național, fiind
necesare eforturi suplimentare pentru creștererea nivelului de ocupare și
reducerea numărului de șomeri. Criza economică manifestată la nivel național
a produs destabilizarea economiei și restructurarea activităților economice,
generând o creștere semnificativă a șomajului atât la nivel local și național.
Conform rezultatelor Recensământului Populației din anul 2011, Regiunea
Nord-Est deține cel mai mare procent al numărului de locuitori, cu un total de
57
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Indicatori reprezentativi
Dezvoltarea economică a unei comunități este influențată în mare parte de

2010, situație cauzată în mare parte de instabilitatea economică existentă și

forța de muncă a acesteia. Astfel, analiza indicatorilor care caracterizează

de insuficiența ofertei de locuri de muncă disponibilă pe plan local.

distribuția populației pe grupe de vârstă și gradul de ocupare al populației
apte de muncă este importantă în determinarea factorilor care contribuie la
creșterea economică locală.

400
350

Conform informațiilor furnizate de către Direcția Regională de Statistică

300

Suceava, la nivelul anului 2012, în orașul Liteni figurează ca fiind angajate în

250

societăţile comerciale active și instituțiile publice 321 de persoane,

200

reprezentând aproximativ 4,90% din populaţia aptă de muncă, cu vârsta

150

cuprinsă între 15 și 64 de ani.

100

337

321
233

50

Astfel, comparativ cu potențialul existent pe piaţa forţei de muncă, procentul
redus al numărului de salariați reflectă insuficienţa locurilor de muncă, fiind
necesară

o

diversificare

și

revitalizare

a

mediului

economic

0
2010

2011

2012

prin

implementarea de măsuri care vizează reducerea impozitelor și taxelor și prin

Figura nr. 8 – Numărul de salariați în orașul Liteni 4

încurajarea acțiunilor antreprenoriale de la nivel local.
Referitor la situația populației angajate din orașul Liteni, se observă faptul că
Referitor la evoluția resurselor umane şi a forţei de muncă din orașul Liteni,

majoritatea acestora activează în domeniul public, cu un procent de 52%,

aceasta a urmat un trend descendent, numărul salariaților reducându-se cu

dintre care 40% în învățământ, iar 12% în administrația publică și apărare,

4,74% în intervalul 2010 - 2012. Astfel, în anul 2012, numărul salariaţilor din

constatându-se astfel subdezvoltarea mediului economic local și incapacitatea

oraș a fost de 321 de persoane, cu 16 persoane mai mic comparativ cu anul

acestuia de a asigura locuri de muncă pentru locuitorii Orașului.

4

Direcția Regională de Statistică Suceava
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orașului a râurilor Siret și Suceava, albia acestora fiind bogată în materiale de
construcții: nisip, pietriș, pietre de râu.
48%

Nr. angajați în sistemul public

52%

Nr. angajați în sistemul privat

Figura nr. 9 – Situații populației angajate în sistemul privat și public

Tabel nr. 26 – Situația populației angajate în orașul Liteni
Nr.

Denumire

crt.

2010

2011

2012

1.

Agricultură, silvicultură și pescuit

17

17

20

2.

Industrie

22

23

22

3.

Industria extractivă

14

15

14

4.

Industria prelucrătoare

8

8

8

5.

Comerț

20

19

19

6.

Transport și depozitare

14

14

13

Domeniul sănătății și asistenței sociale se clasează pe locul secund în ceea ce

7.

Informații și comunicații

4

5

6

privește numărul de persoane angajate, la nivelul anului 2012 cifrându-se la

8.

Intermedieri financiare și asigurări

2

2

2

9.

Administrație publică și apărare

43

41

40

10.

Învățământ

143

138

138

11.

Sănătate și asistență socială

59

51

48

13

12

12

337

322

320

48 de persoane, în scădere cu 18,6% față de anul 2010.
În domeniul agriculturii, numărul salariaților reprezintă doar 5,2% din valoarea
totală înregistrată în anul 2012, remarcându-se o creștere de 17,6%
comparativ cu anii 2010 și 2011. Cu toate acestea, față de numărul total al
persoanelor ocupate cu agricultura (2.815 persoane), numărul salariaților din

12.

Alte activități ale economiei
naționale
Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică Suceava

acest domeniu este semnificativ mai redus, demonstrând caracterul de
subzistență al agriculturii.

Un alt sector de activitate în cadrul căruia își desfășoară activitatea 6% din
persoanele angajate din orașul Liteni este cel al comerțului. Cu toate că

Ponderea salariaților din industrie reprezintă 6,87% din totalul populaţiei

numărul de salariați este redus comparativ cu alte domenii, acesta este clasat

salariate, 14 dintre aceștia activând în industria extractivă, iar 8 în industria

pe locul secund ca cifră de afaceri înregistrată la nivelul anului 2012 (5.134.309

prelucrătoare, valori relativ constante pentru perioada de timp 2010 - 2012.

lei), principalul obiect de activitate al acestora fiind comerțul en-gros și

Desfăşurarea activităţilor în industria extractivă este favorizată de traversarea

comerțul en-detail.
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Numărul populației angajate în transport și depozitare a redus, de 19

O valoare ridicată a populației inactive este reprezentată de pensionari, cu un

persoane, în anul 2012 și 2011, în scădere cu 5% față de anul 2010, cu toate

procent de 25%, majoritatea acestora fiind de sex feminin (74,5%).

că este sectorul care a înregistrat cifra de afaceri cea mai ridicată, de 7.690.476
Alte categorii inactive sunt persoanele casnice (15,92%), cele întreținute de

lei.

alte persoane (18%), întreținuți de stat sau de organizații private (0,92%).
Luând în considerare structura populației angajate din orașul Liteni pe

Astfel, se constată o necesitate din ce în ce mai stringentă legată de încadrarea

domenii de activitate, se constată un un nivel ridicat al salariaților în domeniul

persoanelor inactive pe piața forței de muncă, în principal a persoanelor

învățământului, spre deosebire de situaţia de la nivel regional, unde

casnice și întreținute pentru scăderea presiunii economice asupra populației

majoritatea persoanelor lucrează în agricultură, fiind necesară stimularea

active, situație ce va contribui la creșterea nivelului de viață al locuitorilor și la

mediului economic local în vederea sprijnirii iniţiativei private, promovarea

dezvoltarea economică de lungă durată a comunității.

antreprenoriatului și creșterea investițiilor.
Majoritatea populației inactive de la nivelul orașului Liteni este reprezentată
de categoria elevilor și studenților, constituind 40% din numărul total, dintre
care 51% sunt de sex masculin, și doar 49% de sex feminin.

Denumire

3,17% peste obiectivul național stabilit pentru 2020. Cu toate acestea, mediul

Total

Feminin

Masculin

1.

Elevi/Studenți

1.830

888

942

2.

Pensionari

1.149

857

292

3.

Casnice

737

737

-

4.

Întreținuți de alte persoane

834

420

421

43

21

22

5.
6.

Întreținuți de stat sau de
organizații private
Alte situații
Total

Sursa: Direcția Regională de Statistică Suceava

Populația ocupată din orașul Liteni se cifra la 4.742 de persoane la finalul
anului 2011, reprezentând 73,17% din populația activă a orașului, cu peste

Tabel nr. 27 – Populația inactivă – anul 2011
Nr. crt.

Gradul de ocupare și șomajul

32

13

19

4.627

2.935

1.692

economic local este axat în principal pe domeniul agriculturii, fiind necesară
asigurarea unui grad ridicat de diversificare a structurii ocupaționale care să
permită accesul pe piața muncii și persoanelor din alte domenii de activitate.
Conform datelor furnizate de către Direcția Regională de Statistică Suceava,
numărul total al șomerilor înregistrați în anul 2012, la nivelul orașului Liteni a
fost de 168 persoane, dintre care 42 reprezentau persoane de sex feminin.
Pe fondul crizei economice, anul 2010 a reprezentat perioada cu numărul cel
mai ridicat de șomeri, aceștia atingând pragul de 3,4% din populaţia activă din
orașul Liteni.
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Tabel nr. 28 – Numărul de șomeri în orașul Liteni
Nr. crt.

Denumire

Tabel nr. 30 – Numărul de șomeri în orașul Liteni

2010

2011

2012

Nr. crt.

2010

2011

2012

1.

Șomeri - Total

215

175

168

1.

Șomeri indemnizați

Denumire

52

12

41

2.

Șomeri de sex feminin

71

72

42

2.

Șomeri neindemnizați

163

127

156

3.

Șomeri de sex masculin

144

103

126

Sursa: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava

Sursa: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava

Referitor la formarea profesională la nivelul judeţului Suceava, aceasta este
Referitor la persoanele în căutarea primului loc de muncă, acestea erau în

asigurată pe de o parte de principalul furnizor de formare profesională din

număr de 163 în anul 2011, reprezentând 2,51% din populația activă, numărul

judeţ, și anume Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava,

șomerilor în căutarea unui alt loc de muncă fiind cu 120% mai redus – 74 de

iar pe de altă parte de furnizorii de formare profesională autorizaţi,

persoane.

remarcându-se o creştere semnificativă a activităţilor de formare profesională
şi a interesului agenţilor economici de la nivelul judeţului pentru formarea

Tabel nr. 29 – Populația ocupată și numărul de șomeri
Nr. crt.

Denumire

propriului personal.
2011

1.

Populația activă

6.480

În cadrul judeţului Suceava există un număr de 6 puncte de lucru a Agenţiei

2.

Populația ocupată

4.742

Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, unul dintre acestea aflându-se în

3.

Șomeri – în căutarea unui alt loc de muncă

74

4.

Șomeri – în căutarea primului loc de muncă

163

municipiul Suceava, la doar 28 km distanță de orașul Liteni, locuitorii orașului

Sursa: Direcția Regională de Statistică Suceava

Repartiția numărului total de șomeri pe cele două categorii, indemnizați și
neindemnizați, reflectă un procent ridicat al șomerilor neindemnizați, care nu
mai beneficiază de nici un fel de facilitate financiară, de peste 75%, fiind
necesare acțiuni în direcția creării de noi locuri de muncă și reconversiei

beneficiind de avantaje semnificative în ceea ce privește recalificarea pe piața
muncii. La nivelul anului 2012, numărul șomerilor din orașul Liteni care urmau
cursuri de recalificare profesională se cifra la 10 de persoane, reprezentând
doar 5,95% din numărul total de șomeri înregistrați, fiind necesară o
promovare sporită a oportunităților existente la nivel județean legată de
reintegrarea pe piața forței de muncă a șomerilor.

profesionale a persoanelor aflate în șomaj.
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Educația
Educația deține un rol semnificativ asupra dezvoltării socio-economice locale,
evoluția favorabilă a nivelului de educație contribuind la creșterea gradului de
participare pe piața muncii, la consolidarea fiscală și sustenabilitatea financiară
pe termen lung.5 Educația contribuie în mod direct la îmbunătățirea calității
vieții, fiind necesară o reorientare a sistemului educațional către identificarea
de soluții și rezolvarea problemelor într-un mod eficient, contribuind astfel la
dezvoltarea durabilă a comunității.

Contextul actual general
În prezent, infrastructura de învățământ din orașul Liteni este compusă din 2
unități școlare: Liceul Tehnologic “Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni și Școala
Gimnazială din satul Rotunda. Liceul tehnologic are în componenţa sa toate
nivelurile de învăţământ: preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi profesional,
având arondate unităţile școlare din Liteni, Roşcani, Siliştea şi Corni. Școala
Gimnazială din satul Rotunda are în componență următoarele nivele de
învățământ: primar, gimnazial și profesional.

5

Infarstructura educațională are o vechime considerabilă, fiind necesare lucrări
de modernizare, situația unităților de învățătmânt fiind prezentată în tabelul
de mai jos:

Strategia Europa 2020
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Tabel nr. 31 - Vechimea infrastrucurii școlare
Nr.
crt.

Unitate de învățământ

Vechime

1.

Liceul Tehnologic:

2.

Corpul A

51 de ani

3.

Corpul B

42 de ani

4.

Corpul C

86 de ani

5.

Corpul D

36 de ani

6.

Școala Gimnazială Roșcani

46 de ani

7.

Școala Gimnazială Corni

41 de ani

8.

Școala Gimnazială Siliștea

56 de ani

9.

Școala Gimnazială Rotunda

Peste 100 de ani

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

Cu toate că unitățile de învățământ își desfășoară activitatea în cadrul unor
clădiri cu o vechime de peste 40 de ani, nivelul de dotare al acestora permite

Elevii din cadrul Liceului tehnologic își desfășoară activitatea în 43 săli de clasă

desfășurarea actului educațional în condiții optime, sălile de clasă fiind

și au acces la 5 laboratoare de informatică dotate cu 110 calculatoare

echipate cu dotările necesare pentru asigurarea unor servicii educaționale de

conectate la internet, repartizate după cum urmează:

calitate.
Referitor la sistemul de încălzire al liceului tehnologic, în Corpul B și grădiniță
Tabel nr. 32 - Numărul de calculatoare pe unități școlare
Nr.

Localitate

crt.

acesta este asigurat prin intermediul centralelor termice pe combustibil solid,

Număr calculatoare

1.

Liceul Tehnologic

50

2.

Școala Gimnazială Roșcani

20

3.

Școala Gimnazială Corni

20

4.

Școala Gimnazială Siliștea

20

Total
Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

110

iar în celelalte unități școlare încălzirea se realizează prin intermediul sobelor
pe lemne. Corpurile A, B și C ale liceului tehnologic sunt racordate la rețeaua
publică de alimentare cu apă și la rețeaua centralizată de canalizare a orașului,
celelalte unități școlare asigurând alimentarea cu apă prin intermediul
fântânilor și hidrofoarelor.
În această privință, administrația publică locală a derulat un proiect de
modernizare a Școlii Gimnaziale Siliștea prin care s-a reabilitat clădirea (izolare
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termică, reparație acoperiș), urmând racordarea acesteia la rețeaua de apă

În anul școlar 2013/2014, populația școlară și preșcolară din unitățile de

potabilă și canalizare centralizată.

învățământ existente în orașul Liteni era formată din 2.110 elevi. În comparație
cu situația din anul școlar 2010/2011, populația școlară a înregistrat o evoluție

Ca urmare a desființării școlii din satul Vercicani, elevii sunt nevoiți să facă

negativă de aproximativ 2,26%.

naveta zilnică către școala din satul Roșcani, administrația publică locală
asigurând decontarea transportului din bugetul local. Pentru combaterea

Tabel nr. 33 – Populația școlară din orașul Liteni

abandonului școlar și reducerii gradului de absenteism este necesară

Nr.

implementarea unor proiecte care să vizeze achiziționarea unor microbuze

crt.

pentru transportul elevilor către unitățile școlare și retur în condiții de

1.

siguranță.

2.170
2.160

2.

Denumire
Învățământ preșcolar
Învățământ primar și
gimnazial

2011/2012

2012/2013

426

390

273

1.278

1.234

1.291

3.

Învățământ liceal

398

502

492

4.

Învățământ profesional

57

22

54

2.159

2.148

2.110

Total

2.159

2010/2011

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Suceava

2.148

2.150

Din totalul populației școlare se constată faptul că majoritatea elevilor sunt

2.140

înscriși în învățământul primar și gimnazial, aceștia reprezentând 61,18%, iar

2.130

elevii înscriși în cadrul învățământului liceal reprezintă 23,31% din numărul

2.120

2.110

2.110

total de elevi existenți la nivelul anului 2012/2013, învățământul profesional
fiind caracterizat de numărul cel mai redus de elevi – 54, în creștere cu 145%

2.100

față de anul precedent, dar în scădere cu 5,26% comparativ cu anul școlar

2.090

2010/2011.

2.080
2010/2011

2011/2012

2012/2013

Cu privire la statistica populației preșcolare, numărul acestora a scăzut
semnificativ în perioada 2010 – 2013, înregistrându-se o reducere de 35,91%,

Figura nr. 10 – Evoluția populației școlare din Orașul Liteni 6

6

Direcția Regională de Statistică Suceava
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ceea ce denotă o scădere a populației cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani de la

Astfel, faţă de anul 2010, numărul cadrelor didactice din instituţiile de

nivelul orașului Liteni.

învăţământ din orașul Liteni a crescut la nivelul anului 2013 cu 5,83%, contrar
trendului de descreștere al numărului de elevi.

Tabel nr. 34 – Personalul didactic din orașul Liteni
Nr.

Denumire

crt.
1.
2.
3.

Învățământ preșcolar
Învățământ primar și
gimnazial
Învățământ liceal
Total

Raportul elevi/cadru didactic este de 16,61 în orașul Liteni, cu 28,36% mai

2010/2011

2011/2012

2012/2013

15

15

14

numărul de elevi care revin unui cadru didactic încadrându-se în limitele

47

42

51

normale de 20 de elevi ce pot face parte dintr-o clasă, conform legislației în

58

63

62

120

120

127

Sursa: Direcția Regională de Statistică Suceava

Personalul didactic implicat în actul educațional din orașul Liteni în anul școlar

ridicată față de cea înregistrată la nivel județean de 12,94 elevi/cadru didactic,

vigoare.

Elevii din cadrul Liceului Tehnologic au participat la numeroase concursuri
județene și naționale, unde majoritatea (194 de elevi) au obținut rezultate
deosebite, 88% dintre aceștia clasându-se pe locurile I, II și III.

2012/2013 număra 127 de cadre didactice. Analizând evoluţia numărului
acestora în intervalul de timp 2010 – 2013 se constată o relație inversă față de
numărul şcolarilor înscrişi.
8%

2012/2013

2011/2012

2.148

120

2010/2011

17%

Populația
școlară

53%

Premiul III

Mențiune
2.159

120
0

Premiul I
Premiul II

2.110

127

4%

500

1000

1500

2000

Figura nr. 11 – Raportul număr cadre didactice – elevi

Cadre
didactice

18%
Premiu Special

2500

Figura nr. 12 – Premii obținute la concursurile extrașcolare (Liceul Tehnologic)
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În ceea ce priveşte rata de abanadon şcolar al elevilor din orașul Liteni, aceasta
este cu mult mai scăzută decât cea înregistrată la nivel național de 15,9%.
Astfel, rata de renunțare la ciclul de studii a fost în medie între 1,44% și 2,08%
în perioada 2010 – 2013. Cele mai ridicate procente au fost înregistrate pentru
Școala Gimnazială Rotunda, rata de abandon situându-se între 2% și 3%, o
valoare destul de ridicată luând în considerare caracterul obligatoriu și gratuit
al învățământului primar și gimnazial, situație generată în mare parte de
dificultățile materiale ale familiilor din satul Rotunda.
Pe de altă parte, rata de abandon școlar înregistrată la nivelul Liceului
Tehnologic este semnificativ mai redusă, aceasta variind între 0,88% și 0,17%
Tabel nr. 35 – Premiile obținute la concursurile extrașcolare (Liceul Tehnologic)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumire
concurs/festival

Piciul
Smarty și Junior Smarty
Europreșcolarul
Voinicelul
Cangurul Lingvist
Micul creștin
Campionii sănătății
Reviste școlare și
jurnalistică
Mathematique sans
frontiere
Școala-universul
copilăriei mele
Total

între anii școlari 2010/2011 – 2012/2013, valoarea cea mai ridicată fiind
înregistrată în anul 2011/2012, de 1,17%.

Premii obținute
I

II

III

M

PS

40
27
10
9
16
-

25
2
2
3
-

12
9
1
6
2

3
6
1
-

2
3
1
1

-

-

-

1

-

Pentru reducerea ratei de abandon școlar este necesar ca administrația
publică să implementeze diverse măsuri care să vizeze: acordarea de facilități
pentru familiile cu un nivel financiar scăzut pentru a încuraja sporirea timpului
alocat educației pentru elevi, îmbunătățirea metodelor de predare care să
atragă elevii către studiu și acordarea de facilități cadrelor didactice pentru a
preveni fluctuațiile de învățători și profesori care predau discipline de examen
și nu numai.
Tabel nr. 36 – Rata abandonului școlar al elevilor din orașul Liteni

1
102

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

4
36

1
3
34

2
2
15

7

Nr.
crt.

Denumire

1.

Liceul Tehnologic

2.

Școala Gimnazială Rotunda
Medie

2010/2011

2011/2012

2012/2013

0,88%

1,17%

0,94%

2%

3%

2%

1,44%

2,08%

1,47%

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni
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Elevii din cadrul orașului Liteni participă și la diferite proiecte organizate la

Cu toate acestea, procentul de promovabilitate este semnificativ mai ridicat

nivel local, județean, național și internațional care contribuie la dezvoltarea

față de media înregistrată la nivel național pentru mediul urban, de

capacității de studiu a elevilor și la îmbunătățirea cunoștințelor generale legate

aproximativ 63%, fapt ce reflectă un nivel mai ridicat al calității sistemului

de mediul înconjurător, cultură, tradiție și spirit civic, printre care:

educațional din orașul Liteni, dar și interesul superior al elevilor și părinților

 Youth for EUROPE 2013-2014 - proiect internațional;

pentru educație și studiu.

 Bunting and Cakes – Let’s Celebrate European Day of Languages -

proiect internațional;

Tabel nr. 37 - Procentul de promovabilitate la Bacalaureat

 Enjoyment With Games - proiect internațional;

Nr.

 Cuisinons à l’européenne - proiect internațional;

crt.

Denumire

2009/

2010/

2011/

2012/

2010

2011

2012

2013

1.

Elevi înscriși

60

54

58

67

 Nouă ne pasă! Implică-te şi tu! Pledoarie pentru ecologie şi ştiinţe -

2.

Elevi promovați

59

47

45

57

proiect național de parteneriat educațional și concurs, ediția a III-a,

3.

98,33%

87,03%

77,58%

85,07%

 Snapshot of my world e-Pal - proiect internațional;

domeniul Ecologie şi protecţia mediului, 2014;
 Patrula ECO - programul național, ediția a VI-a, septembrie 2013-iunie
2014;
 Copilul în lumea cărților - proiect județean;
 Kid’s sport - proiect educativ 2012-2014;
 Sănătate de la toate - proiect educațional;
 Apa înseamnă viață – nu o risipiți - proiect educațional;
 Eminescu la ceas aniversar - proiect educațional;
 Vis de iarnă - proiect interdisciplinar, ș.a.
Media de promovabilitate la bacalaureat a elevilor înscrişi în unităţile de

Rata de
promovabilitate

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Neamț

Elevii din cadrul unităților de învățământ din orașul Liteni au acces la 4
biblioteci școlare ce dețin un număr total de 22.303 volume. Începând cu anul
2004 elevii au acces și la un Centru de Documentare și Informare, amplasat în
cadrul Liceului Tehnologic, acesta găzduind diverse activități organizate în
cadrul proiectelor locale și județene. Acesta deține un fond de carte de 14.372
de volume, 3 calculatoare cu acces la internet, 1 videoproiector, 2 xerox-uri, o
combină audio și un televizor, acestea contribuind la desfășurarea în condiții
optime a procesului de învățare și informare a școlarilor.

învăţământ din orașul Liteni a fost de 85% în anul şcolar 2012 – 2013, acesta
reducându-se cu 13,26% comparativ cu anul 2009/2010, situație cauzată de
schimbările frecvente de organizare a examenului de bacalaureat și scăderii
calităţii actului educaţional în ultimii ani.
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Principalele probleme
Una din principalele probleme este starea precară a infrastructurii de

Pe de altă parte, în vederea îmbunătățirii serviciilor educaționale de la nivelul

învățământ, clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ

orașului Liteni este necesară retenția cadrelor didactice cu o pregătire

au o vechime de peste 30 de ani. Astfel, gradul ridicat de uzură al acestora

adecvată prin acordarea de facilități, cum ar fi: oferirea de locuințe și

impune realizarea unor lucrări de reabilitare și modernizare în vederea

asigurarea unei retribuții financiare decente.

asigurării unor servicii educaționale la standarde europene, care să nu
perecliteze siguranța elevilor și a cadrelor didactice.

O altă problemă semnificativă cu care se confruntă sistemul educațional din
cadrul orașului Liteni este legată de situația financiară deficitară a populației

Referitor la nivelul de dotare al unităților școlare cu echipamente IT se constată

comparativ cu alte zone urbane mai dezvoltate de la nivelul județului. Astfel,

faptul că există lipsuri semnificative. Astfel, pentru a asigura un grad ridicat de

sprijinirea elevilor cu o situație materială precară trebuie să reprezinte o

adaptare a elevilor la o societate care se bazează din ce în ce mai mult pe

prioritate pentru administrația publică locală, contribuind la dezvoltarea

tehnologia informațională, este necesară suplimentarea acestora, fie din

factorului uman de la nivel local.

fonduri proprii, fie din fonduri europene nerambursabile.
Lipsa unor microbuze școlare care să asigure transportul elevilor de la
domiciliu către unitățile de învățământ constituie o problemă cu impact major
asupra gradului de abandon și frecvența elevilor la cursuri. Prin urmare,
achiziționarea unor mijloace de transport care să permită reducerea timpului
de deplasare a elevilor, în principal în condiții meteo nefavorabile, va contribui
la asigurarea unui număr redus de abandonuri școlare, și implicit la creșterea
nivelului de educație a populației de la nivelul orașului și asigurarea unei forțe
de muncă cu un nivel ridicat de educație.
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Sănătate
„Sanatatea depinde, în ultimă instanță, de capacitatea de a conduce cu succes

Sănătatea constituie o parte integrantă a procesului de dezvoltare durabilă,

interrelația dintre mediul fizic, spiritual, biologic și economico-social.

constituind elementul cheie pentru asigurarea unui grad ridicat de bunăstare

Dezvoltarea socială nu este posibilă fără o populație sănătoasă; totuși,

a indivizilor şi a societăţii. Sectorul sănătății reprezintă un motor esențial în

majoritatea activităților legate de dezvoltare afectează mediul într-o bună

procesul de expansiune al sectorului serviciilor, fiind un furnizor importat de

masură care, la rândul său, cauzează sau exacerbează multe probleme de

locuri de muncă și formare profesională, dar și o sursă și un utilizator

sănătate.” - (Paragraful de deschidere al Agendei 21, ONU 1992)

semnificativ al tehnologiilor inovatoare, care contribuie la sprijinirea coeziunii
economice și sociale. Astfel, la nivelul oricărei comunități este necesară
realizarea de investiții care să permită creșterea speranței de viață a populației,
contribuind în mod direct la creșterea socio-economică.

Contextul actual general
Infrastructura sanitară din orașul Liteni este formată din 3 cabinete medicale,
2 puncte farmaceutice și un 1 cabinet stomatologic. În cadrul cabinetelor
activează un număr de 5 medici, 1 farmacist, personalul mediu sanitar fiind
format din 4 persoane, acestea contribuind la prevenirea și atenuarea
problemelor de sănătate cu care populația orașului se confruntă.
Referitor la numărul de cabinete medicale raportate la numărul de locuitori se
constată faptul că la nivelul orașului există 3,08 cabinete la 10.000 de
persoane, valoarea acestuia fiind mult mai scăzută comparativ cu cea
înregistrată la nivel național de 11,63 cabinete/10.000 de persoane.
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Luând în considerare faptul ca la nivelul orașului există doar un cabinet

La finalul anului 2013, cele 3 cabinete medicale care activează pe teritoriul

stomatologic, acesta deservește totalitatea persoanelor existente în Orașul

orașului Liteni au efectuat un număr de 15.651 de consultații pentru 921 de

Liteni (10.269 locuitori), în timp ce la nivel național se înregistrează o valoare

pacienți.

mai ridicată, de 5,5 cabinete la 10.000 de persoane.
Tabel nr. 38 – Situația categoriilor de persoane vulnerabile
În prezent, în orașul Liteni există doar 2 farmacii care distribuie medicamente
locuitorilor, un număr redus față de situația de la nivel național, unde se
înregistrează un raport dublu, de aproximativ 4 farmacii la 10.000 de persoane.
Prin urmare, la nivelul orașului Liteni există o insuficiență a cabinetelor
medicale, stomatologice și farmaceutice raportat la numărul populației, fiind
necesară dezvoltarea infrastructurii sanitare prin sprijinirea investițiilor private
în cabinete medicale, stomatologice și puncte farmaceutice, dar și prin
implementarea unor proiecte care să vizeze dezvoltarea sistemului sanitar

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

public, având în vedere starea financiară precară a populației.
7.

Cu toate acestea, numărul de locuitori care revin unui medic este de
aproximativ 2.053 de locuitori, valoare semnificativ mai redus față de situația

8.

înregistrată la nivel național, unui cadru medical revenindu-i 3.507 persoane
la nivelul anului 2012.
Populația nu are acces la serviciile oferite de o instituție medicală spitalicească
la nivelul orașului, cel mai apropiat spital fiind localizat în Municipiul Suceava,

9.
10.

Categoria de
persoane
Bătrâni (peste 60
de ani)
Femei gravide
Bolnavi cronici
Nou-născuți
Persoane cu
dizabilități
Persoane
neasigurate
Victime ale
violenței
domestice
Copii din familii
dezorganizate
Persoane cu
probleme de
sănătate mentală
Persoane cu risc
Total

Numărul
persoanelor
vulnerabile

Numărul de beneficiari
de asistență medicală la
domiciliu

3.204

134

44
2.474
44

15
161
24

225

15

3.000

35

2

2

16

16

145

8

85
9.239

85
495

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

la o distanță de aproximativ 28 km, și anume Spitalul Județean – Sf. Ioan cel
Nou, acesta beneficiind de o dotare avansată, care oferă servicii de calitate

Persoanele cu asigurare medicală se cifrau la 7.269 la nivelul anului 2013,

pentru o gamă largă de boli și afecțiuni medicale. Spitalul Județean asigură și

reprezentând aproximativ 70% din totalul populației, acestea având dreptul la

serviciul de ambulanță, apelurile de urgență fiind preluate prin intermediul

un pachet de servicii conform prevederilor Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006

Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență – 112.

privind reforma în domeniul sănătății.
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Persoanele neasigurate reprezintă 30% din populația orașului Liteni,

În vederea reducerii disparităților regionale și asigurarea unor servicii sanitare

majoritatea aparținând categoriei persoanelor defavorizate din punct de

conform standardelor europene, se impune creșterea competitivității din

vedere financiar.

sectorul medical prin atragerea și reținerea personalului sanitar specializat, și
nu în ultimul rând prin stimularea investițiilor private la nivelul orașului.

Persoanele vulnerabile din orașul Liteni se cifrează la 9.239, dintre care bolnavii
cronici reprezintă 34,6%, femeile însărcinate și copiii sub un an reprezintă

Altă problemă principală este reprezentată de lipsa unui sistem unic informatic

0,47% iar persoanele cu probleme de sănătate mentală constituie1,56%.

care să integreze furnizorii de asistență medicală și care să contribuie la

Dintre acestea, 495 de persoane - 5,35% - au beneficiat de asistență medicală

eficientizarea sistemului sanitar.

la domiciliu, în principal bătrânii (27%) și bolnavii cronici (32%).

Principalele probleme

Totodată, este necesar ca persoanelor care nu beneficiază de asigurări
medicale să li se asigure accesul la servicii sanitare în vederea prevenirii și
tratării afecțiunilor medicale prin întocmirea de dosare sociale, având în
vedere faptul că majoritatea dintre acestea fac parte din categorii defavorizate,

Principala problemă din sectorul sanitar este reprezentată de lipsa unităților

cu resurse financiare reduse.

spitalicești, special dotate și amenajate pentru a răspunde nevoilor
persoanelor cu afecțiuni grave, cele 3 cabinete medicale de la nivelul orașului

Bugetul redus alocat anual către sistemul sanitar este insuficient pentru buna

întâmpinând dificultăți în asigurarea de suport specializat pentru tratarea

organizare și desfășurare a unităților medicale, fiind oportună suplimentarea

problemelor de sănătate ale locuitorilor.

fondurilor pentru asigurarea unor servicii de calitate care să se plieze pe
nevoile actuale ale locuitorilor și care să contribuie în mod direct la dezvoltarea

Pe lângă numărul ridicat de persoane care revin unui singur doctor, plasarea

durabilă a comunității și la creșterea nivelului de trai al locuitorilor.

celei mai apropiate unități spitalicești la o distanță de 28 km constituie o
problemă semnificativă, fiind necesară implementarea unor proiecte care să
vizeze dezvoltarea infrastructurii sanitare: înființare spital, centru de
permanență, laboratoare medicale, cabinete stomatologice și de tehnică
dentară etc. și asigurarea unor servicii în concordanță cu necesitățile unei vieți
urbane la standarde europene.
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Cultură și artă
Revitalizarea vieții urbane se fundamentează, pe lângă îmbunătățirea
infrastructurii și asigurarea unor servicii publice de calitate, și pe dezvoltarea și
promovarea patrimoniului cultural existent, cultura constituind un adevărat
motor al creșterii economice sustenabile prin susținerea turismului local, un
sector esențial pentru valorificarea identității locale și diversității culturale.
Dezvoltarea sectorului cultural generează un impact asupra întregii comunități,
atât la nivel economic cât și social, contribuind în mod special la reducerea
sărăciei prin creșterea numărului de locuri de muncă pe piața locală, și prin
atragerea investițiilor externe.

Patrimoniul cultural
Cu toate că deține o istorie bogată de care este legată atât viața scriitorului
Mihail Sadoveanu, dar și al altor oameni importanți din domeniul istoriei și al

Majoritatea manifestărilor culturale și artistice de la nivelul orașului sunt

artei, patrimonului cultural, arhitectural, elementele arheologice, tradițiile și

găzduite de Casa de Cultură din Liteni. Însă, ca urmare a vechimii acesteia și a

obiceiurile locale din orașul Liteni nu s-au bucurat de o promovare suficientă.

dotărilor necorespunzătoare este necesară atragerea unor investiții pentru

Astfel, în vederea valorificării, conservării și restaurării acestuia este necesară

realizarea unor lucrări de modernizare, contribuind astfel în mod semnificativ

implementarea unor proiecte ce vizează organizarea de noi activități culturale

la promovarea vieții culturale din oraș și la propagarea unui curent de

și reabilitarea infrastructurii culturale.

valorificare și conservare a tradițiilor și obiceiurilor locale.
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În orașul Liteni există și două cămine culturale, localizate în satul Rotunda și

În urma primului război mondial a fost ridicat și un monument al eroilor situat

satul Corni, acestea găzduind diverse programe culturale și artistice.

în centrul civic al orașului, la care se aduc anual omagii și coroane de flori cu
ocazia Zilei Eroilor.

Având în vedere starea avansată de degradare a acestora, în anul 2013
aministrația publică locală a finalizat lucrările de reabilitare și modernizare a

Promovarea valorilor culturale și tradiționale se realizează și cu ajutorul

căminului cultural din satul Rotunda, urmând a fi amenajate spațiile verzi și

Ansamblului „Izvorașul”, format din 70 membri.

spațiile de parcare din preajma acestuia, pentru asigurarea unui cadru adecvat
organizării de evenimente culturale demne de o comunitate europeană.

Acesta a participat la diverse evenimente și festivaluri folclorice, printre care:
 Comori de suflet românesc – Festival folcloric;

Principalele instituții de cultură de la nivelul orașului Liteni sunt următoarele:
 Casa Culturii din Liteni;
 Biserica din satul Corni „Adormirea Maicii Domnului”;
 Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, din satul Roșcani;

 Vorona, la care au obținut premiul I și mențiune – Festival concurs;
 Moștenite din Bătrâni – Festival concurs, premiul II și III cu formația mică
și mijlocie de dansuri;
 Întâlniri bucovinene - Festival internațional.

 Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, din satul Rotunda;
 Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din satul Siliștea;
 Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul”, din satul Vercicani;
 Biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”, din orașul Liteni;
 Biserica „Sfântul Nicolae”, din orașul Liteni: construită pe temelia vechii
biserici ctitorită în anul 1782 de boierul Teodor Vârnav-Liteanu;
 Biserica după Evanghelie.
Cultura orașului Liteni este susținută și prin intermediul bibliotecii orășenești,
al bibliotecilor școlare și a Centrului de Documentare și Informare din cadrul
Liceului Tehnologic, dotat cu peste 14.000 de volume de carte. Biblioteca
orășenească deține un fond de carte de peste 10.000 de volume, deservind
aproximativ 1.400 de cititori în mod regulat.
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Evenimente culturale
Evenimentele și activitățile culturale contribuie la promovarea potențialului

de Ansamblul Izvorașul din Liteni, recunoscut pe plan local județean,

turistic al zonei, astfel, în cadrul orașului se obișnuiește realizarea de

spectacole de divertisment, eveniment ce reprezintă un element de atracție

evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă: alaiuri de colindători, de mascați

nu numai pentru locuitorii orașului, dar și pentru persoanele din zonele

cu ocazia Anului Nou, evenimente care celebrează tradițiile populare și

apropiate.

credințele locuitorilor.
Evenimentele culturale de la nivelul orașului Liteni sunt susținute și de către
Un eveniment cu tradiție este Ziua Orașului Liteni care se sărbătorește în prima

instituțiile de învățământ și de cultură, în ultimii ani desfășurându-se varii

vineri după Paște, de Izvorul Tămăduirii. Cu ocazia acestei zile se organizează

activități culturale și recreative, printre care:

un pelerinaj la Izvorul din Poiana Ursului la care participă membri importanți

 Ziua Eroilor – activitate de comemorare a luptătorilor în război;

ai comunității locale, dar și județene. Cu ocazia acestei zile se organizează și

 Datini de Crăciun – spectacol ce promovează și contribuie la

diverse concerte de muzică populară și ușoară, dansuri populare organizate

conservarea obiceiurilor tradiționale;
 Festivalul măştilor populare din zona orașului Liten” – festival concurs ce
promovează tradițiile de Anul Nou;
 Carnavalul toamnei, 2013;
 Atelierul lui Moș Crăciun, 2013;
 Săptămâna Francofoniei, 2014;
 Ziua Europei, 2014 cu ocazia căruia s-a organizat concursul de cultură
generală pentru elevi „Călători prin Europa”;
 Europe’s Day, 9 Mai 2014;
 Soldați Români și Francezi în Marele Razboi - activitate realizată în
parteneriat cu Muzeul de Istorie Suceava și Institutul Cultural Francez;
 Educația ta contează – proiect în parteneriat cu Poliția Liteni și instituțiile
școlare din oraș;
 Caroling for Christmas - colaborare între Liceul Tehnologic “Iorgu
Vârnav Liteanu” si Colegiul Național “Spiru Haret”, Suceava;
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 Thanksgiving day - activitate realizată la CDI Liceul tehnologic “Iorgu
Varnav Liteanu;
 Snapshots of My World – proiect internațional pentru elevi;
 Eco-turism la confluența Suceava-Siret – proiect județean;
 Să ne cunoaștem orașul, reședință de județ – activitate locală.
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Sport și agrement
Dezvoltarea durabilă a unei comunități se fundamentează atât pe calitatea

Dezvoltarea oricărei comunități este indispensabilă de factorul de petrecere a

sistemului educațional și cultural, cât și pe activitățile sportive, acestea

timpului liber și de opțiunile recreaționale existente. Infrastructura sportivă a

contribuind la promovarea unui stil de viață sănătos, responsabilității sociale și

orașului Liteni este nu este una modernă, însă asigură condițiile minime pentru

a unor principii etice fundamentale, necesare pentru asigurarea unui nivel

defășurarea unor activități recreaționale și sportive.

ridicat de bunăstare oricărui individ, cu impact pozitiv asupra dezvoltării locale.
Traversarea orașului Liteni de către două râuri bogate în faună piscicolă, râul
Baza materială sportivă a orașului Liteni este consituită din 2 terenuri de sport
școlare și terenul de sport „Ion Pintilescu”, acesta din urmă asigurând spațiul
necesar de antrenament pentru echipa de fotbal a orașului – „Viitorul Liteni”.

Suceava și râul Siret, constituie o atracție pentru pasionații de pescuit, aceștia
având posibilitatea practicării acestui tip sport în zonele reglementate și cu
echipamentele permise prin lege. În acest sens au loc anual competiții sportive
de pescuit.
La nivelul orașului au fost construite și două parcuri publice, cu o suprafață
totală de 533,3 m2, dotate cu alei, bănci, flori și copaci.
Cu toate că orașul Liteni deține potențial în vederea dezvoltării infrastructurii
de agrement și de petrecere a timpului liber, sunt necesare realizarea unor
investiții semnificative cu scopul dezvoltării și promovării activităților sportive
și recreative, insuficient valorificate. Astfel, administrația publică locală trebuie
să aibă în vedere asigurarea unor modalități variate de petrecere a timpului
liber, contribuind la creșterea gradului de atractivitate al orașului pentru locuit,
a nivelului de sănătate și al bunăstării generale a localnicilor.
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Mediul

În vederea reducerii decalajelor existente între țara noastră și celelalte țări

Perspectivele viitoare de dezvoltare ale vieții urbane trebuie să aibă în vedere

membre ale Uniunii Europene, gestionarea responsabilă a resurselor naturale

respectarea cadrului natural și protejarea acestuia pentru asigurarea unui nivel

este esențială în procesul dezvoltării durabile, fiind necesară o atenție

scăzut de poluare în procesul dezvoltării infrastructurii și serviciilor publice.

deosebită asupra procesului de regenerare al mediului natural prin reciclare,

Astfel, dezvoltarea socio-economică a orașului Liteni se va axa pe utilizarea

refolosirea materialelor și utilizarea eficientă a resurselor limitate. Astfel,

judicioasă a resurselor naturale și prin adoptarea de măsuri eficiente pentru

educarea comunității pentru protejarea mediului înconjurător constituie un

protejarea mediului înconjurător, asigurând, pe lângă un nivel ridicat de

element important în eforturile de conservare și protecție a factorilor de mediu

bunăstare și îmbunătățirea calității mediului natural.

și al resurselor naturale.
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Contextul actual general

Calitatea aerului

Protecția mediului trebuie să reprezinte un obiectiv principal în vederea

În ultimii ani, transformarea Liteniului în oraș a contribuit negativ asupra

reducerii disparităților regionale și creșterii economice. Astfel, este necesară

calității aerului ca urmare a procesului de dezvoltare la care acesta a fost

limitarea efectelor negative ale activităților economice asupra acestuia și

supus. Astfel, principalele surse de poluare ale aerului din orașul Liteni sunt

conservarea biodiversității, prevenirea riscurilor de calamități naturale și

reprezentate de:

reconstrucția ecologică pentru asigurarea unei dezvoltări economice

 traficul rutier ridicat înregistrat pe DJ 208A și DJ 208C;

sustenabile.

 activitățile casnice, cum ar fi utilizarea energiei termice bazate pe
combustibili solizi;

Majoritatea efectelor negative asupra mediului în orașul Liteni provin din
arderea combustibililor pentru încălzire și prepararea hranei. Poluarea aerului
este cauzată într-o proporție destul de ridicată și de transportul rutier și
activitățile agro-zootehnice și economice realizate la nivelul orașului, dar și în

 lipsa activităților de împădurire a zonelor defrișate și implicit suprafața
redusă a pădurilor;
 activitățile realizate de către operatorii economici de la nivel local și
județean.

zonele limitrofe. Cu toate acestea calitatea factorilor de mediu este în general
bună, înregistrându-se un nivel scăzut de poluare.

Orașul Liteni nu dispune de o stație locală de monitorizare a indicatorilor
specifici, aceasta realizându-se prin intermediul măsurătorilor la cele două
stații de monitorizare localizate în Municipiul Suceava. Staţiile sunt dotate cu
analizatoare automate ce măsoară continuu concentraţiile în aerul ambient ale
poluanţilor: dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, benzen, ozon,
particule în suspensie din aerosoli.
Cu toate că activitatea activitatea economică este dezvoltată în preajma
orașului Liteni, în special în Municipiul Suceava, care se află la o distanță de
doar 28 km, în general valorile înregistrate sunt situate sub limita maximă
admisibilă stabilită de legislația în vigoare pentru principalii poluanți
atmosferici, exceptând anumite depășiri zilnice care vizează pulberile în
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suspensie, cauzate de traficul rutier şi de arderea lemnului pentru încălzirea

diminuării consecințelor asupra mediului natural din oraș și din zonele

locuinţelor pe timp de iarnă.

limitrofe.

Calitatea apelor

Prezența deșeurilor aruncate pe malurile apelor curgătoare contribuie la
creșterea gradului de poluare, situație ce necesită implicarea stringentă a

Orașul Liteni este traversat de râul Suceava și de râul Siret, acestea provocând

administrației publice locale în vederea ecologizării apelor de suprafață și la

adesea inundații ca rezultat al topirii ghețurilor și a cantităților ridicate de

creșterea gradului de informare a populației cu privire la efectele negative

precipitații în anotimpurile de primăvară și vară, producând numeroase

asupra mediului înconjurător.

pagube la nivelul gospodăriilor.
Insuficiența rețelelor de canalizare și a sistemelor de epurare a apelor uzate
Factorii antropici care cauzează variaţia calităţii apei de la nivelul orașului Liteni
sunt reprezentaţi de:

generează creșterea cantităților de poluanți din apele uzate, influențând în
mod negativ calitatea apelor de suprafață.

 deversările apelor uzate ca urmare a lipsei unui sistem de canalizare
centralizat în toate localitățile orașului;
 poluările accidentale,
 depozitării ilegale a deşeurilor.
Calitatea apei râului Suceava a fost amenințată în trecut de unele defecțiuni
înregistrate de operatorii economici din zona Municipiului Suceava. Cu toate
acestea, ecosistemul acvatic nu a fost afectat în mod semnificativ. Apele
Siretului au fost poluate accidental ca urmare a deversării apelor uzate
provenite de la un operator economic din satul Roșcani, apele preepurare
înregistrând concentrații peste limita legală.
În vederea evitării pagubelor produse de poluarea accidentală care afectează
atât fauna piscicolă cât și sănătatea umană, este necesar ca autoritățile publice
să elaboreze un plan de prevenire și combatere a acestora în vederea
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Calitatea solurilor
Calitatea solurilor de pe teritoriul orașului este influențată în mare măsură de

Tabelul nr. 39 – Evoluția suprafeței spațiilor verzi (ha)

activitățile umane, de fenomenele meteorologice și de activitățile operatorilor

Nr.

economici care contaminează solul cu substanțe nocive.

crt.

Din cauza precipitațiilor frecvente înregistrate în anotimpurile de primăvară și
toamnă, teritoriul orașului Liteni este afectat adesea de inunații ce contribuie
semnificativ la eroziunea solului.
Pentru prevenirea și diminuarea procesului de degradare al solului este
necesară implementarea unor măsuri care să vizeze următoarele: lucrări de
drenare în adâncime, modelare a terenurilor, ziduri de sprijin, împăduriri și
reabilitarea torenţilor.

Spații verzi

Denumire

2006

2011

2012

1.

Oraș Liteni

2

4

4

2.

Municipiul Suceava

97

105,4

108,4

3.

Județul Suceava

416

470,7

534,4

Sursa: Anuarul Statistic al județului Suceava

Cu toate că în perioada 2011 - 2012 au avut loc creșteri ale spațiilor verzi, atât
la nivel județean cât și la nivelul municipiului Suceava, acestea au rămas
constante în orașul Liteni încă din anul 2007, suprafața acestora majorânduse de la 2 ha în 2006 la 4 ha în 2007 ca urmare a construirii a două parcuri
publice.
Pentru revitalizarea spațiului urban din orașul Liteni este necesară dezvoltarea
și extinderea spațiilor publice de recreere și de petrecere a timpului liber care

Spațiile verzi din orașul Liteni ocupă doar 4 ha, reprezentând 0,055% din

să asigure tinerilor și copiilor spații de joacă, de promenadă și de relaxare,

suprafața totală a orașului, o valoare mai redusă comparativ cu situația de la

contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor și al nivelului

nivel județean, unde spațiile verzi constituie 0,062% (534,4 ha) din suprafața

de atractivitate al zonei.

totală a fondului funciar.
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Managementul deșeurilor
Administrația publică locală de la nivelul orașului Liteni joacă un rol important

Având în vedere că protejarea mediului înconjurător constituie o problemă

în asigurarea implementării la nivel local a obligațiilor privind gestionarea

stringentă, atât la nivel național cât și la nivel local, în orașul Liteni au fost

deșeurilor, asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea

inițiate diverse campanii și acțiuni care au contribuit la reducerea cantităților

Europeană.

de deșeurilor depozitate necontrolat, printre care:
 Campanie de colectare DEE – „Locul deșeurilor nu e în casă”;

Sistemul actual de management al deșeurilor acoperă toate localitățile din
orașul Liteni, ponderea gospodăriilor care beneficiază de serviciile de
colectare fiind de 90%. Locuitorii orașului beneficiază în procent de 90% și de
posibilitatea colectării selective a deșeurilor, principalele materiale pe care

 Campanie de colectare a deșeurilor municipale - „Lets do it Romania”;
 Campanie de colectare a deșeurilor depozitate necontrolat – „Luna
curățeniei în orașul Liteni”;
 Campanie media de informare – avertizare privind colectarea selectivă.

populația le colectează selectiv fiind hârtia, sticla, pet-urile și bateriile uzate.
Astfel, în acest sens, administrația publică locală a montat 220 de pubele a
câte 240 de litri în toate localitățile de pe raza orașului.
Serviciile de management al deșeurilor sunt asigurate de Primăria Liteni prin
intermediul Serviciului Public de Utilități Publice, spațiul de depozitare a
deșeurilor colectate fiind localizat în incinta Serviciului de Administrare a
Domeniului Public și Privat pe fracții de deșeuri, acesta respectând prevederile
legislației din domeniu de la nivel național și european.
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Capacitatea administrației publice
locale
Contextul actual general
Reducerea discrepanțelor regionale și alinierea la standardele europene vizează,

Administraţia publică a unităţii administrativ teritoriale a orașului Liteni este

pe lângă îmbunătățirea infrastructurii, a serviciilor educaționale și sanitare și o

formată din Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi Primarul orașului, ca

reformă a administrației publice locale, care să sprijine mediul economic și

autoritate executivă, după cum urmează:

capacitatea de valorificare a potențialului local prin reducerea birocrației,

 Consiliul Local: format din 17 membri, acesta hotărăște în condițiile

creșterea nivelului de credibilitate, gestionarea eficientă a fondurilor publice și

legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care aparțin

gestionarea eficace a problemelor administrative cu care cetățenii unei

de competența altor autorități publice sau locale;

comunități se confruntă.

 Primarul: asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale
ale cetățenilor, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor,

Reabilitarea sistemului de administrație publică reprezintă un element cheie
pentru asigurarea funcționării acestuia într-un mod cât mai eficient în slujba
cetățeanului și adaptarea sectorului public la schimbările continue ale
mediului economic și social. Activitățile din cadrul administrațiilor publice
trebuie să răspundă într-un mod cât mai eficient cerințelor unei societăți
democratice și criteriilor de eficiență economică aferente unui centru urban în
dezvoltare.

hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și hotărârilor Consiliului Local.
Aparatul de specialitate al primarului orașului Liteni are în componenţă
următoarele compartimente:
 Serviciul public de utilități publice;
 Compartimentul situații de urgență;
 Administrator public;
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 Biroul financiar contabil;

Astfel, prin intermediului aparatului de specialitate, administrația publică

 Arhitect șef;

locală are în vedere desfășurarea eficientă a următoarelor atribuții

 Compartimentul de urbanism și amenajarea teritoriului și investiții;

administrative:

 Secretariatul orașului;

 organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale

 Cabinetul primarului;

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor

 Compartimentul audit public intern;

comerciale şi regiilor autonome locale;

 Seviciul public comunitar local de evidență a persoanelor (subordonat
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Suceava);

 dezvoltarea socio-economică şi de mediu a unităţii administrativteritoriale;

 Compartimentul deservire;

 gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

 Compartimentul cultură și bibliotecă;

 cooperarea inter-instituţională pe plan intern şi extern.

 Compartimentul pază;

 administrarea domeniului public şi privat al oraşului Liteni;

 Compartimentul juridic;
 Compartimentul Agricol;

Sediul administrației publice locale se află în localitatea Liteni, într-o clădire

 Compartimentul asistență socială, informatică și relații cu publicul.

veche de peste 20 de ani, aceasta necesitând ample lucrări de modernizare,
dotarea cu echipamente și sisteme de calcul moderne și mobilier adecvat.
În prezent, cei 48 de angajați ai primăriei dispun de 21 de calculatoare care
necesită îmbunătățiri semnificative de harware și software, conectate la un
server comun și la internet, 6 imprimante, 3 multifuncționale, telefoane fixe și
mobile.

Capacitatea financiară
Administrația publică locală a orașului Liteni finanțează activitățile pe care le
întreprinde din fonduri proprii realizate în decursul unui an, dar și prin
intermediul fondurilor primite de la stat, pe baza cărora se stabilesc domeniile,
activitățile și evenimentele ce vor primi finanțare în perioada imediat
următoare.
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Analizând veniturile bugetului local se poate remarca faptul că în anul 2013

necesare asigurării unor condiții optime pentru desfășurarea activităților

acestea au crescut semnificativ comparativ cu anul 2011, acestea majorându-

educative.

se cu aproximativ 18%. În perioada 2011 – 2013, bugetul local cel mai redus a
fost înregistrat în anul 2012, acesta cifrându-se la 9.075 mii lei, mai puțin cu
1,14% față de cel înregistrat în anul precedent și cu 16,29% față de anul
următor.

Ponderea

Nr.

Domeniu

crt.

10.841

11.000
10.500
10.000
9.500

Tabel nr. 40 – Evoluția suprafeței spațiilor verzi (ha)

9.179

9.075

9.000
8.500
8.000
2011

2012

Figura nr. 13 – Evoluția bugetului local (mii lei)

2013
7

2011

2012

2013

cheltuielilor

1.126

1.237

1.451

11,83%

45

40

64

0,52%

4.246

4.542

5.399

44,01%

(2013)

1.

Administrație

2.

SPCLEP

3

Învățământ

4,.

Sănătate

18

19

129

1,05%

5.

Cultură

143

134

1.211

9,87%

6.

Asistență socială

1.046

847

1.475

12,02%

7.

Servicii și dezvoltare

1.353

1.202

1.474

12,01%

8.

Protecția mediului

402

375

396

3,23%

9.

Drumuri

770

596

669

5,45%

9.183

9.978

10.844

100%

Total

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

Analizând distribuția cheltuielilor din bugetul local, la nivelul anului 2013 se

Domeniul administrației publice, cultura, asistența socială și serviciile de

remarcă faptul că o mare parte dintre acestea sunt alocate către învățământ,

dezvoltare au fost finanțate fiecare cu aproximativ 14% din bugetul local pe

fondurile alocate cifrându-se la 44% din totalul bugetului local.

anul 2013.

În perioada 2011 – 2013, repartizarea fondurilor au urmărit un tren ascendent,

Serviciile de dezvoltare au reprezentat un domeniu de inters pentru

astfel, sumele alocate educației au crescut de la 4.246 mii lei în anul 2011, la

administrația publică locală, aceasta asigurând în mod constant fonduri

5.399 mii lei în anul 2013, realizându-se o creștere de 27,15%, concretizată prin

semnificative de la bugetul local în intervalul de timp 2011 – 2013, majorându-

reabilitarea instituțiilor școlarea și dotarea acestora cu echipamente moderne

se cu 9% în anul 2013 față de anul 2011, de la 1.353 mii lei la 1.474 mii lei.

7

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni
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Ordine și siguranță publică
Pe teritoriul orașului Liteni funcționează Postul de Poliție al orașului, în cadrul

 sedințe de prevenire a delicvenței juvenile în cadrul școlilor;

acestuia realizându-și activitatea 2 ofițeri, 6 agenți și șeful poliției. Având în

 sesiuni de popularizare a actelor normative.

vedere că media normală este de 1 polițist la 1.000 de locuitori, în orașul Liteni
această valoare este mai ridicată, astfel încât unui polițist ii revine un număr

La siguranța cetățenilor din orașul Liteni contribuie și Grupul de Jandarmi

de aproximativ 1.141 de persoane.

Liteni. Aceasta este formată din 9 angajați și contribuie la asigurarea ordinii şi
siguranţei publice în zona de competenţă, executând misiuni specifice de

Tabel nr. 41 – Situația infracțională de la nivelul orașului Liteni
Nr.

Denumire

crt.

asigurare a ordinii publice pe timpul manifestărilor şi adunărilor publice cu

2012

2013

caracter cultural, artistic sau religioas, participând activ la menţinerea
climatului de ordine şi linişte publică alături de poliţie, prin realizarea

1.

Situația infracțională

312

247

patrulelor mixte pe raza localităţilor. Grupul de jandarmi Liteni participă alături

2.

Dosare autori cunoscuți

256

212

3.

Dosare autori necunoscuți

56

35

de celelate structuri abilitate la prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în

Sursa: Informații furnizate de Primăria Orașului Liteni

Privitor la situația infracțională din orașul Liteni, în anul 2013 au fost
înregistrate 247 de cazuri de încălcare a legii, în scădere față de anul 2012 cu
20%. Referitor la numărul dosarelor penale înregistrate cu autori necunoscuți,
14,17% dintre acestea au fost înfăptuite de autori necunoscuți.
Drept urmare, situația infracțională de la nivelul orașului nu prezintă probleme
îngrijorătoare, organele de poliție manifestând un grad ridicat de
responsabilitate pentru păstrarea liniștii și siguranței publice.
Postul de Poliție al orașului Liteni desfășoară în colaborare cu instituțiile din
oraș diverse activități cu caracter de prevenire și conștientizare a infracțiunilor,
printre care:

domeniul silvic, piscicol, de mediu, energetic, al comunicaţiilor, în domeniul
securităţii şi sănătăţii oamenilor.
Sub administrarea Primăriei orașului Liteni își desfășoară activitatea și Serviciul
Voluntar pentru Situații de Urgență. Pe lângă activitățile de informare și
instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și măsurilor de
comportare în caz de situații de urgență, SVSU Liteni execută și acțiuni de
intervenție în situații de urgență, de acordare a primului ajutor, precum și de
asigurare a protecției persoanelor și a bunurilor periclitate.
Acesta este format din 27 de membri, dintre care 1 angajat permanent și 26
voluntari, având următoarea structură:
 Șef SVSU;
 Șef formație intervenție;
 Grupă intervenție Autospecială PSI;
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 Echipă de cercetare-căutare;
 Echipa sanitară;
 Echipă protecție CRBN;
 Echipe transmisiuni;
 Echipa înștiințare – alarmare;
 Echipa deblocare – salvare;
 Echipă suport logistic;
 Echipă evacuare;
 Șef compartiment prevenire;
 Compartiment prevenire.
 Grupă intervenție și cercetare
SVSU dispune de o remiza situată în orașul Liteni dotată cu o mașină de
pompieri și alte utilaje folosite la intervențiile de dezăpezire, precum:
autogreder, autobasculantă și buldoexcavator.
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Strategie de dezvoltare locală
Oraș Liteni, Județul Suceava

3

ANALIZA SWOT
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DOMENIUL SUPUS ANALIZEI

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI



PUNCTE SLABE

distanță redusă între orașul Liteni și Municipiul



slaba dezvoltare a culturii antreprenoriale;

Suceava, Fălticeni și Botoșani;



lipsa asociațiilor și grupurilor de producători locali care

orașul este traversat de râul Siret și râul Suceava,

să amplifice producția și comercializarea produselor

având astfel un potențial piscicol ridicat și resurse

locale;

de materiale de construcții bogate;


cifră

de

afaceri

ridicată

pentru


domeniul

transportului, comerțului și industriei prelucrătoare;



slaba dezvoltare a infrastructurii aferente mediului de
afaceri;



trendul ascendent al numărului de locuințe în

lipsa unui centru de afaceri de sprijinire a activităților
de cercetare, dezvoltare, inovare în afaceri;

perioada 2010 – 2012;



valorificarea scăzută a potențialului hidrografic;

suprafața extinsă a terenului agricol oferă condiții



lipsa

prielnice de dezvoltare al sectorului agricol și
agroturismului;

infrastructurii

suport

pentru

dezvoltarea

economică a sectorului zootehnic;


lipsa unui centru de colectare și valorificare a fructelor



prețul scăzut al forței de muncă;



mediul de afaceri local are o capacitate ridicată de



slaba valorificare a parteneriatelor public -privat;

susținere a investițiilor în domeniul agricol;



existența unor





și legumelor;

mediul economic cuprinde numeroase sectoare de

sectoare

nevalorificate economic

(agroturism, piscicultura);

activitate, precum: industrie, comerț, construcții,



cultura managerială slab dezvoltată în sectorul privat;

transporturi, servicii și agricultură;



lipsa

densitatea IMM-urilor (24,80 la 1000 loc.) este peste
media regională (13,6 la 1000 de loc.);

promovării

oportunităților

de

finanțare

a

afacerilor prin accesarea fondurilor europene;


promovarea

redusă

a

produselor

alimentare

tradiționale obținute pe plan local;
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DOMENIUL SUPUS ANALIZEI

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

ANALIZA SWOT


cultivarea unui număr ridicat de

culturi agricole



(porumb, grâu, lucernă, ovăz, cartofi etc.);


capacitatea redusă a mediului de afaceri local de a
susține investiții cu potențial inovativ;

poziționarea avantajoasă a orașului în raport cu



slaba dezvoltare a agroturismului;

obiectivele turistice consacrate în regiune.



practicarea predominantă a agriculturii de subzistență;



un grad ridicat de aglomerare a populației la nivel
local;



lipsa serviciilor de consultanță/consiliere în afaceri;



colaborare insuficientă între întreprinderi în vederea
creării de asocieri în domenii diverse de activitate;

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 învățământ în vederea formării forței de muncă pe
domenii cerute pe piață;
 existența

fondurilor

europene

care

sprijină

dezvoltarea mediului antreprenorial;



situația economico-financiară precară din România;



lipsa disponibilităților financiare a populației orașului;



dependența economiei locale față de agricultură;



stoparea finanțării nerambursabile pentru finanțarea

 forță de muncă ieftină;
 existența programelor guvernamentale de susținere

mediului de afaceri;


a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;
 existența programului Rabla pentru achiziționarea
de tractoare/utilaje agricole.
 dezvoltarea unor parteneriate public – private;

creșterea cotei de cofinanțare a beneficiarilor de
fonduri europene;



creșterea birocrației în acordarea creditelor bancare;



blocarea creditării din cauza crizei financiare și a
blocajelor financiare;

 acordarea de facilități fiscale pentru mediul de
afaceri de către autoritățile publice locale;
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DOMENIUL SUPUS ANALIZEI

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

ANALIZA SWOT

 dezvoltarea meseriilor tradiționale și artizanatului;



refuzul acordării creditelor bancare pentru susținerea

 realizarea de investiții în domeniul hidroenergetic;

cheltuielilor

 posibilitatea susținerii unui parteneriat public-privat

proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;

de tip GAL și a activităților întreprinse de acesta;



 existența programelor de calificare și reconversie
profesională;



programe

TVA-ului

aferente

lipsa lichidităților pe plan local care conduc la
creșterea

contravalorii

dobânzilor

percepute

de

finanțarea proiectelor de investiții;
de

sprijinire

și



consultanță acordate persoanelor interesate să
demareze o nouă afacere;

lipsa de receptivitate a populației la programele de
finanțare;



 accesarea de fonduri pentru dezvoltarea zootehniei
și a silviculturii;

a

instituțiile bancare pentru creditele acordate pentru

accedere pe alte piețe;
unor

și

falimentarea societăților comerciale;

 elaborarea unor politici zonale de marketing și de
 introducerea

neeligibile

instabilitate legislativă cu repercusiuni asupra activității
agenților economici;



 atragerea investitorilor străini.

continuarea fenomenului de migrare a forței de muncă
către zone mai dezvoltate;



dezechilibrarea balanței comerciale cu accent pe
importurile

de

produse

alimentare,

situație

ce

periclitează valorificarea produselor autohtone la
prețuri eficiente.
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DOMENIUL SUPUS ANALIZEI

INFRASTRUCTURĂ

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 existența a două drumuri județene (DJ 208A și DJ

 gradul avansat de degradare a drumurilor comunale,

208C) care asigură legătura orașului cu zonele

vicinale și a străzilor orășenești (majoritatea sunt din

limitrofe;

pămând sau pietruite);

 existența unei rețele feroviare pe teritoriul orașului
și traversarea acestuia de 20 trenuri regionale care
fac legătura între orașul Liteni și municipiul Suceava
și alte localități.
 pietruirea a 35 km de drumuri și străzi din fonduri
proprii;
 redarea în folosință a podului care face legătura
între Liteni și Roșcani;
 existența unui sistem de alimentare cu apă pe
teritoriul orașului care asigură accesul la apă
locuitorilor din Liteni, Corni și Roșcani;
 administrația publică locală a implementat un
proiect care vizează extinderea rețelei de alimentare
cu apă în Liteni, Corni și Roșcani și construirea unei
rețele de alimentare cu apă în satul Siliștea și
Rotunda;
 existența unui număr ridicat de fântâni pe teritoriul

 podul peste râul Siret necesită lucrări stringente de
reabilitare și modernizare;
 starea precară a drumurilor de exploatație agricolă
îngreunează desfășurarea activităților economice și
traficul rutier;
 gradul redus de racordare la sistemul de alimentare
cu apă (37,29%);
 gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă este
de aproximativ 70%;
 cișmelele construite în Liteni, Roșcani și Corni sunt
închise;
 numărul redus de hidranți, care nu asigură necesarul
de apă în caz de urgențe;
 lipsa unei rețele de alimentare cu apă în satele
Rotunda, Siliștea și Vercicani;
 lipsa unei rețele de canalizare menajeră în satele
Roșcani, Corni, Rotunda, Siliștea și Vercicani;

orașului și satelor aferente (381 de unități);
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DOMENIUL SUPUS ANALIZEI

INFRASTRUCTURĂ

ANALIZA SWOT

 existența unei stații de tratare a apei cu o capacitate
de 17,56 l/s;
 taxarea consumului de apă se realizează prin
contorizare individuală;
 existența unei rețele de canalizare menajeră în
localitatea Liteni;
 realizarea unor lucrări de extindere a infrastructurii
de utilități;
 conectarea a 3.191 de gospodării la rețeaua de
alimentare cu energie electrică;
 accesibilitate bună a populației la serviciile de
comunicații;
 creșterea numărului de locuințe construite în anul
2012.

 gradul scăzut de racordare la rețeaua de canalizare,
doar 739 de locuitori din localitatea Liteni au acces la
acest tip de serviciu;
 deversarea apelor uzate neepurate direct în albiile
apelor curgătoare de pe teritoriul orașului;
 lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu energie
termică;
 încălzirea locuințelor din orașul Liteni se realizează cu
combustibil solid, fapt ce cauzează numeroase
accidente și poluează atmosfera;
 consumul ridicat al rețelei de iluminat stradal;
 lipsa fondurilor pentru întreținerea elementelor de
infrastructură și reabilitarea, extinderea acestora;
 lipsa pistelor pentru bicicliști;
 gradul ridicat de uzură a rețelei de iluminat stradal;
 starea avansată de degradare a trotuarelor și lipsa
acestora pe anumite porțiuni stradale;
 lipsa izolației termice a clădirilor din oraș (publice și
private).

92

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, ORAȘUL LITENI

DOMENIUL SUPUS ANALIZEI

INFRASTRUCTURĂ

ANALIZA SWOT
OPORTUNITĂȚI


AMENINȚĂRI

existența fondurilor europene pentru dezvoltarea și



modernizarea infrastructurii rutiere;


disponibilitatea

fondurilor

drumurilor (transport materiale de construcții, lemne

europene

pentru

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară;


potențial

ridicat

de

valorificare

a



stoparea finanțării nerambursabile pentru perioada
următoarea;



resurselor

fonduri insuficiente pentru modernizarea drumurilor
de la nivelul bugetului de stat;



existența Programului Prima Casă, care sprijină

fonduri insuficiente la bugetul local pentru întreținerea
drumurilor;

tinerii în achiziționarea sau construirea unei



tendința de creștere a prețurilor la energia electrică;

locuințe;



lipsa know-how-lui în implementarea proiectelor

existența Planului de Dezvoltare Regională Nord-Est
2014 – 2020 (PDR NE) ce are ca prioritate

europene;


dezvoltarea unei infrastructuri moderne;


deteriorarea infrastructurii rutiere pe fondul condițiilor
meteorologice extreme;

alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru

regenerabile (apă, vânt, soare);





creșterea calității vieții locuitorilor din mediul urban;


etc);

programe guvernamentale ce sprijină inițiativele
locale;



trafic de mare tonaj intens ce poate afecta calitatea

existența resurselor de apă potabilă de suprafață

starea precară a infrastructurii rutiere;


care facilitează extinderea sistemului de alimentare
cu apă.

interesul scăzut al potențialilor investitori cauzat de
creșterea volumului de ape uzate ca urmare a
intensificării activităților casnice;



poluarea apelor din orașul Liteni ca urmare a deversării
apelor uzate și a activităților operatorilor economici.
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DOMENIUL SUPUS ANALIZEI

ANALIZA SWOT

EDUCAȚIE
PUNCTE TARI
 existența formelor de învățământ preșcolar, primar,
gimnazial și liceal;
 existența unei instituții de învățământ în localitățile

PUNCTE SLABE


inexistența unui cabinet de psihologie școlară;



lipsa dotărilor adecvate pentru ateliere și laboratoare;



scăderea numărului de elevi înscriși în unitățile școlare

Liteni, Roșcani, Siliștea, Corni și Rotunda;
 unitățile școlare din orașul Liteni asigură accesul la

cu 2,26% în intervalul 2010 - 2013;


educație a persoanelor cu dizabilități;

ani, necesitând

 unitățile școlare din localitatea Liteni, Corni Și
Roșcani sunt racordate la rețeaua de alimentare cu
apă;
 existența a 2 terenuri de sport și a unei săli de sport;
 unitățile școlare dețin 5 laboratoare de informatică
dotate cu 110 calculatoare cu acces la internet;
 elevii au acces la o bibliotecă școlară cu un volum de
carte ridicat;

clădirile unităților școlare au o vechime de peste 30 de
ample lucrări de reabilitare și

modernizare;


unitățile de învățământ din localitățile Roșcani, Siliștea,
Corni și Rotunda nu sunt racordate la rețeaua de
canalizare;

 lipsa unor microbuze care transportă elevii de la
domiciliu către unitățile școlare și retur;
 încălzirea

unităților

școlare

se

realizează

intermediul centralelor termice și sobelor pe lemne;

 existența unei biblioteci publice;

 desființarea școlii gimnaziale din satul Vercicani;

 înființarea în anul 2004 a Centrului de documentare

 lipsa unor terenuri și săli de sport moderne;

și informare, cu un nivel ridicat de dotare;
 decontarea transportului pentru elevii din localitățile

prin

 reducerea elevilor din învățământul preșcolar cu
35,91% în perioada 2010 – 2013.

îndepărtate;
 nivelul ridicat de promovabilitate la Bacalaureat
comparativ cu media națională (85% - 2013);
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ANALIZA SWOT

EDUCAȚIE
 interes sporit al elevilor de a participa la activități
extrașcolare;
 creșterea numărului de cadre didactice din unitățile
de învățământ;
 existența Ansamblului Liceului Tehnologic Izvorașul,
care a participat la diverse concursuri și spectacole
folclorice la nivel județean și regional;
 realizarea de activități în parteneriat cu instituții
școlare din alte localități.
OPORTUNITĂȚI


accesarea

de

fonduri

europene

AMENINȚĂRI
pentru

modernizarea infrastructurii şcolare;

 nivelul scăzut al salariilor cadrelor didactice, cu efecte
asupra calităţii procesului educaţional;



înfiinţarea de centre after-school;

 lipsa motivaţiei cadrelor didactice;



derularea unor programe şcolare pentru schimbul

 îmbătrânirea demografică;

de experienţă cu unităţi de învăţământ din spaţiul

 costurile ridicate asociate frecventării învăţământului,

european;




care limitează accesul la educaţie;

dezvoltarea unor parteneriate de tip public-privat,

 instabilitatea legislativă a sistemului educaţional;

în vederea asigurării unor stagii de practică în

 modificările frecvente din programa şcolară;

mediul privat;

 lipsa interesului elevilor manifestat faţă de activităţile

programele guvernamentale “Cornul şi laptele”,

educaţionale;

„mere în şcoli”;
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ANALIZA SWOT

EDUCAȚIE




implementarea unui program de burse pentru copiii

 creșterea abandonului şcolar din cauza scăderii

cu rezultate deosebite şi cu o situaţie financiară

veniturilor şi a imposibilităţii susţinerii materiale a

dificilă;

elevilor de către familie.

implicarea elevilor în activităţi extra-şcolare şi
acţiuni de voluntariat.
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SĂNĂTATE

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

existența a 3 cabinete medicale, a unui cabinet

 sumele reduse alocate sectorului medical din bugetul

stomatologice și a 2 farmacii;



local;

spitalul județean de urgențe Suceava este la o

 infrastructură sanitară deficitară;

distanță de 29 km față de orașul Liteni;



poziționarea orașului într-un cadru natural ferit de
poluare,

cu

efecte benefice asupra

sănătății

lipsa bolnavilor de HIV/SIDA în perioada 2009-2011.

interesului

locuitorilor

pentru

efectuarea

analizelor periodice;


locuitorilor;


lipsa

numărul redus de cadre medicale (5 la 10.239
locuitori);



raportul punct farmaceutic/nr. persoane este mai
ridicat la nivel local decât cel de la nivel județean
(5.134,5 persoane la nivel local față de 2724,5 persoane
la nivel județean);



inexistența cabinetelor medicale în toate localitățile
aferente orașului;



inexistența unui spital la nivelul orașului;

 30% dintre persoanele care beneficiază de servicii
medicale nu sunt asigurate;
 lipsa unor programe educaționale pentru sănătate, în
special de diseminare a informațiilor privind prevenirea
bolilor;
 număr ridicat de persoane vulnerabile la nivelul
orașului (9.239);
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SĂNĂTATE

ANALIZA SWOT
OPORTUNITĂȚI


posibilitatea accesării fondurilor structurale pentru

AMENINȚĂRI
 amploarea

fenomenului

migratoriu

în

rândul

modernizarea sectorului sanitar;

personalului medico-sanitar spre statele Uniunii



dezvoltarea mediului privat sanitar;

Europene;



posibilitatea acordării de facilități cadrelor medicale
specializate în vederea atragerii și reținerii acestora;



facilitarea accesului populației la servicii medicale
de calitate prin construirea unui centru medical cu
dotări și echipamente la standarde europene;



dezvoltarea sectorului sanitar privat, prin înfiinţarea
unei policlinici private, sau prin sprijinirea constituirii
unor cabinete medicale cu diferite specialităţi;



posibilitatea înființării unor laboratoare medicale
private.

 politica de salarizare în domeniul sănătății slab
motivantă pentru specialiști;
 accentuarea

fenomenului

de

îmbătrânire

și

îmbolnăvire a populației;
 scăderea fondurilor alocate sănătății din bugetul
local;
 slaba accesare a fondurilor europene nerambursabile
pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare;
 lipsa unui comportament preventiv în ceea ce priveşte
problemele de sănătate;
 nivelul scăzut al veniturilor populaţiei pot conduce la
imposibilitatea

susţinerii

costurilor

serviciilor

medicale private.
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CULTURĂ ȘI ARTĂ

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

căminul cultural din satul Rotunda a fost reabilitat



recent;

reabilitare și modernizare;



existența a numeroase lăcașuri de cult;



în localitatea Liteni există o Casă a Culturii ce



găzduiește diverse manifestări culturale și artistice;




istorice

nu

fac

parte

din

lista

Monumentelor istorice și nu sunt incluse în circuitele

promovează valorile culturale şi tradiţionale ale

turistice de la nivel regional și național;

orașului (Ziua orașului, Datini și obiceiuri de



lipsa unui punct muzeistic;

Crăciun, Festivalul măștilor populare din zona



promovarea

organizarea a numeroase evenimente culturale de
de

învăţământ

în

parteneriat

insuficientă

a

evenimentelor



lipsa unei strategii de dezvoltare şi promovare
culturală a oraşului şi a obiectivelor culturale deţinute;



lipsa unui Club al copiilor care să promoveze

expoziţii de pictură, etc.);

activități artistice și culturale în rândul elevilor din

existența unei biblioteci orășenești cu peste 10.000

orașul Liteni;

volume de carte și 1.400 de cititori în mod regulat;

și

spectacolelor ce au loc la nivel local;

cu

administraţia publică locală (lansări de cărţi,



obiectivele

organizarea periodică de evenimente care susţin şi

instituţiile



insuficienta promovare a patrimoniului istoric și
cultural;

orașului Liteni, Sărbători Pascale, Ziua Eroilor etc.);


Căminul cultural din satul Corni necesită lucrări de



lipsa unui teatru de vară la nivelul orașului.

existența unui Centru de Documentare și Informare
în cadrul liceului tehnologic;



promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale de către
Ansamblul folcloric „Izvorașul”.
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ANALIZA SWOT
OPORTUNITĂȚI




realizarea

unor

parteneriate

AMENINȚĂRI
între

operatorii



dezinteres general pentru cultură;

economici şi organizaţiile sau instituţiile din



dispariţia meşterilor şi creatorilor populari de la nivel

domeniul culturii și educaţiei;

local pe fondul lipsei posibilităţii de valorificare a

organizarea de întâlniri care să contribuie la

produselor create;

promovarea colaborării dintre operatorii culturali,



mass-media şi mediul de afaceri;


posibilitatea promovării unor obiective culturale
prin includerea acestora în oferta turistică de la

lipsa fondurilor locale necesare contractării de fonduri
europene în domeniul cultural;



dezinteresul actorilor locali pentru promovarea şi
conservarea culturii.

nivel județean;


dezvoltarea de parteneriate între instituţiile publice
cu specific cultural şi Ministerul Culturii şi Cultelor,
sau alte instituţii ale administraţiei culturale
centrale;



extinderea fondului de carte din cadrul bibliotecii
publice.
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ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI


evoluția pozitivă a numărului de locuitori;



repartizarea echilibrată a populației pe sexe;



ponderea ridicată a populației active (64%) în totalul

PUNCTE SLABE


între 0 și 15 ani în perioada 2010 – 2013;


populației;


existența punctului de lucru AJOFM Suceava în
grupa de vârstă de 65 de ani și peste înregistrează

scăderea numărului de salariați în anul 2013 față de
anul 2010 (de la 337 la 320);



apropierea orașului Liteni;


scăderea numărului de persoane cu vârsta cuprinsă

soldul schimbărilor cu reședința în orașul Liteni este
unul negativ (-46);



înregistrarea în anul 2012 a unui număr mare de șomeri

un procent scăzut în populația orașului (15,62%);

de sex masculin (cu 66,6% mai mulți șomeri de sex



sportul natural pozitiv al populației în anul 2012;

masculin față de cei de sex feminin);



scăderea numărului de șomeri în întervalul de timp



grad scăzut de diversificare a structurii ocupaționale;

2010 – 2012 cu 21,8%;



insuficiența cunoștințelor specifice necesare demarării



existența resurselor naturale în zonă ce favorizează
înființarea unor noi întreprinderi mici și mijlocii

unei afaceri;


(materiale de construcții).

insuficiența programelor de formare profesională
continuă a angajaților din diferite domenii;



lipsa ofertelor de muncă atractive pentru persoanele cu
studii superioare; ;



ponderea ridicată a șomerilor neindemnizați (92,85%);



caracterul preponderent agricol al mediului economic
local nu asigură venituri suficiente pentru asigurarea
unui nivel ridicat de trai locuitorilor;

101

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, ORAȘUL LITENI

DOMENIUL SUPUS ANALIZEI
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ANALIZA SWOT



dezvoltarea scăzută a mediului de afaceri de la nivel
local ce cauzează lipsa locurilor de muncă;



lipsa ofertelor locurilor de muncă pentru persoanele
vulnerabile;



grad ridicat de migrare a populaţiei către oraşe mai
dezvoltate sau în străinătate;

OPORTUNITĂȚI




AMENINȚĂRI

accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea



resurselor umane, alocate României în perioada

exodul forţei de muncă calificată în ţări din Uniunea

2014 – 2020;

Europeană;

deschiderea unor noi întreprinderi ale căror obiecte
de

activitate

să

fie

relaţionate



cu



instabilitatea economiei naţionale şi persistenţa crizei
economico-financiară;

prelucrarea/valorificarea resurselor naturale locale



schimbări demografice nefavorabile;

(lemn, apă, fructe de pădure, etc.), prin intermediul



lipsa abilităţilor practice a absolvenţilor de studii

cărora pot fi create noi locuri de muncă;


câştigul salarial scăzut al angajaţilor ce determină

organizarea de către A.J.O.F.M Suceava a unor noi

superioare;


reticenţa/inadaptabilitatea populaţiei cu privire la

programe de formare/reconversie profesională în

programele de reconversie profesională, în funcţie de

rândul persoanelor vulnerabile;

solicitările existente pe piaţa muncii;

desfăşurarea unor cursuri de calificare profesională



reducerea ratei de promovabilitate a bacalaureatului;

pentru femeile casnice care nu figurează ca fiind



creşterea abandonului şcolar şi a persoanelor care nu

angajate;

îşi finalizează studiile;
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ANALIZA SWOT


desfăşurarea

unor

programe

de

susţinere

a



incluziunii pe piaţa muncii a persoanelor cu
dizabilităţi;


percepţia negativă a investitorilor asupra tendinţelor

introducerea unor programe educative în vederea

economice ale Regiunii Nord-Est ce determină lipsa

dezvoltării calităţilor anteprenoriale ale elevilor,

unor noi investiţii;


oferirea de facilităţi în vederea menţinerii resurselor
umane cu studii superioare sau specializate;



dizabilităţi;


tinerilor;


evoluţia ascendentă a numărului persoanelor cu

dezvoltarea

competenţelor

anteprenoriale

ce nu pot beneficia de indemnizaţia de şomaj;


şi

evoluţia numărului şomerilor şi implicit a persoanelor
lipsa de informare cu privire la legislaţia muncii din
Uniunea Europeană.

manageriale ale resurselor umane din IMM-uri;


adaptarea programei şcolare la cererea de pe piaţa
muncii;



valorificarea eficientă a potenţialului turistic local cu
efecte directe asupra creării de noi locuri de muncă;



atragerea investiţiilor străine în zonă va conduce la
crearea de noi locuri de muncă.
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DEZVOLTAREA TURISMULUI

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

existenţa obiectivelor cultural-istorice: Biserica Sf.



lipsa unităților de cazare din orașul Liteni;

Nicolae

Vârnav-Liteau,



calitatea serviciilor turistice oferite este slab calitativă;

Monumentul eroilor din anul 1919, gara Veche



lipsa unui centru de informare turistică care să ghideze

din

Liteni,

Conacul

Liteni etc.

turiștii spre principalele atracții ale zonei;



existența a 2 parcuri cu o suprafață de 560 m ;



practicarea



2

agriculturii

oferă

condiţii



propice

cadrul orașului;

dezvoltării agroturismului;



alterarea tradițiilor și obiceiurilor specifice zonei;

organizarea anuală de activități și evenimente



lipsa forței de muncă calificată în domeniul turismului;

reprezentative ce contribuie la creșterea gradului de



parcurile nu sunt întreținute, de-a lungul timpului

atractivitate al orașuluidin punct de vedere turistic

suferind degradări ale mobilierului și echipamentelor

(Sărbători de Paște, Datini și obiceiuri de Crăciun,

specifice;

Festivalul măștilor de Anul Nou, Ziua Eroilor, Ziua



orașului);


existența Fântânii lui Ștefan cel Mare din satul



obiectivele turistice de la nivelul orașului nu sunt
promovate la adevărata lor valoare;



Vercicani;


lipsa unui muzeu etnografic/casă cu specific local în

starea avansată de degradare a căilor de acces către
obiectivele și zonele turistice ale orașului;

Pădurea de mesteceni din satul Corni, locație unică



lipsa unei strategii de promovare a turismului local;

în prejurimile orașului;



lipsa infrastructurii de semnalizare rutieră;

existența a numeroase lăcașuri de cult ce pot



perceperea orașului Liteni ca o zonă de tranzit și nu

contribui la dezvoltarea turismului ecumenic;

ca o zonă de sejur.
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ANALIZA SWOT


posibilitatea dezvoltării turismului de agrement și a
pescuitului sportiv ca urmare a traversării orașului
de râul Siret și râul Suceava;



localizarea în apropierea Municipiului Suceava, un
oraș încărcat cu tradiție și istorie.
OPORTUNITĂȚI



AMENINȚĂRI

existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea



orientarea turiştilor români către destinaţii externe;

infrastructurii de susţinere a turismului (structuri de



promovarea de către agenţiile de turism a destinaţiilor

cazare, promovarea şi semnalizarea obiectivelor
turistice);




realizarea de investiţii în infrastructura turistică
pentru creşterea calităţii serviciilor asigurate;






Bucovinei,

zone

de

agrement,



scăderea nivelului veniturilor, cu efect direct asupra
posibilităţilor turiştilor de a beneficia de concedii;



monumente, râuri și lacuri;


scăderea numărului de turişti, pe fondul crizei
economice;

prezenţa atracţiilor turistice renumite în zonă:
Mănăstirile

lipsa fondurilor pentru dezvoltarea unităţilor turistice
private;

participarea la târguri de promovare a turismului
local;



turistice externe, în detrimentul celor naţionale;

evitarea zonei de către turişti din cauza lispei
infrastructurii rutiere, a infrastructurii tehnico-edilitare;

promovarea ofertei turistice din orașul Liteni cu



lipsa investiţiilor în construirea de pensiuni turistice;

ajutorul ghidurilor turistice, cataloagelor, hărţilor;



capacitatea insuficientă de absorbţie a fondurilor

iniţierea unor campanii de promovare a obiectivelor

europene destinate dezvoltării turistice a autorităţilor

turistice din zonă;

publice şi a mediului de afaceri;
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colaborarea cu oraşe/comune vecine pentru a vinde



pachete de programe cu destinaţii multiple;


atragerea de investitori interesaţi să dezvolte afaceri

lipsa de informare cu privire la legislaţia muncii din
Uniunea Europeană;



în acest sector.

resurse financiare insuficiente pentru acoperirea
contribuţiilor proprii aferente proiectelor finanţate din
fonduri nerambursabile;



nerespectarea prevederilor legale cu privire la protecţia
mediului înconjurător.
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PUNCTE TARI


existența unui sistem integrat de management al

PUNCTE SLABE


deșeurilor;




suprafeței orașului (20%);

existența Serviciului Voluntar pentru Situații de



suprafața redusă acoperită de pășuni și fânețe;

Urgență;



poluarea accidentală a factorilor de mediu, în principal

existența unui sistem de colectare selectivă a

a apei ca urmare a defecțiunilor tehnice înregistrate la

deșeurilor;

unitățile comerciale din orașul Liteni și din imprejurimi;

derularea de proiecte de protejare a mediului



înconjurător, în special de ecologizare a albiei
râurilor;





potențial ridicat de dezvoltare a turismului ecologic.

poluarea apelor de suprafață cu ape uzate ca urmare a
deversării acestora direct în râuri;



înconjurător;


localitatea Liteni este singura care deține un sistem
centralizat de canalizare menajeră;

organizarea de acțiuni educative în unitățile școlare
din orașul Liteni privind protejarea mediului

existența unor ramuri economice cu impact major
asupra mediului înconjurător (sectorul zootehnic);

implementarea unor proiecte privind reabilitarea
spațiilor verzi și împădurirea suprafețelor defrișate;



ponderea redusă a fondului forestier din totalul

colectarea necorespunzătoare a apelor provenite din
precipitații;



lipsa unor planuri de gestionare eficientă a bazinelor
hidrografice;



cantitățile mari de deșeuri (pet-uri) care se regăsesc pe
albiile râurilor Suceava și Siret;



insuficienta

utilizare

a

formelor

alternative

de

producere a energiei electrice;
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degradarea fondului funciar ca urmare a poluării cu
substanțe nocive a solului;



inundații provocate de revărsările apelor, cauzate în
principal de neamenajarea albiei majore și eroziunea
malurilor;



insuficienţa activităţilor de informare şi educare a
cetăţenilor

privind

selectarea,

depozitarea

şi

valorificarea deşeurilor;


grad redus de preocupare a agenţilor economici în
recuperarea şi refolosirea ambalajelor.

OPORTUNITĂȚI


implicarea populaţiei în activităţile de educaţie

AMENINȚĂRI


ecologică;


fondurile disponibile din surse europene sau

selectivă a deşeurilor;


naţionale pentru susţinerea proiectelor de mediu;


disponibilitatea finanţărilor prin Fondul de Mediu



introducerea surselor regenerabile de energie
(panouri forovoltaice, hidrocentrale, etc.);

creşterea traficului rutier, fapt ce poate avea efecte
negative cauzate de emisiile de gaze;



pentru Protecţia Mediului;


schimbări climatice cauzate de încălzirea globală ce pot
duce la inundaţii şi alunecări de teren;

pentru susţinerea şi realizarea cu prioritate a
proiectelor cuprinse în Planul Naţional de Acţiune

lipsa de colaborare a populaţiei pentru colectarea

degradarea cadrului natural (flora şi fauna) din cauza
dezvoltării turismului;



reducerea spaţiului verde ca urmare a dezvoltării
economice a orașului;
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DOMENIUL SUPUS ANALIZEI

MEDIU
ANALIZA SWOT


înnoirea parcului auto prin intermediul programului



Rabla şi reducerea poluării cauzate de autotorismele
vechi;


naturale;


amenajarea zonelor de camping şi agrement, astfel
încât să se minimizeze impactul acestor activităţi



creşterea interesului autorităţilor publice locale în
înconjurător;
receptivitatea

fondurilor

europene

şi

naţionale

înfiinţarea de societăţi comerciale cu obiecte de
activitate ce au un impact major asupra mediului;



realizarea de parteneriate pentru protecţia mediului


insuficienţa

comparativ cu nevoile existente în teritoriu;

asupra orașului;


condiţii meteo nefavorabile, producerea de calamităţi

mediului înconjurător;


populației

la

campaniile

de

dezinteresul operatorilor economici de protejare a
poluarea accidentală a apelor de suprafaţă, a aerului și
al solului.

promovare a protecţiei mediului şi a colectării
selective a deşeurilor;


dezvoltarea

pieţei

de

reciclare

a

deşeurilor/materiilor prime rezultate din procesarea
deşeurilor;


realizarea de investiţii pentru a proteja râurile Siret
și Suceava de poluare;



posibilitatea reabilitării termice a clădirilor;



derularea unor programe de sprijinire a firmelor
care dezvoltă produse prietenoase cu mediul.
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Oraș Liteni, Județul Suceava

4

PLANUL STRATEGIC
DE DEZVOLTARE
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Viziune și obiective strategice
Strategia de dezvoltare a orașului Liteni propune ca viziune de dezvoltare proiectată pentru 2020 valorificarea oportunităților existente la nivel local și
favorizarea unei creşteri economice inteligente, sustenabile, prielnică incluziunii sociale. Oraşul Liteni va dispune de funcţiuni urbane la nivelul
standardelor europene, de un mediu economic dinamic şi sustenabil, oferind locuitorilor săi un spaţiu atractiv pentru locuit.

Strategia urmăreşte adoptarea unor măsuri care să susţină eforturile de

Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial şi a economiei cunoaşterii, prin

dezvoltare întreprinse în perioada 2007 – 2013, fără a neglija incluziunea

promovarea de acţiuni în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri),

socială şi protecţia mediului. Orașul Liteni, valorificând poziţia sa strategică,

este esenţială pentru revitalizarea economiei locale. Susţinerea tehnologiilor

resursele de care dispune şi oportunităţile de dezvoltare existente ca urmare

noi, moderne, a inovaţiei, în sectoarele de activitate cu impact semnificativ

a integrării României la Uniunea Europeană, îşi propune să remedieze până în

asupra mediului de afaceri local, va contribui la creşterea capacităţii de

anul 2020 lacunele de dezvoltare înregistrate pe plan local.

producţie şi a numărului de locuri de muncă disponibile, efectul final fiind de
creştere a atractivităţii locale, cu impact direct asupra forţei de muncă

Viziunea orașului Liteni ilustrează în mod concret care sunt etapele ce trebuie

calificată.

urmate în vederea depăşirii situaţiei actuale şi îmbunătăţirii considerabile a
capacităţii economice, sociale şi culturale.
Realizarea progresului estimat presupune implementarea etapizată a
obiectivelor stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare, acordându-se în acest
sens o atenţie deosebită reducerii disparităţilor de dezvoltare existente şi
echilibrării nivelului de dezvoltare.

Misiune
Misiunea Strategiei de dezvoltare a orașului Liteni în orizontul de timp 2014
– 2020 este de a crea premisele necesare dezvoltării durabile a orașului în
scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii, siguranţei sociale şi economice, prin
valorificarea eficientă a resurselor şi a potenţialului local.
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Valori
Activitatea factorilor implicați în implementarea strategiei de dezvoltare vor
avea ca referinţă următoarele valori:

Încredere
 parteneriatul prevăzut a fi realizat între actorii vizaţi de prezenta
strategie va fi unul bazat pe o colaborare strânsă, bazată pe comunicare

Responsabilitate
 actorii responsabili de implementarea strategiei îşi asumă angajamentul

permanentă. În vederea câştigării încrederii localnicilor se va asigura
transparenţa în activitatea administraţiei publice.

de a realiza obiectivele strategice în perioada de referinţă, cu asumarea
răspunderii pentru eventualele nereguli.

Inovare
 constituie unul dintre pilonii principali în dezvoltarea orașului Liteni,

Transparenţă

competitivitatea şi progresul local fiind asigurate de această valoare.

 persoanele responsabile de implementarea strategiei vor asigura

Astfel, vor fi folosite procedee de lucru îmbunătăţite, eficiente şi eficace,

accesul persoanelor interesate la informaţii cu caracter public, vor

care să contribuie semnificativ la reducerea disparităţilor de la nivel

consulta periodic localnicii şi vor publica pe site-ul primăriei informaţii

local.

despre proiectele propuse spre implementare/implementate.
Profesionalism şi etică
 în exercitarea activităţilor previzionate la nivelul strategiei, personalul va
avea un comportament profesionist, bazat pe principii morale
puternice, scopul final fiind de a obţine rezultate rapide şi eficiente.
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Obiectivul general
Creşterea competitivităţii economice şi a atractivităţii orașului Liteni prin valorificarea resurselor autohtone, sprijinirea
mediului de afaceri local şi realizarea de investiţii în infrastructură, asigurând un climat favorabil pentru locuitori şi
întreprinzători.

Obiective strategice de dezvoltare
Obiectiv strategic 1
Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de bază din oraş,

Obiectiv strategic 4

ca suport pentru dezvoltarea economică şi socială.

Protejarea condiţiilor de mediu şi a biodiversităţii mediului înconjurător
şi valorificarea potenţialului turistic.

Obiectiv strategic 2
Dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri, încurajarea

Obiectiv strategic 5

implementării tehnologiilor moderne în sectoarele cu potenţial de

Creşterea competitivităţii în sectorul agro-zootehnic prin implementare

creştere pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice şi crearea de

de tehnologii moderne.

noi locuri de muncă.
Obiectiv strategic 6
Obiectiv strategic 3

Îmbunătăţirea aspectului şi funcţionalităţii orașului Liteni.

Dezvoltarea serviciilor sociale şi sporirea accesului la servicii sociale
durabile şi de înaltă calitate a grupurilor defavorizate.
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Domenii prioritare
DOMENIU PRIORITAR

1.

Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de
bază

MĂSURI
M.1.1
M.1.2
M.2.1

Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor

2.

în mediul economic şi adoptarea de măsuri administrative
stimulative

3.

Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele
Uniunii Europene

infrastructurii rutiere şi de acces
Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul
orașului Liteni
Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale care au ca principal obiect de activitate
valorificarea resurselor autohtone

M.2.2

Crearea unui mediu atractiv, favorabil noilor investiţii

M.2.3

Susţinerea dezvoltării sectorului agricol

M.2.4

Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale resurselor umane

M.2.5

Stimularea inovării şi a economiei orientate spre cunoaştere

M.3.1

Dezvoltarea/reabilitarea fondului locativ

M.3.2

Dezvoltarea infrastructurii de recreere şi agrement

M.3.3

Modernizarea infrastructurii educaţionale

M.3.4
M.3.5

4.

Sporirea accesibilităţii şi conectivităţii orașului Liteni prin modernizarea

Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi asigurarea unor servicii medicale în
concordanţă cu standardele europene
Consolidarea infrastructurii de servicii sociale şi dotarea acestora cu
echipamente performante

M.3.6

Creşterea siguranţei populaţiei

Protecţia mediului înconjurător și creșterea eficienţei

M.4.1.

Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate

energetice

M.4.2

Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor
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DOMENIU PRIORITAR

5.

6.

Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului
turistic al orașului Liteni

Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente

MĂSURI
M.4.3

Exploatarea potenţialului natural în vederea valorificării energiei regenerabile

M.4.4

Protecţia biodiversităţii, a patrimoniului cultural şi a peisajului

M.4.5

Campanii de educare a populaţiei cu privire la consumul responsabil de energie

M.5.1

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale locale

M.5.2

Sprijinirea şi diversificarea activităţilor culturale şi de petrecere a timpului liber

M.5.3

Îmbunătățirea capacității administrative de susținere a culturii și a tradițiilor
locale

M.5.4

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism

M.6.1

Dezvoltarea şi modernizarea administraţiei publice locale

M.6.2

Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate de administraţia publică locală

M.6.3

Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică

M.6.4
M.6.5

Încurajarea participării active a comunităţii locale la luarea deciziilor cu caracter
public
Dezvoltarea de parteneriate strategice
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Domeniul prioritat nr. 1
Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază
Creșterea nivelului de trai al locuitorilor și dezvoltarea urbană armonioasă din

specializate, aceasta reprezentând motorul creșterii economice prin inovație

punct de vedere social și economic se fundamentează pe dezvoltarea

și competitivitate.

infrastructurii rutiere și de utilități. Modernizarea și extinderea infrastructurii
constituie o prioritate pentru creșterea economică sustenabilă a orașului

Luând în considerare gradul scăzut de modernizare a infrastructurii de

Liteni, contribuind la creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru investiții

transport, la nivelul orașului Liteni se impune dezvoltarea infrastructurii rutiere

și locuit.

care să asigure creșterea mobilității persoanelor și mărfurilor, contribuind la
creșterea competitivității economice și la reducerea discrepanțelor regionale.

Reducerea discrepanțelor regionale și alinierea orașului la standardele de
dezvoltare impuse unei comunități urbane vizează modernizarea, reabilitarea
și extinderea infrastructurii de bază cu efecte directe asupra revitalizării
imaginii orașului.
Asigurarea unui management urban pliat pe nevoile actuale ale societății

Procesul de urbanizare durabilă se fundamentează pe dezvoltarea
infrastructurii, fiind necesară implementarea unor acțiuni care să vizeze
accesul populației la o infrastructură rutieră și tehnico-edilitară de calitate, în
conformitate cu tendințele de dezvoltare de la nivel european.

constituie elementul cheie pentru atragerea și reținerea forței de muncă

MĂSURI:
M.1.1 - Sporirea accesibilităţii şi conectivităţii orașului Liteni prin modernizarea infrastructurii rutiere şi de acces
M.1.2 - Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul orașului Liteni
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Domeniul prioritar nr. 2
Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic şi adoptarea de măsuri
administrative stimulative
În prezent, oraşul Liteni este caracterizat printr-un mediu de afaceri cu un grad

Orientarea administraţiei publice locale spre crearea unui mediu economico-

scăzut de diversitate, majoritatea firmelor activând în domenii precum

social atractiv și susținerea inițiativelor antreprenoriale prin măsuri și politici

agricultura, comerțul și construcțiile, și insuficient dezvoltat pentru a asigura

fiscale atractive din punct de vedere financiar este esențială pentru asigurarea

locuri de muncă la nivelul cererii existente şi venituri salariale decente pentru

unui nivel ridicat de competitivitate firmelor locale.

populaţia activă a oraşului.
Astfel, în următoarea perioadă programatică 2014 – 2020, este important ca
Pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile, orașul Liteni trebuie

administraţia locală să asigure capacitatea fizică necesară pentru dezvoltarea

să urmărească valorificarea oportunităţilor economice locale și utilizarea

mediului economic local de la nivel orașului Liteni, cu efect pozitiv de lungă

resurselor naturale și umane disponibile la nivel local, să susțină diversificarea

durată asupra dezvoltării urbane.

activităților economice și reducerea dependenței de sectorul agricol al
populației.

MĂSURI:
M.2.1 - Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale care au ca principal obiect de activitate valorificarea resurselor autohtone
M.2.2 - Crearea unui mediu atractiv, favorabil noilor investiţii
M.2.3 - Susţinerea dezvoltării sectorului agricol
M.2.4 - Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale resurselor umane
M.2.5 - Stimularea inovării şi a economiei orientate spre cunoaştere
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Domeniul prioritar nr. 3
Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene
Punerea accentului pe dezvoltarea serviciilor de educație, sănătate și asistență

standarde europene, este necesar ca administrația publică locală să adopte

socială, concomitent cu dezvoltarea fondului locativ și protejarea mediului

diverse măsuri care să vizeze racordarea unităților școlare la infrastructura

înconjurător va contribui la conturarea unei comunități atractive pentru locuit,

tehnică și edilitară a orașului, dotarea sălilor de clasă cu mobilier specific și

sporind gradul de retenție a capitalului uman la nivelul orașului Liteni.

infrastructură IT, reabilitarea laboratoarelor școlare și întemeierea unor
ateliere care să contribuie la îmbinarea cunoștințelor teoretice cu activitățile

Cu toate că educația și formarea sunt aspecte esențiale în dezvoltarea

practice.

armonioasă a unei comunități, la nivelul orașului Liteni se conturează
dicrepanțe accentuate în ceea ce privește infrastructura educațională,

Se impune accesarea fondurilor structurale în vederea facilitării accesului la

evidențiindu-se o slabă dotare a unităților de învățământ.

servicii de sănătate calitative și modernizarea unităților medicale, acordânduse atenție în egală măsură serviciilor sociale, în special a celor de prevenire și

Prin urmare, în vederea reabilitării și echipării unităților școlare cu

consiliere (susținerea investițiilor necesare îmbunătățirii serviciilor pentru

echipamente moderne care să asigure accesul la servicii educaționale la

bătrâni, copii sau persoane cu dizabilități).

MĂSURI:
M.3.1 - Dezvoltarea/reabilitarea fondului locativ
M.3.2 - Dezvoltarea infrastructurii de recreere şi agrement
M.3.3 - Modernizarea infrastructurii educaţionale
M.3.4 - Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi asigurarea unor servicii medicale în concordanţă cu standardele europene
M.3.5 - Consolidarea infrastructurii de servicii sociale şi dotarea acestora cu echipamente performante
M.3.6 - Creşterea siguranţei populaţiei
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Domeniul prioritar nr. 4
Protecţia mediului înconjurător și creșterea eficienţei energetice
În procesul de dezvoltare durabilă a unei comunități, protecția mediului

Având în vedere că teritoriul orașului Liteni este amplasat într-o zonă

înconjurător deține un rol primordial, aceasta necesitând a fi luată în

favorabilă valorificării surselor de energie alternativă, atât solară, eoliană și

considerare în toate acțiunile desfășurate de întreprinderile economice și în

biomasă, utilizarea acestora ar putea conduce la creșterea eficienței

derularea activităților de zi cu zi din cadrul oricărei gospodării.

energetice a comunității și la protejarea mediului înconjurător prin diminuarea
utilizării energiei provenite din surse cu un grad ridicat de poluare.

Protecția mediului înconjurător trebuie să reprezinte una din principalele
preocupări ale administrației publice locale. În acest sens este oportună

De asemenea, conservarea și extinderea spațiilor verzi și îmbunătățirea calității

implementarea unor măsuri eficiente care să contribuie la protejarea și

solurilor degradate prin acțiuni de împădurire va influența într-un mod pozitiv

conservarea cadrului natural și care să limiteze efectele poluante ale

solul, diversitatea faunei, florei și factorii climatici de pe teritoriul orașului,

intervenției omului în natură. Reducerea gradului de poluare cu substanțe

contribuind la creșterea atractivității zonei atât din punct de vedere social,

nocive a mediului poate fi realizată prin derularea unor proiecte investiționale

economic, cât și turistic.

ce vizează colectarea și epurarea apelor uzate, colectarea și transportul
deșeurilor sau prin acțiuni de ecologizare a spațiilor verzi.

MĂSURI:
M.4.1 - Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate
M.4.2 - Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor
M.4.3 - Exploatarea potenţialului natural în vederea valorificării energiei regenerabile
M.4.4 - Protecţia biodiversităţii, a patrimoniului cultural şi a peisajului
M.4.5 - Campanii de educare a populaţiei cu privire la consumul responsabil de energi
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Domeniul prioritar nr. 5
Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al orașului Liteni
Diversificarea facilităților de petrecere a timpului liber și de agrement din

meșteșuguri, legende etc.) reprezintă elemente cheie pentru dezvoltarea

orașul Liteni poate constitui un aspect important în vederea sporirii

spațiului cultural local.

atractivității orașului. Astfel, dezvoltarea infrastructurii de agrement, precum și
diversificarea oportunităților de petrecerea a timpului liber vor contribui la

În ceea ce privește potențialul natural, orașul Liteni dispune de suficiente

asigurarea unui grad ridicat de valorificare a potențialului de dezvoltare al

resurse care pot răspunde cerințelor de dezvoltare ale turismului, sub diverse

zonei și resurselor sale naturale.

forme: odihnă și recreere, agroturism, ecumenic și cultural etc. Cu toate
acestea, în momentul de faţă sunt identificate deficienţe majore în acest

Domeniul cultural, ca o componentă importantă a vieții urbane, poate

sector, fiind necesară dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de turism

contribui în mod semnificativ la creșterea gradului de atractivitate al orașului.

pentru atingerea obiectivelor propuse de revitalizare a valorilor culturale și de

Motiv pentru care, acordarea unei atenții sporite asupra valorificării

dezvoltarea a potențialului turistic local.

patrimoniului imobil și mai ales a celui imaterial (tradiții, obiceiuri,

MĂSURI
M.5.1 - Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale locale
M.5.2 - Sprijinirea şi diversificarea activităţilor culturale şi de petrecere a timpului liber
M.5.3 - Îmbunătățirea capacității administrative de susținere a culturii și a tradițiilor locale
M.5.4 - Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism
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Domeniul prioritar nr. 6
Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente
Accesului cetățenilor la servicii publice de calitate constituie un imbold

local și stimularea participării active va contribui direct la bunăstarea

semnificativ cu privire la creșterea nivelului de investiții de la nivel local și

comunității și creșterea calității vieții locuitorilor. În acest context,

dezvoltarea comunității. Administrația publică locală poate contribui la

implementarea unui management performant al resurselor umane se

dezvoltarea durabilă a economiei locale prin crearea unui cadru administrativ

fundamentează pe asigurarea unor servicii publice de calitate, fiind necesară

eficient și orientat către progres.

formarea personalului, motivarea acestuia și promovarea unei etici
profesionale.

Prin exercitarea statutului de autoritate pe care îl deține, administrația publică
locală are abilitatea și competența de a iniția activități care vizează

Întrucât administrația publică locală deține un rol important în crearea și

modernizarea activităților economice și susținerea inițiativelor antreprenoriale

derularea de parteneriate pentru soluționarea unor probleme concrete ale

într-un mod concret și lipsit de părtinire.

comunității, se impune încheierea de parteneriate de tip public-privat, sau de
colaborare cu diferite localități, sporind gradul de dezvoltare economică și

Promovarea participării comunității la procesul decizional constituie un aspect

socială a întregii comunități.

pe care administrația publică locală trebuie să îl aibă în vedere. Încurajarea
cetățenilor să se implice în identificarea și soluționarea problemelor de la nivel

MĂSURI:
M.6.1 - Dezvoltarea şi modernizarea administraţiei publice locale;
M.6.2 - Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate de administraţia publică locală;
M.6.3 - Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică;
M.6.4 - Încurajarea participării active a comunităţii locale la luarea deciziilor cu caracter public;
M.6.6 - Dezvoltarea de parteneriate strategice
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Planul de acțiuni
DOMENIU PRIORITAR 1
Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01

Reabilitarea şi modernizarea a 30,34 km străzi orăşeneşti aflate într-o avansată stare de
degradare
Reabilitarea şi modernizarea drumurilor locale ( DC 4 Liteni – Siliștea – Osoi – valea

A.02

Glodului – Giurgești (6 km), DC 6 Liteni – Rotunda –Dolheștii Mari (4 km), DC 6 A

M 1.1

Roșcani – Râul Siret (2 km)
Sporirea accesibilităţii şi conectivităţii orașului

A.03

Reabilitarea, modernizarea şi întreţinerea drumurilor vicinale (4,6 km)

Liteni prin modernizarea infrastructurii rutiere şi

A.04

Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație agricolă

de acces

A.05

Întreţinerea permanentă a străzilor orăşeneşti

A.06
A.07
A.08

Reabilitarea trotuarelor şi zonelor pietonale existente. Construirea de noi trotuare, zone
pietonale şi piste de biciclişti acolo unde se constată ca fiind necesare
Modernizarea, completarea infrastructurii de semnalizare rutieră şi realizarea
nomenclatorului stradal
Modernizarea locurilor de parcare şi crearea de noi locuri de parcare în apropierea
instituţiilor publice
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DOMENIU PRIORITAR 1
Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.09
A.10
A.11
A.12
A.13

M 1.2

infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul
orașului Liteni

deficienţe locomotorii şi a bicicliştilor în spaţii publice
Construirea unei centuri ocolitoare pentru transferul traficului de tranzit în vederea
eficientizării circulaţiei din oraş
Modernizării drumurilor judeţene ce traversează orașul Liteni și care sunt în
responsabilitatea administrației publice locale
Reabilitarea podului care traversează râul Suceava, ce asigură legătura între localitatea
Roşcani şi orașul Liteni
Modernizarea şi completarea sistemului de informare şi orientare atât în perimetrul
interurban cât şi în zonele adiacente

A.01

Modernizarea reţelei de furnizare a apei potabile din orașul Liteni și satele componente

A.02

Conectarea satelor Siliştea, Rotunda şi Vercicani la reţeaua de alimentare cu apă

A.03
Extinderea, reabilitarea şi modernizarea

Amenajarea infrastructurii specifice pentru îmbunătăţirea accesului persoanelor cu

Realizarea de noi aducţiuni pentru asigurarea unor surse suplimentare de apă
locuitorilor

A.04

Modernizarea sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate

A.05

Înfiinţare reţea canalizare în satele Roşcani, Corni, Siliştea, Rotunda şi Vercicani

A.06
A.07

Construirea unor staţii de pompare a apei potabile în satele: Roşcani, Corni, Siliştea,
Rotunda şi Vercicani
Amenajarea canalelor colectoare a apelor pluviale atât în perimetrul interurban cât şi
în localităţile adiacente, în vederea prevenirii inundaţiilor
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DOMENIU PRIORITAR 1
Dezvoltarea şi consolidarea accesibilităţii la infrastructura de bază
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
Înfiinţarea reţelei de transport gaz metan spre localităţile care solicită racordarea şi
A.08

conectarea treptată a gospodăriilor, începând cu zonele unde aglomerarea de
gospodării este mai mare

A.09
A.10
A.11

Derularea de campanii de promovare şi informare a locuitorilor cu privire la avantajele
racordării la reţeaua publică de alimentare cu apă, canalizare şi gaz
Modernizarea reţelei de iluminat public şi de alimentare cu energie electrică existentă
pe străzile orăşeneşti şi drumurile comunale din orașul Liteni (42 km lungime)
Extinderea reţelei de iluminat public pe drumurile vicinale sau de servitute (aproximativ
15 km lungime) și înființarea de rețele noi
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces la tehnologiile informaţiei şi

A.12

comunicaţiilor de către operatorii economici în vederea creşterii calităţii serviciilor de
telefonie fixă, mobilă şi internet
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DOMENIU PRIORITAR 2
Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01

Organizarea de târguri/expoziţii de promovare a produselor autohtone

A.02

Facilitarea participării firmelor locale la târguri/expoziţii de la nivel regional/naţional
Organizarea de campanii de informare a potenţialilor antreprenori privind avantajele

A.03

comercializării produselor rezultate din activităţile practicate (comercializarea cărnii, a
pieilor de animale, a lânii, etc.)
Sprijinirea elaborării unui plan de marketing detaliat, în vederea definitivării strategiei ce

M 2.1

A.04

carne, legume, piei de animale, animale, etc.)

Sprijinirea dezvoltării afacerilor locale care au
ca principal obiect de activitate valorificarea

trebuie urmate pentru includerea în circuitul economic a resurselor autohtone (lână,

A.05

resurselor autohtone
A.06

Stimularea înfiinţării de asociaţii şi grupuri de producători locali în vederea amplificării
producţiei şi comercializării produselor locale
Sprijinirea accesării de fonduri nerambursabile de către întreprinzători pentru
dezvoltarea serviciilor specializate de sprijin şi consultanţă în afaceri
Promovarea antreprenoriatului, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea microîntreprinderilor de

A.07

către întreprinzători (în special tineri până la vârsta de 35 de ani, femei, locuitori din satele
adiacente ce aparţin orașului Liteni)
Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor în domenii care reflectă noile cerinţe de la nivel

A.08

european (industriile culturale şi creative, serviciile sociale, produse şi servicii ecologice,
etc.)
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DOMENIU PRIORITAR 2
Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
Sprijinirea înfiinţării firmelor de prelucrare a materialului lemnos (Ex.: „Debitarea, uscarea
A.09

şi prelucrarea lemnului”, „Producerea de peleţi din resturi de material lemnos”,
„Valorificarea produselor accesorii ale pădurilor”, etc.)

A.10

Sprijinirea dezvoltării industriei bazate pe prelucrarea resurselor agricole (Ex.: prelucrarea
lânii, carmangerii pentru valorificarea cărnii, panificaţii pentru valorificarea cerealelor etc.)
Sprijinirea implementării sistemelor care produc energie din surse regenerabile (Ex:

A.11

„Procurare instalaţii eoliene şi panouri fotovoltaice în vederea valorificării resurselor de
energie neconvenţională”, etc.)

A.12

Sprijinirea valorificării economice a sedimentelor aflate pe albia râurilor ce străbat orașul
Liteni
Sprijin pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin retehnologizare – utilizarea de

A.13

echipamente, metode şi procese de producţie moderne, performante, investiţii în
eficienţă energetică, producţie ecologică
Dezvoltarea IMM-urilor agricole, prin sprijinirea restructurării, dezvoltării şi inovării,

A.14

utilizarea raţională şi durabilă a suprafeţelor agricole, îmbunătăţirea calităţii şi producţiei
agricole, promovarea agriculturii ecologice
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DOMENIU PRIORITAR 2
Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01
A.02

M 2.2

A.03

Crearea unui mediu atractiv, favorabil noilor
investiţii

Campanii de informare privind oportunităţile de investiţii pe care le oferă Liteni
Realizarea de investiţii pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii şi plasării
investiţiilor (căi de acces, reţea de apă, canalizare)
Crearea unui mediu favorabil iniţierii afacerilor în ceea ce priveşte impozitele pe
proprietate, costurile şi aprobările pentru dezvoltare

A.04

Întocmirea unui plan strategic în vederea atragerii de investitori

A.05

Înfiinţarea unui târg-obor pentru comercializarea animalelor

A.06

Înfiinţarea unei pieţe de comercializare a produselor agroalimentare

A.07
A.08
A.09
A.10
A.11
A.12

Construirea unui centru de afaceri în vederea sprijinirii activităţilor de cercetare,
dezvoltare şi inovare în afaceri
Promovarea unor acțiuni de instruire și consiliere privind crearea de noi afaceri
Campanii de informare şi promovare privind posibilitatea accesării de fonduri
nerambursabile europene pentru iniţierea de afaceri
Promovarea politicilor naţionale privind scutirea de taxe şi impozite la înfiinţarea
întreprinderilor
Amenajarea de locaţii pentru comercializare permanentă a produselor autohtone
Sprijin pentru crearea unui sector e-business pentru promovarea mediului de afaceri
local
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DOMENIU PRIORITAR 2
Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.13

Înființarea unui atelier destinat practicării meșteșugurilor locale

A.14

Construirea unui centru de consultanță în orașul Liteni

A.15

Construire parc tehnologic, industrial şi ştiinţific

A.01

Organizarea producătorilor în asociaţii cooperatiste cu capacităţi proprii de transformare
şi comercializare a produselor agricole
Sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării de ferme zootehnice şi vegetale (Ex: „Dotarea cu maşini

A.02

agricole şi echipamente performante”, „Creşterea numărului de animale/fermă”,
„Exploataţii de creştere a bovinelor, ovinelor, porcinelor, păsărilor, cabaline”, „Ferme

M 2.3

apicole”, etc.)
Susţinerea dezvoltării sectorului agricol

A.03

Sprijinirea înfiinţării de micro-ferme zootehnice şi vegetale

A.04

Sprijinirea înfiinţării de livezi cu pomi fructiferi (nuci, mere, etc.)

A.05
A.06
A.07

Stimularea înfiinţării de firme care au ca domeniu de activitate procesarea produselor
agricole (legume, carne, piei de animale, lână, etc.)
Înfiinţarea unui depozit pentru depunerea cerealelor (grâu, porumb, floarea soarelui,
etc.), a legumelor şi a fructelor
Sprijinirea şi încurajarea tinerilor în vederea practicării agriculturii, silviculturii şi
zootehniei
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DOMENIU PRIORITAR 2
Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.08
A.09

Modernizarea drumurilor care facilitează accesul către exploataţiile agricole şi ferme
zootehnice
Sprijinirea introducerii de noi culturi pe suprafaţa arabilă existentă în orașul Liteni
Sprijinirea înfiinţării centrelor de colectare, prelucrare şi valorificare a producţiei

A.10

agricole/produselor autohtone ecologice (Ex: colectarea/valorificarea laptelui, ciupercilor,
fructelor şi legumelor)

A.11
A.12
A.13
A.14
A.15

Sprijinirea înfiinţării unui service auto pentru întreţinerea şi repararea maşinilor şi
uneltelor agricole şi forestiere
Adaptarea exploatațiilor agricole pentru practicarea agriculturii ecologice şi construirea
de ferme ecologice specializate pe diferite culturi
Adaptarea exploataţiilor agricole pentru practicarea agriculturii în sistem ecologic
Sprijinirea producătorilor agricoli pentru alinierea la standardele comunitare ce vizează
domeniul comunitar (acţiuni de promovare şi informare)
Promovarea şi informarea privind condiţiile de acordare a subvenţiilor de stat
deţinătorilor de terenuri agricole
Campanii de informare a fermierilor privind oportunitățile de finanțare nerambursabile

A.16

pentru dezvoltarea activităților agricole sau privind noile tehnici și tehnologii utilizate în
agricultură
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DOMENIU PRIORITAR 2
Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
Sprijinirea funcționării Grupului de Acțiune Locală (GAL) şi promovarea posibilităţii de
A.17

accesare fonduri nerambursabile pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de afaceri în domeniul
agricol

A.18
A.19
A.20
A.21

M 2.4

manageriale ale resurselor umane

unor

condiţii

flexibile

de

concesionare

a

terenurilor

agricole/păşunilor/fâneţelor aflate în proprietate publică
Sprijinirea promovării pe pieţele locale şi naţionale a produselor autohtone şi integrării
producătorilor primari în lanţul alimentar
Sprijin în introducerea sistemelor de irigaţii a culturilor agricole
Încurajarea desfăşurării lucrărilor anuale de îngrijire a pădurilor şi de împădurire a
suprafeţelor defrişate

A.22

Înfiinţarea de pepiniere pentru plantarea puieţilor forestieri

A.23

Campanii de informare şi promovare privind utilizarea raţională a fondului forestier

A.01
Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi

Practicarea

A.02
A.03

Introducerea unor programe educative în vederea dezvoltării calităţilor antreprenoriale
ale elevilor, tinerilor, femeilor
Organizarea de programe de formare profesională în vederea calificării resurselor umane
(agricultură, zootehnie, apicultură, comerţ, servicii, turism, etc.)
Oferirea de facilități în vederea menținerii resurselor umane cu studii superioare sau
specializate
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DOMENIU PRIORITAR 2
Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.04
A.05
A.06

Sprijinirea dezvoltării competențelor antreprenoriale și manageriale ale resurselor umane
din IMM-uri, prin organizarea de cursuri de formare profesională
Evaluarea constantă a cererii de ofertă de pe piaţa muncii locale şi regionale
Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele existente pe piaţa muncii prin crearea de
specializări relevante mediului economic local
Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între instituţiile de învăţământ, organisme care oferă

A.07

servicii de formare profesională, agenţi economici şi serviciile de ocupare a forţei de
muncă

A.08
A.09

M 2.5

A.01
Stimularea inovării şi a economiei orientate
spre cunoaştere

A.02
A.03
A.04

Intensificarea/diversificarea acțiunilor Agenţiei locale de pentru ocuparea forței de
muncă
Încheierea unui parteneriat între instituţiile locale de învăţământ şi mediul de afaceri local
în vederea efectuării de stagii de practică a elevilor în cadrul firmelor
Facilitarea organizării unor parteneriate europene pentru promovarea tehnologiilor noi
şi a cunoştinţelor IT
Programe de încurajare a dezvoltării firmelor care oferă servicii IT
Organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru promovarea abordărilor
inovative
Dezvoltarea infrastructurii TIC în cadrul sectorului public şi privat
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DOMENIU PRIORITAR 2
Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
Sprijin pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin retehnologizare – utilizarea de
A.05

echipamente, metode şi procese de producţie moderne, performante, investiţii în
eficienţă energetică, dezvoltarea instrumentelor online şi alte facilităţi utilizând
tehnologia IT&C

A.06

Sprijinirea formării de clustere în domenii cu tradiţii şi bune perspective de creştere a
pieţei (agricultura, zootehnie, prelucrarea lemnului, etc.)
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DOMENIU PRIORITAR 3
Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01
A.02

M 3.1

A.03
Dezvoltarea/reabilitarea fondului locativ

asigură durabilitatea construcţiilor
Dezvoltarea fondului de locuinţe sociale de la nivel local
Supervizarea modalităţii de dezvoltare a intravilanului orașului Liteni prin organizarea de
controale de către instituţiile abilitate

A.04

Asigurarea dezvoltării spaţiilor locative în acord cu specificul arhitectural local

A.05

Acordarea de sprijin în izolarea termică a fondului locativ

A.06

Încurajarea investiţiilor private în locuinţe prin adoptarea unor măsuri fiscale favorabile

A.07

Acordarea de facilităţi tinerilor care doresc să-şi construiască o casă

A.08

Construire de locuinţe ANL

A.01

Amenajarea unei baze sportive şi de agrement în orașul Liteni

A.02
M 3.2

Creşterea siguranţei structurale şi a fiabilităţii locuinţelor realizate din materiale ce nu

Modernizarea parcurilor de recreere din orașul Liteni şi construirea unor noi parcuri de
recreere în satele aferente

Dezvoltarea infrastructurii de recreere şi

A.03

Amenajare spaţii de joacă pentru copii şi dotarea cu mobilier adecvat

agrement

A.04

Amenajare zone de picnic

A.05

Construirea unui parc de aventură

A.06
A.07

Amenajarea de piste pentru biciclişti pe traseele identificate de administraţia locală în acord
cu comunitatea din orașul Liteni
Reabilitarea şi modernizarea stadionului „Ionel Pintilescu” din orașul Liteni
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DOMENIU PRIORITAR 3
Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.08

Sprijinirea echipei de fotbal „Viitorul Liteni”

A.09

Sprijinirea activităţii Ansamblului „ Izvorașul”

A.10

Suceava

A.01

Încurajarea performanțelor școlare prin oferirea de burse

A.02

Utilizarea de metode moderne de predare în activitatea didactică a cadrelor şcolare

A.03
A.04
A.05
M 3.3

Realizare complex multifuncțional de agrement în zona conluenței râului Siret cu râul

Modernizarea infrastructurii educaţionale

Alegerea lotului de elevi care să reprezinte școala la concursurile școlare și extrașcolare la
nivel local, județean, național și internațional
Promovarea organizării olimpiadelor pe discipline şi încurajarea elevilor spre participare;
Atragerea de sponsorizări care să sprijine activitatea educațională din cadrul unităților de
învățământ
Organizarea de ore de dirigenţie în parteneriat cu ONG-uri cu teme precum droguri, abuzul

A.06

familial, alcoolul, violenţa fizică, în vederea reducerii impactului negativ asupra orientării
profesionale

A.07
A.08
A.09

Întărirea relației școală-familie, prin colaborarea permanentă cu părinții
Proiectarea activităților de parteneriat educațional în colaborare cu instituțiile de cultură,
unități școlare, ONG-uri, reprezentanți ai societății civile
Înființarea unei organizații non-profit în parteneriat profesori/părinți în vederea creșterii
nivelului calității învățământului
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DOMENIU PRIORITAR 3
Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.10

Facilitarea accesului elevilor la infrastructura TIC şi dotarea instituţiilor de învăţământ cu
tehnologie modernă (calculatoare, acces internet, etc.)
Dotarea școlii cu sisteme de supraveghere a culoarelor și curții, în vederea evitării abaterilor

A.11

disciplinare în rândul elevilor și accesului nesupravegheat corespunzător elevilor și
vizitatorilor externi

A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
A.19

Campanii de educare și informare a elevilor și tinerilor (în domeniul sănătății, protecției
mediului, siguranței publice)
Cursuri de perfecționare în vederea formării continue a cadrelor didactice cu accent pe
utilizarea echipamentelor TIC
Încheierea

de

parteneriate

educaționale

cu

alte

instituții

de

învățământ

preuniversitar/universitar sau de cultură, cu instituții reprezentative ale comunității locale
Elaborarea unor proiecte europene care să sporească dimensiunea europeană a școlii
Implementarea unor proiecte educaționale pe teme de absenteism și integrare socială,
dedicate în special elevilor ai căror părinți lucrează în străinătate
Programe de consiliere a părinților și copiilor privind avantajele continuării studiilor în
dezvoltarea personală și profesională
Înfiinţarea de centre de tip after-school
Îmbunătăţirea bazei materiale a Liceului Tehnologic „Iorgu Varnav Liteanu” din orașul Liteni
în vederea diversificării ofertei şcolare a instituţiei de învăţământ
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COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.20
A.21
A.22
A.23
A.24
A.25
A.26
A.27

Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ din orașul Liteni (Grupului Şcolar
„Iorgu Varnav Liteanu”, Şcoala generală Rotunda)
Înfiinţare atelier mecanic și agricol în cadrul unităţii de învăţământ Şcoala generală Rotunda
Amenajarea curţilor unităţilor de învăţământ prin plantarea de copaci, amenajarea de bănci,
coşuri de gunoi
Dotarea tuturor unităţilor de învăţământ cu centrale termice pe lemne (Corp A, Corp C,
Corp D, Şcoala gimnazială Roşcani, Şcoala gimnazială Corni, Şcoala gimnazială Siliştea)
Conectarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a tuturor unităţilor de învăţământ
(Corp D, Şcoala gimnazială Corni, Şcoala gimnazială Siliştea)
Achiziționarea a 4 microbuze şcolare
Construirea de săli de sport în cadrul unităților de învățământ și dotarea acestora cu
echipamente specifice desfăşurării activităţilor sportive
Amenajarea de biblioteci şcolare în cadrul unităţilor de învăţământ din orașul Liteni,
îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a fondului de carte

A.28

Modernizarea Bibliotecii orăşeneşti Gheorghe Lupu din orașul Liteni

A.29

Construirea unei noi unităţi de învăţământ în centrul localităţii cu cel puţin 8-10 săli de clasă

A.30

Înfiițare Club al copiilor în orașul Liteni
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COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01
A.02

M 3.4

asigurarea unor servicii medicale în
concordanţă cu standardele europene

Modernizarea și dotarea cabinetelor medicale din orașul Liteni cu echipamente
performante

A.03

Atragerea în oraş a unor cadre medicale specializate prin oferirea de facilităţi şi locuinţe;

A.04

Sprijinirea investiţiilor private în sectorul sanitar

A.05

Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi

Înfiinţare centre de analize medicale în orașul Liteni

Identificarea de spaţii pentru crearea unor noi cabinete particulare şi concesionarea
acestora

A.06

Implementarea sistemelor informatizate în cabinete

A.07

Sprijinirea înfiinţării de cabinete veterinare în Liteni

A.08

Sprijinirea înfiinţării de cabinete medicale, stomatologice şi puncte farmaceutice în satele
aferente orașului

A.09

Înființare centru medical în orașul Liteni

A.10

Sprijinirea înfiinţării unui centru de sănătate privat

A.11

Amenajare cabinete medicale permanente în şcolile din orașul Liteni

A.12

Campanii de conștientizare și informare cu privire la stilul de viață sănătos și la importanța
efectuării controalelor medicale periodice

A.13

Acțiuni de educare și informare a populației în vederea prevenirii apariției bolilor frecvente;

A.14

Sprijinirea acțiunilor de promovare a sănătății și educației pentru sănătate;
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COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01

Construirea unui centru de zi pentru persoanele defavorizate

A.02

Înfiinţarea unei cantine de ajutor social pentru bătrâni

A.03

Sprijinirea înfiinţării de ONG-uri cu activitate în domeniul sociale

A.04

Specializarea/instruirea persoanelor implicate în asigurarea de servicii sociale

A.05

M 3.5

A.06
Consolidarea infrastructurii de servicii sociale şi
dotarea acestora cu echipamente performante

A.07
A.08
A.09

Construirea de parteneriate cu actorii locali care oferă /pot oferi servicii sociale în scopul
dezvoltării serviciilor sociale la nivelul orașului (parohii/biserici, ONG-uri, etc.)
Construirea unui centru pentru acordarea de servicii de asistentă, consiliere, tratament,
pentru persoanele cu handicap din orașul Liteni
Acordarea de stimulente/burse pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură care provin din
familii aflate în dificultate materială
Înfiinţarea unui centru de consiliere a persoanelor care sunt victime ale violenţelor în familie
Dezvoltarea de servicii de consiliere pentru combaterea discriminării şi pentru consilierea
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
Suplimentarea valorilor bugetate pentru asistenţii sociali care au în grijă persoane

A.10

defavorizate (copii orfani, persoane cu handicap, etc.), astfel încât toate persoanele cu
deficienţe să beneficieze de servicii specializate

A.11
A.12

Dezvoltarea de proiecte ce vizează schimbul de experienţă cu organizaţii care oferă servicii
sociale calitative atât la nivel naţional cât şi internaţional
Încurajarea acţiunilor sociale a organizaţiilor nonguvernamentale şi a altor formaţiuni ale
societăţii civile
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Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.13

Sprijinirea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii destinate persoanelor cu dizabilităţi

A.14

Desfăşurarea de campanii de promovare a voluntariatului

A.15
A.16

M.3.6

A.01
A.02
Creşterea siguranţei populaţiei

A.03

Implicarea persoanelor asistate social în acţiuni de sprijinire a grupurilor vulnerabile
(bătrâni, persoane cu handicap)
Derularea unor programe de consiliere, orientare și reorientare profesională pentru tineri
și adulți
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu echipamente şi utilaje specifice
pentru situaţiile de urgenţă
Înfiinţarea şi dotarea serviciului public de poliţie cu aparatură modernă
Împlementarea unui sistem integrat de monitorizare video a spaţiilor publice cu grad ridicat
de popularitate (biserici, drumuri, centru civic, școli)

A.04

Sprijinirea campaniilor de informare ce vizează siguranţa cetăţeanului

A.05

Promovarea voluntariatului în situaţii de urgenţă
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COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01
A.02

M 4.1

A.03
A.04
Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate
A.05
A.06

Regularizarea cursurilor râurilor Siret şi Suceava ce se regăsesc pe teritoriul orașului
Liteni
Lucrări de regularizare a cursurilor pâraielor: Bucșei, Porcului, Chiriac
Împădurirea suprafeţelor (30 ha) care au fost afectate de defrişări masive în vederea
evitării alunecărilor de teren în zona Pârâul Humăriei, Podul Iancului, Deal Harbuz
Înfiinţarea de perdele de protecţie pe traseul străzilor orăşeneşti, drumurilor vicinale şi
comunale modernizate
Promovarea voluntariatului în rândul societății civile pentru desfășurarea de acțiuni
privind protecția mediului
Lucrări de stabilizare a versanţilor
Lucrări de îndiguire în zonele cu risc de inundaţii (Răducanu – râul Suceava, Moisa – râul

A.07

Suceava, Roșcani – râul Siret, La Dascălu – Râul Siret, Rotunda – Pârâul Șomuzul Mic
etc.)

A.08

M 4.2

A.01
Îmbunătăţirea sistemului integrat de
management al deşeurilor

A.02

Înființare rețea de scurgere a apei în zona Cohal
Desfăşurarea unor campanii de informare şi conştientizare în rândul populaţiei cu
privire la importanţa colectării selective a deşeurilor
Modernizarea infrastructurii de colectare a deşeurilor şi dotarea orașului Liteni cu
echipamente specifice colectării selective

A.03

Promovarea colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

A.04

Promovarea compostării deşeurilor menajere în cadrul gospodăriilor
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COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.05
A.06

A.08

Dotarea serviciului de colectare a deșeurilor cu echipamente specifice

A.03
M 4.3

Liteni şi satele componente acestuia
Sprijinirea înfiinţării unui Centru de colectare a materialelor din plastic

A.02

valorificării energiei regenerabile.

Construirea unei camere frigorifice pentru depozitarea animalelor moarte din orașul

A.07

A.01

Exploatarea potenţialului natural în vederea

Ecologizarea terenurilor afectate de depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere

A.04
A.05
A.06

Alimentarea cu energie electrică din surse regenerabile (solară) a sediilor instituţiilor
publice din orașul Liteni
Utilizarea tehnologiilor inovatoare pentru eficientizarea iluminatului public (panouri
fotovoltaice)
Modernizarea reţelei de iluminat din parcurile de recreere prin amplasarea de panouri
fotovoltaice
Utilizarea în cadrul instituțiilor publice locale a becurilor care dețin un consum de
energie redus
Înlocuirea stâlpilor şi lămpilor învechite din orașul Liteni cu echipamente de iluminat
moderne şi economice
Demararea unor programe educaționale care să creioneze posibilitățile utilizării
resurselor energetice regenerabile și beneficiile aferente acesteia

A.07

Sprijinirea investițiilor în surse alternative de energie

A.08

Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi private (reabilitarea termică a clădirilor)
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COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01

Liteni

A.02

Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor şi a habitatelor deteriorate

A.03

Protejarea şi punerea în valoare a ariilor protejate (râul Suceava)

A.04

Conservarea sit-urilor arheologice existente în zona Humărie

A.05
A.06
M 4.4

Protejarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună existente în orașul

Protecţia biodiversităţii, a patrimoniului cultural

Prevenirea apariţiei alunecărilor de teren datorită fenomenelor naturale şi antropice
(despăduriri)
Încurajarea investiţiilor din partea întreprinzătorilor în retehnologizarea proceselor
poluante, dotarea cu instalaţii de reţinere sau neutralizare a poluanţilor
Măsuri de prevenire şi reducere a impactului poluării industriale accidentale (Ex:

şi a peisajului

„Identificarea şi monitorizarea agenţilor economici care activează în domenii cu un grad
A.07

ridicat de poluare”, „Elaborare planuri de prevenire şi combatere a poluării accidentale”,
„Realizare tabel cu persoane/autorităţi competente de la diferite nivele de
responsabilitate care trebuie anunţate în cazul producerii unei poluări accidentale”, etc.)
Măsuri de reducere a evacuării de nutrienţi în corpurile de apă (Ex: „Montare sisteme de

A.08

colectare, staţii de epurare”, „Realizare reţele de canalizare”, „Reducerea cantităţii de
îngrăşăminte chimice/pesticide utilizate în agricultură”)

A.09

Ecologizarea albiei râurilor şi pâraielor care străbat teritoriul orașului

A.10

Sprijinirea elaborării planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice
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COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.11
A.12
A.01

M 4.6

A.02
Campanii de educare a populaţiei cu privire la
consumul responsabil de energie

A.03
A.04

Instituirea de măsuri administrative de diminuare a cantităţii de deşeuri depozitate
ilegal (amenzi, muncă în folosul comunităţii, etc.)
Încurajarea voluntariatului în acțiuni ce au ca principal obiectiv ecologizarea mediului
înconjurător
Organizarea unor acţiuni de conştientizare privind beneficiile utilizării „energiei verzi”
Acţiuni de informare a populaţiei şi a mediului de afaceri cu privire la importanţa
eficienţei energetice
Campanii de educare a populaţiei cu privire la modalităţile de reducere a consumului
de energie prin promovarea utilizării mijloacelor de transport nepoluante (bicicletele)
Sprijinirea acțiunilor de colectare selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora (sticlă,
hârtie, azbest, plastic etc)
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Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al orașului Liteni
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01
A.02

M 5.1

echipamente/dotări specifice
Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură Liteni

A.04

Înfiinţarea unor ateliere de artizanat în localitatea Rotunda și Liteni

A.06

culturale locale

Înfiinţare cămine culturale în localităţile Siliştea şi Roşcani şi dotarea acestora cu

A.03

A.05

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminelor culturale din localităţile Rotunda şi Corni

A.07
A.08

Modernizarea fondului de carte din unităţile şcolare existente în orașul Liteni prin
achiziţionarea unor noi volume, în vederea asigurării accesului la cultură a populaţiei
Reabilitarea Fântânei lui Ştefan cel Mare şi introducerea acesteia în circuitul turistic din
Suceava
Restaurarea Monumentului eroilor din Primul Război Mondial
Sprijinirea restaurării Gării vechi din orașul Liteni, clădire construită în a doua jumătate a
secolului al XIX

A.09

Restaurarea Bisericii Sfântul Nicolae din Liteni şi introducerea acesteia în circuitul turistic

A.10

Restaurarea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din localitatea Siliştea

A.11

Realizarea unui album documentar și imagistic al patrimoniului artistic prezent în orașul
Liteni
Dezvoltarea parteneriatului între instituțiile publice de profil și Ministerul Culturii și

A.12

Cultelor, sau alte instituții ale administrației culturale centrale (Administrația Fondului
Cultural Național), în vederea creșterii relevanței activităților derulate în rândul
comunității locale
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Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al orașului Liteni
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.13
A.14

Dezvoltarea parteneriatului între sectorul cultural local și mass media județeană, pentru
o mai bună promovare a evenimentelor și materialelor culturale
Încheierea de parteneriate între operatorii culturali și organizațiile sau instituțiile din
domeniul protecției sociale, educației, protecției mediului etc.

A.15

Campanii de educare a populaţiei în spiritul conservării monumentelor istorice

A.16

Înfiinţarea unui muzeu etnografic/casă cu specific local în orașul Liteni

A.17

Înființare teatru de vară în orașul Liteni

A.01
A.02

Organizarea de evenimente culturale („Izvorul tămăduirilor”, „Zilele Orașului Liteni”,
„Obiceiuri de iarnă” )
Revitalizarea şi amplificarea activităţilor desfăşurate în cadrul căminelor culturale din
orașul Liteni

M 5.2

Realizarea de evenimente culturale în spațiul public (centrul civic, în parcuri), concerte
Sprijinirea şi diversificarea activităţilor
culturale şi de petrecere a timpului liber

A.03

rock, jazz, jocuri populare, spectacole de dans, de divertisment, teatru, recitaluri de poezie
etc.

A.04

Realizarea de festivaluri folclorice, de teatru sau festivaluri ale sărbătorilor de iarnă
Atragerea și sprijinirea ONG-urilor, în special cele de la nivel local, în realizarea de

A.05

programe și proiecte culturale, în vederea facilitării accesului publicului la activități
diversificate de interes comunitar

A.06

Atragerea de finanțări în vederea susținerii financiare a unor programe culturale, de
creație artistică
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Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al orașului Liteni
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.07
A.08
A.09

Utilizarea şi promovarea noilor tehnologii comunicaţionale şi informaţionale
Sprijinirea unităților școlare și a altor instituții în realizarea unor concursuri sportive
interșcolare pe raza orașului Liteni (handbal, tenis de masă, tenis de câmp, șah etc.)
Realizarea de evenimente sportive la nivelul orașului cu impact regional
Sprijinirea organizării și derulării de târguri, expoziții, manifestări culturale, festivaluri la

A.01

nivelul local și microregional (de exemplu Zilele Orașului organizate în prima zi de vineri
după Sfintele Paşte)

A.02

Derularea de activități culturale de reconstrucție și afirmare a tradițiilor locale
Crearea unor circuite turistice a obiectivelor de patrimoniu din orașul Liteni (Biserica

A.03

Sfântul Nicolae, Fântâna lui Ştefan cel Mare, Monumentul Eroilor din Primul Război,

M 5.3

Pădurea de mesteceni, vestigii și așezări din diverse epoci, etc.)
Îmbunătățirea capacității administrative de
susținere a culturii și a tradițiilor locale

A.04
A.05
A.06
A.07
A.08

Organizarea periodică de consultări publice cu comunitatea cu privire la proiectele
culturale ale orașului Liteni
Susţinerea activităţii ansamblului folcloric „Izvorașul” şi susţinerea înfiinţării de
ansambluri, formaţii care promovează obiceiurile şi tradiţiile
Organizarea de evenimente culturale de atragere a tinerilor spre cunoașterea și
perpetuarea tradițiilor
Sprijinirea reluării meșteșugurilor populare precum fierăria, țesutul
Concesionarea de spaţii destinate deschiderii unor ateliere de ţesătorie şi artă
meşteşugărească
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Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al orașului Liteni
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.09
A.10
A.01
A.02
A.03

Oferirea unor facilităţi pentru organizarea evenimentelor culturale ale ONG-urilor în spaţii
publice ale administraţiei publice locale
Formarea unei echipe de lucru pentru realizarea proiectelor de reabilitare, conservare şi
promovare turistică
Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale cu potenţial turistic (restaurarea
Bisericii Sfântul Nicolae, reabilitarea Fântânii lui Stefan cel Mare, etc.)
Identificarea locuinţelor, proprietăţilor care deţin un potenţial ridicat de a oferi cazare
turiştilor
Realizare zonă de promenadă în zona râului Suceava

M 5.4

Dezvoltarea şi promovarea gastronomiei cu specific tradiţional local (inventarierea
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de
turism

A.04

reţetelor tradiţionale, promovarea acestora şi susținerea introducerii lor în meniurile
restaurantelor locale, includerea în broşurile de prezentare)

A.05

Organizarea de excursii cu specific tematic în zonele învecinate orașului

A.06

Susţinerea înfiinţării atelierelor meşteşugăreşti

A.07

Organizarea de vizite a turiştilor în fermele agricole sau în atelierele meşteşugăreşti

A.08
A.09

Înfiinţarea unor microcomplexe de produse agroalimentare pentru aprovizionarea
turiștilor cu produse locale
Organizarea de concursuri sub forma unor activități agricole (strânsul fânului, culesul
viilor, a porumbului) și de îngrijire a animalelor
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DOMENIU PRIORITAR 5
Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al orașului Liteni
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.10
A.11
A.12

Întocmirea unei evidențe a principalelor evenimente din oraş și promovarea acesteia în
rândul turiștilor, prin realizarea unui material informativ
Sprijin în construirea pensiunilor agroturistice prin proiecte investiţionale finanţate din
fonduri europene
Promovarea turismului ecologic şi sprijinirea construirii unităţilor de primire a turiştilor în
satele în care au fost conservate tradiţiile

A.13

Crearea/reabilitarea/modernizarea drumurilor de acces către zonele de interes turistic

A.14

Amenajarea parcuri de recreere, zone de agrement, baze sportive

A.15

Înfiinţarea unui parc de aventură

A.16

Înființare centru de informare turistică
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DOMENIU PRIORITAR 6
Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01

Dezvoltarea serviciilor de e-guvernare/e-administraţie

A.02

Promovarea strategiilor de participare cetăţenească la elaborarea deciziilor publice

A.03
A.04

M 6.1

A.05

Dezvoltarea şi modernizarea administraţiei
publice locale

A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
A.11

Implementarea unui sistem informatic pentru plata contribuţiilor cetăţenilor şi agenţilor
economici
Derularea de acţiuni de informare a persoanelor fizice şi juridice cu privire la fiscalitatea
locală
Actualizarea periodică a pagini web a primăriei în vederea eficientizării proceselor de
comunicare a activității administrației publice locale
Publicarea anuală pe site-ul orașului Liteni a rapoartelor de activitate, în acord cu
prevederile Legii 544/2001
Implicarea mediului de afaceri în luarea deciziilor majore ce vizează activitatea sectorului
economic
Dezvoltarea unei relaţii active şi deschise cu mass media pentru diseminarea
informaţiilor de la nivelul administrației publice locale
Crearea unei baze de date pe suport electronic referitoare la starea de infracţionalitate
la nivel local
Termoizolarea imobilului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea primăria orașului
Liteni şi montarea unei centrale termice
Reabilitarea sediului primăriei şi achiziționarea de mobilier, echipamente IT, software şi
licențe pentru dotarea acestuia
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DOMENIU PRIORITAR 6
Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.01

M 6.2

A.02
Creşterea calităţii serviciilor publice furnizate
de administraţia publică locală

A.03

M 6.3

Implementarea unor modele şi metode de management performant în cadrul
instituţiilor publice
Susţinerea procesului de înregistrare a bunurilor din domeniul public şi privat al statului
în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
Desfășurarea de audiențe on-line

A.05

Eliberarea de avize sau efectuarea plății taxelor on-line

A.06

Reducerea duratei de livrare a documentelor emise de primărie

A.02

administraţia publică

publice: implementarea de soluţii de tip e-guvernare

A.04

A.01

Dezvoltarea resurselor umane din

Utilizarea tehnologiei informaţionale şi de comunicaţii pentru modernizarea serviciilor

A.03
A.04
A.05
A.06

Pregătirea personalului din administraţia publică în domenii strategice, respectiv:
managementul proiectelor, achiziţii publice, management financiar
Organizarea de schimburi de experienţă cu autorităţi locale din România și din UE
Asistență tehnică pentru primării privind creșterea performanței funcției de urbanism și
planificare a dezvoltării teritoriale
Instruirea unor persoane cu responsabilități în gestionarea fondurilor nerambursabile
Înființarea departamentelor specializate pentru creșterea gradului de absorbție a
proiectelor cu finanțare nerambursabilă
Implementarea în instituțiile furnizoare de servicii publice a unui sistem de indicatori de
performanță
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DOMENIU PRIORITAR 6
Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente
COD
MĂSURĂ

DENUMIRE MĂSURĂ

ACŢIUNI
A.07
A.01

M 6.4

A.02
Încurajarea participării active a comunităţii
locale la luarea deciziilor cu caracter public

A.03

Campanii de informare a cetățenilor despre drepturile acestora privind modalitățile de
intervenție în actul decizional
Organizarea periodică de dezbateri cu reprezentanți ai diferitelor categorii sociale
Organizarea periodică de consultări publice pentru a identifica principalele nevoi ale
cetățenilor și pentru a le prezenta acestora proiectele de dezvoltare în curs
Realizarea unui birou specializat pe relațiile cu cetățenii

A.05

Realizarea unei secțiuni pe pagina web a primăriei, destinată sugestiilor și reclamațiilor

A.01
A.02
M 6.5

îmbunătățirea abordării privind parteneriatul pentru dezvoltarea orașului Liteni

A.04

A.06

Dezvoltarea de parteneriate strategice

Formarea antreprenorială a funcționarilor publici şi membrilor comunității pentru

A.03
A.04
A.05

Amenajarea unui panou pentru informarea cetățenilor asupra hotărârilor importante
adoptate
Promovarea strategiei de dezvoltare a orașului Liteni la nivel județean în vederea
atragerii de fonduri bugetare pentru atingerea obiectivelor propuse
Elaborarea unui plan financiar multianual pentru identificarea şi accesarea fondurilor
necesare cofinanţării proiectelor europene
Inițierea de parteneriate de tip înfrățire cu alte localități din țară sau din Uniunea
Europeană
Susţinerea parteneriatului public privat GAL Valea Siretului de Sus şi a activităţilor
întreprinse de acesta
Elaborarea de proiecte investiționale cu alte comune pentru dezvoltarea durabilă a zonei
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Surse de finanțare
Fonduri de finanţare nerambursabilă
Dezvoltarea locală a orașului Liteni este posibilă prin implementarea unor

Instrumente structuale şi de coeziune, fondurile nerambursabile europene,

proiecte a căror susţinere financiară poate fi realizată de la bugetul local, din

sunt utilizate de Uniunea Europeană pentru eliminarea disparităţilor

fonduri nerambursabile guvernamentale, europene şi nu în ultimul rând din

economice dintre regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale.

fonduri rambursabile (credite bancare). La sursele de finanţare anterior
menţionate se poate adăuga şi posibilitatea autorităţilor locale de a dezvolta

Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula creşterea

parteneriate de tip public-privat, care au ca scop principal dezvoltarea Orașului

economică a ţărilor partenere şi de a conduce la reducerea decalajelor dintre

Liteni.

parteneri. Fondurile structurale şi de coeziune nu sunt asigurate în totalitatea
de Uniunea Europeană, ci este imperios necesară contribuţia statului membru

Sursele de finanţare anterior menţionate sunt generatoare de avantaje şi

la bugetul Uniunii Europene.

dezavantaje pentru autoritatea contractantă, respectiv orașul Liteni. Astfel,
susţinerea proiectelor din bugetul local este cea mai puţin recomandată

În perioada de referinţă 2007 – 2013, România a plătit către bugetul Uniunii

soluţie, deoarece fondurile din această sursă sunt limitate, iar disponibilitatea

Europene 9,2 miliarde euro şi a accesat fonduri europene nerambursabile în

acestora este relativă (fiecare an bugetar diferă, existând posibilitatea ca

valoare de 9,7 miliarde de euro.

veniturile la bugetul local dintr-un an să nu fie cele previzionate, prin urmare,
suma alocată pentru dezvoltare va fi mult mai mică, existând şi alte priorităţi

În perioada 2014 – 2020, pentru România au fost alocate fonduri în valoare de

imediate învăţământ, sănătate, etc.).

aproximativ 43 miliarde de euro, principalele surse de investiţii fiind realizate
prin: Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social

Luând în considerare contextul socio-economic, preferabil ar fi ca pentru

european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru

dezvoltarea durabilă a orașului să fie accesate fonduri externe, nerambursabile

dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri

(bugetul de stat şi fonduri europene).

maritime (EMEF).
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Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) – va contribui la toate

eforturile statelor membre de a spori calitatea administrației și a guvernării

obiectivele tematice şi se va concentra asupra domeniilor de investiţie legate

publice).

de contextul în care operează întreprinderile (infrastructură, servicii pentru
întreprinderi, inovare, TIC şi cercetare) şi la prestarea de servicii pentru cetăţeni

Fondul social european vizează asigurarea accesului la angajate al persoanelor

în anumite domenii (energie, servicii online, educaţie, sănătate, infrastructuri

aflate în căutarea unui loc de muncă şi al persoanelor inactive, sprijinind

sociale, calitatea mediului). Fondul de coeziune se va axa pe ameliorarea

iniţiativele locale şi mobilitatea forţei de muncă. Acţiunile cheie ale acestei

mediului, dezvoltare durabilp şi TEN-T (reţeaua trans-europeană de transport).

fond sunt următoarele:

 măsuri active şi preventive în ceea ce priveşte piaţa muncii, pentru
Fondul european de dezvoltare regională finanţează:

 investiţiile în întreprinderile mici şi mijlocii, în vederea creării de locuri
de muncă durabile;

 investiţiile ce vizează activităţi de cercetare şi inovare, telecomunicaţii,
mediu, energie şi transporturi;

 instrumente financiare (fond de capital de risc, fond de dezvoltare
regională, etc.) destinate să sprijine dezvoltarea regională şi locală şi să

identificarea nevoilor individuale, servicii persoanlizate şi de orientare,
cursuri de formare specifice şi personalizate, validarea competenţelor şi
a calificărilor dobândite şi plasarea personalului disponibilizat;

 anticiparea şi consilierea privind oportunităţile de ocupare a forţei de
muncă pe termen lung;

 furnizarea de informaţii cu privire la oportunităţile de angajare existente
pe pieţele europene ale muncii şi la condiţiile de viaţă şi de muncă.

favorizeze cooperarea între oraşe şi regiuni.
Fondul de coeziune (FC) – este destinat statelor membre ale Uniunii
Fondul Social European (FSE) – susține politicile naționale pentru ocuparea

Europene al căror venit naţional brut pe cap de locuitor este mai mic de 90%

deplină a forței de muncă, asigurarea calității și productivitatea muncii,

din mediua Uniunii Europene, principalul scop fiind reducerea disparităţilor

promovarea incluziunii sociale și reducerea disparităților regionale și

economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile. Pentru perioada de

naționale. Pentru perioada 2014-2020 principalele obiective ale FSE vor avea

programare 2014-2020, FC se va axa pe ameliorarea mediului, dezvoltarea

în vedere: ocuparea forței de muncă, sprijinirea accesului tinerilor pe piața

durabilă și TEN-T (rețeaua trans-europeană de transport).

muncii, incluziunea socială (FSE va finanța proiecte ce îi va ajuta pe cei aflați în
dificultate și pe cei proveniți din grupuri defavorizate să obțină competențe și

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – are ca

locuri de muncă), creșterea calității educației (FSE finanțează activități pentru

obiectiv sprijinirea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii în

creșterea calității învățământului și formării; reducerea abandonului școlar

sectorul agricol, alimentar şi forestier din zonele rurale în ansamblu. Se

fiind o prioritate) și o administrație publică mai puternică (FSE va sprijini

urmăreşte transferul de cunoştinţe şi inovare, creşterea competitivităţii
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agriculturii, gestionarea eficientă a resurselor naturale şi combaterea

2013, reglementează parteneriatul public-privat, fiind privit ca o oportunitate

schimbărilor climatice, precum şi dezvoltarea incluzivă a zonelor rurale .

reală de implementare a proiectelor propuse la nivel local.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală constituie acel instrument

În orașul Liteni dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat este esenţială

de finanţare al Uniunii Europene care sprijină ţările membre în implementarea

pentru înregistrarea progresului economic local.

Politicii Agricole Comune. În perioada de 2014 – 2020, FEADR va juca un rol
important în asigurarea integrităţii ecologice şi a valorii estetice a peisajelor
din România, care depind în mare măsură de precticile de gestionare agricole
şi forestiere.

Printre avantajele parteneriatului public-privat se remarcă:

 accelerarea utilizării obiectivelor şi proiectelor de infrastructură;
 reducerea pe ansamblu a costurilor proiectelor;
 îmbunătăţirea calităţii serviciilor de utilitate publică.

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMEF): este un fond
structural ce vizează susţinerea pescuitului, acvaculturii, spijinind, în acelaşi
timp sustenabilitatea mediului. EFEM va promova coeziunea socială şi crearea
de locuri de muncă în comunităţile dependente de pescuit, în special pentru
diversificarea activităţilor în alte sectoare maritime, precum şi prin acţiuni în
domeniul politicii maritime integrate. Noul fond va sprijini următoarele:
tranziţia către un pescuit durabil, diversificarea activităţilor economice din
acest sector, crearea de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în
regiunile de coastă ale Europei, va facilita accesul la finanţare.

Parteneriatele de tip public – privat

Creditarea
Creditarea reprezintă o modalitate de contractare a sumelor necesare
finanţării unui proiect de investuţii prin semnarea unui contract cu o instituţie
bancară. Procedura de contractare a creditului este aparent facilă, debitorul
având nişte etape de urmat bine definite.
Costurile aferente unui credit sunt destul de mari şi implică un anumit grad de
risc vis-a-vis de posibilitatea rambursării datoriilor, mai ales într-o situaţie de
incertitudine cum este cea generată de criza financiară. Mai mult, în calitate
de instituţie publică, în vederea contractării unui împrumut, solicitantul trebuie

Parteneriatele public-privat sunt o soluţie general recunoscută şi promovată

să obţină avizul de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, iar în

pentru soluţionarea problemelor sau pentru eficientizarea serviciilor publice.

cazul în care se epuizează plafonul de îndatorare publică externă este

Aplicarea acestei modalităţi de obţinere a finanţării este dezirabilă în situaţiile

imposibiliă contractarea unor credite de către instituţiile publice, avizul din

în care statul nu deţine suficiente resurse pentru a asigura prestarea unor

partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale fiind obligatoriu.

servicii publice de calitate. Legea nr. 178/2000, actualizată în data de 23 aprilie
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În plus, un grad ridicat de îndatorare poate reprezenta o blocare a
posibilităţilor de investiţii pe termen scurt şi mediu, deoarece administraţia
publică nu mai poate accesa alte credite şi uneori poate afecta chiar şi
contractarea fondurilor europene.

Capacitatea de auto-finanțare
În vederea evaluării capacității financiare generale a unității administrativ
teritoriale, este necesară analiza veniturilor totale și capacitatea acesteia de a
genera venituri. Astfel, conform informațiilor primite de la Primăria Liteni,
bugetul local al orașului la nivelul anului 2013 a fost de 10.844.000 lei,
respectiv 1.056 lei pe cap de locuitor.
Impozitele și taxele pe bunuri și servicii reprezintă 87% din totalul veniturilor
de la bugetul local, iar veniturile din subvenții reprezintă 13%, dintre care
100% sunt subvenții de la bugetul de stat. Astfel, având în vedere faptul că
suma necesară investițiilor propuse este semnificativ mai ridicată decât
bugetul local, este recomandată susținerea proiectelor din punct de vedere
financiar cu fonduri provenite din surse externe.
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Concordanţa cu politicile naţionale şi
europene
Strategia de dezvoltare locală a orașului Liteni a fost elaborată în contextul unei

educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei,

noi programări a fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020, ceea ce a

respectiv eficienţa energetică.

generat necesitatea de actualizare a obiectivelor strategice, atât de la nivel
european, cât şi la nivel naţional.

Strategia de dezvoltare locală a orașului Liteni propune o serie de obiective şi
planuri de acţiune concordante cu obiectivele Strategiei Europa 2020:

Scenariile de dezvoltare stabilite la nivelul prezentei strategii reprezintă proiecţii

dezvoltarea infrastructurii, a mediului de afaceri, adoptarea de măsuri de

viitoare ale orașului Liteni, alternative de dezvoltare ale acesteia. În vederea

protejare a mediului înconjurător, promovarea incluziunii sociale şi

definitivării scenariilor de dezvoltarea precizate în cadrul prezentului document

modernizarea sectorului educativ.

s-au luat în considerare toate documentele strategice similare (în curs sau recent
finalizate).

Având la bază prevederile Strategiei Europa 2020, la nivel naţional a fost
elaborată Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020,

Unul dintre documentele de referinţă este Strategia Europa 2020, strategia pe
10 ani a Uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care
continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi propune
să elimine deficienţele modelului de dezvoltare propriu fiecărui stat membru
şi să creeze condiţii favorabile pentru o creştere economică mai inteligentă,
mai durabilă şi mai favorabilă incluziunii. În acest sens, au fost stabilite cinci
obiective esenţiale, care acoperă domenii precum: ocuparea forţei de muncă,

care prevede ca în anul 2020 „România să devină mai competitivă la nivel
regional şi global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând
bunăstare pentru cetăţeni” .
Obiectivele generale ale Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi
Inovate sunt următoarele:

 creşterea competitivităţii României prin inovare;
 creşterea contribuţiei României la progresul cunoaşterii de frontieră;
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 creşterea rolului ştiinţei în societate.

cele ce ţin de consolidarea bazei economice locale, de facilitarea unui acces
echitabil la serviciile publice de bază şi de eficientizarea actului administrativ.

Obiectivele generale al strategiei naţionale sunt în deplină concordanţă cu
obiectivele generale ale acestui document. Mai exact, în cadrul strategiei

La baza elaborării Strategiei de dezvoltare a orașului Liteni a stat şi Strategia

orașului Liteni se creionează necesitatea unei creşteri a competitivităţii prin

de dezvoltare regională Nord-Est, 2014 – 2020. Obiectivul general al strategiei

următoarele măsuri: implementarea de noi tehnologii în procesul de producţie

regionale vizează derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere

de la nivel local, stimularea activităţilor care se sprijină pe inovare, dezvoltarea

economică durabilă, favorabilă creşterii competitivităţii economice şi

sectoarelor de activitate slab valorificate, perfecţionarea forţei de muncă, etc.

incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente în
regiunea Nord-Est faţă de celelalte regiuni ale României. Analizând obiectivul

Un alt document strategic naţional la care Strategia de dezvoltare a orașului

general strategic al regiunii Nord-Est, se remarcă faptul că acesta se identifică

Liteni s-a raportat este Strategia de dezvoltare durabilă a României 2013-

cu obiectivele strategiei locale, mai exact are în vedere derularea unui proces

2020-2030. Strategia de dezvoltare a României urmăreşte racordarea deplină

de creştere economică durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice

a României la o nouă filozofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg

şi incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente

împărtăţită pe plan mondial – dezvoltarea durabilă, principiu urmărit şi în

faţă de celelalte regiuni ale României.

strategia de dezvoltare a orașului Liteni. Sub acest aspect, strategia orașului
Liteni are în vedere modernizarea sistemelor de educaţie, formare

Astfel, Strategia de dezvoltare locală a orașului Liteni, pentru orizontul de timp

profesională, sanitar, servicii sociale şi de protejare a mediului înconjurător. În

2014-2020, prin intermediul principalelor măsuri şi direcţii stabilite în cadrul

ceea ce priveşte mediul înconjurător, în cadrul strategiei locale a orașului se

planului strategic de dezvoltare, vine în concordanţă cu principalele obiective

pune accentul pe protecţia şi punerea în valoare a cadrului natural şi pe

şi priorităţi urmărite de Strategia regiunii Nord-Est şi îşi asumă contribuţia la

valorificarea judicioasă a resurselor naturale.

îndeplinirea acestora.

Strategia de dezvoltare locală a orașului Liteni se aliniază şi cu Acordul de
parteneriat propus de România pentru perioada de programare 2014 – 2020,
care stabileşte priorităţile de finanţare din Fonduri Europene Structurale şi de
Investiţii, susţinând competitivitatea, convergenţa şi cooperarea, încurajând
dezvoltarea inteligentă, bazată pe creştere economică şi incluziune. Astfel,
direcţiile de dezvoltare stabilite în cadrul Strategiei orașului Liteni vin în
concordanţă cu iniţiativele promovate de Acordul de parteneriat, mai exact cu
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Portofoliul de proiecte
Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Liteni vizează parcurgerea direcțiilor strategice de dezvoltare prin realizarea unor proiecte de investiții axate
pe dezvoltarea socio-economică de lungă durată. În acest sens, proiectele de investiții urmăresc viziunea și obiectivele strategice stabilite pentru perioada 2014-2020,
implementarea acestora contribuind la reducerea discrepanțelor regionale și la creșterea economică sustenabilă a orașului prin dezvoltarea mediului economic local,
crearea de noi locuri de muncă și asigurarea unor servicii publice la standarde europene.

1.

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere din oraşul Liteni

2.

Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație agricolă

3.

Realizarea unei centuri de ocolire a oraşului Liteni

13. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare de la nivelul oraşului

4.

Conectarea satelor Siliștea, Rotunda și Vercicani la rețeaua de alimentare

14. Înfiinţare centru de tip after-school

cu apă

15. Construire sală de sport în cadrul Liceului Tehnologic “Ion Iorgu-Liteanu”

Înființare rețea de canalizare în satele Roșcani, Corni, Siliștea, Rotunda și

16. Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare

Vercicani

17. Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoanele defavorizate

6.

Înființare reţea de distribuţie a gazului metan în orașul Liteni

18. Realizare lucrări de îndiguire în zonele cu risc

7.

Construirea unui centru de sprijinire a afacerilor

19. Modernizarea rețelei de iluminat public din orașul Liteni

8.

Construire parc tehnologic, industrial şi ştiinţific

20. Reabilitarea căminului cultural din satul Corni

9.

Înfiinţarea unui atelier destinat activităților de artizanat și meșteșugărit

21. Înfiinţare teatru de vară

5.

12. Realizare complex multifuncţional de agrement în zona confluenței răului
Suceava cu râul Siret

10. Construire bloc ANL

22. Înființare centru de informare turistică

11. Amenajare parcuri de joacă pentru copii

23. Înființarea unei case/muzeu etnografic cu specific local în orașul Liteni
24. Reabilitarea sediului primăriei orașului Liteni
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1.

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere din orașul Liteni
Scop proiect

Dezvoltarea infrastructurii urbane prin sporirea accesibilităţii şi conectivităţii Oraşului Liteni în vederea asigurării
unor condiţii rutiere la standarde europene
1. Modernizarea infrastructurii rutiere ca suport pentru dezvoltarea economică a orașului
2. Sporirea mobilităţii rutiere pe teritoriul orașului
3. Reducerea timpului de călătorie şi a incidentelor rutiere de la nivel local

Obiective specifice

4. Facilitarea accesului localnicilor la locaţiile de interes major din oraș (Ex: instituții școlare, sediul primăriei, cabinete
medicale etc.)
5. Creşterea siguranţei rutiere şi fluidizarea traficului rutier
6. Facilitarea accesului tuturor localităţilor din orașul Liteni la arterele rutiere de interes strategic
7. Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din orașul Liteni şi reducerea discrepanțelor între zonele urbane mai dezvoltate
 reabilitarea și modernizarea a 30,34 km de străzi orășenești;

Activități

 reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale DC 4 pe o lungime de 6 km și DC 6 pe o lungime de 5,6 km;
 reabilitarea, modernizarea și întreținerea drumurilor vicinale pe o lungime de 20 km;
 reabilitare poduri (podul Roșcani – Liteni, pod Vercicani-Roșcani).
 gradul de modernizare al drumurilo și străzilor străzilor;

Indicatori de performanță

 gradul de acces către satele aparţinătoare oraşului;
 durata timpului de deplasare.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni
Surse de finanțare
Perioada de implementare

Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea și consolidarea accesibilității la infrastructura de bază”
Măsura 1.1 - „Sporirea accesibilității și conectivității orașului Liteni prin modernizarea infrastructurii rutiere și de acces”


Bugetul local;



Fonduri guvernamentale;



Fonduri europene nerambursabile.

2014 - 2020
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2

Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație agricolă
Scop

Îmbunătățirea drumurilor de exploatație agricolă de pe teritoriul orașului, facilitând accesul la terenurile adiacente
și valorificarea potențialului agricol
1. Îmbunătățirea accesului către exploatațiile agricole;
2. Sporirea siguranței rutiere pe drumurile agricole;

Obiective specifice

3. Creșterea interesului locuitorilor în practicarea agriculturii;
4. Creșterea siguranței în exploatarea utilajelor agricole;
5. Creșterea gradului de valorificare a terenurilor agricole;
6. Sporirea productivității agricole.

Activități

 reabilitarea şi modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă pe o lungime de 32,20 km;
 gradul de modernizare a drumurilor de exploatație agricolă;
 lungimea drumurilor de exploatație agricolă reabilitate și modernizate;

Indicatori de performanță

 gradul de accesibilitate către exploatațiile agricole;
 numărul exploataţiile agricole deservite;
 durata timpului de deplasare.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului Liteni

Domeniul prioritar 2 – „Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative”
Măsura 2.3 - „Susţinerea dezvoltării sectorului agricol”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2020
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3.

Realizarea unei centuri de ocolire a oraşului Liteni
Scop proiect

Realizarea unei variante ocolitoare a orașului Liteni pentru devierea traficului greu din oraş
1. Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere a orașului Liteni.

Obiective specifice

2. Reducerea timpului de deplasare prin evitarea traversării zonei urbane
3. Fluidizarea traficului rutier în interiorul orașului Liteni
 realizarea lucrărilor de construire a şoselei de centură; (pe o lungime de 3 km);

Activități

 construirea zonelor de parcare pentru vehiculele cu gabarit mare;
 construirea sistemelor de indicatoare rutiere şi de orientare.
 gradul de extindere al infrastructurii rutiere;

Indicatori de performanță

 gradul de acces către satele aparţinătoare oraşului;
 durata timpului de deplasare.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea și consolidarea accesibilității la infrastructura de bază”
Măsura 1.1 - „Sporirea accesibilității și conectivității orașului Liteni prin modernizarea infrastructurii rutiere și de acces”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2014 - 2018
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4.

Conectarea satelor Siliștea, Rotunda și Vercicani la rețeaua de alimentare cu apă
Scop proiect
Obiective specifice

Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor orașului Liteni prin facilitarea accesului la infrastructura edilitară şi
creşterea calităţii furnizării acestor servicii
1. Creşterea gradului de accesibilitate a populaţiei la utilităţile de bază
2. Sporirea calităţii serviciilor de furnizare a utilităţilor publice de bază oferite populaţiei
 extinderea rețelei de furnizare a apei potabile ]n satele Siliștea, Rotunda și Vercicani;

Activități

 înființare stație de pompare;
 retehnologizarea staţiei de tratare.

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

 reţea de alimentare cu apă construită;
 asigurarea unui grad ridicat de conectare a populației la rețeaua de alimentare cu apă potabilă.
Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea și consolidarea accesibilității la infrastructura de bază”
Măsura 1.2 - „Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul orașului Liteni”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2014 - 2016
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5.

Înființare rețea de canalizare în satele Roșcani, Corni, Siliștea, Rotunda și Vercicani
Scop proiect

Asigurarea accesului locuitorilor orașului Liteni la utilităţile de bază în vederea creşterii standardelor de viaţă a
acestora
1. Facilitarea accesului populației la serviciul public de canalizare menajeră

Obiective specifice

2. Îmbunătățirea condițiilor pentru locuire și dezvoltare a afacerilor
3. Reducerea gradului de poluare a mediului înconjurător prin epurarea apelor uzate
 extinderea reţelei canalizare menajeră în satele în satele Roșcani, Corni, Siliștea, Rotunda și Vercicani;

Activități

 realizare racordări la rețeaua de canalizare menajeră;
 campanii de informare în rândul comunităţii locale.
 reţea de canalizare menajeră în satele aparținătoare orașului Liteni;

Indicatori de performanță

 gradul de racordare la reţeaua de canalizare menajeră;
 gradul de acces la reţeaua de canalizare menajeră.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea și consolidarea accesibilității la infrastructura de bază”
Măsura 1.2 - „Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul orașului Liteni”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 - 2018
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6.

Înființare rețea de distribuție a gazului metan în Orașul Liteni
Scop

Asigurarea accesului la utilitățile de bază tuturor locuitorilor orașului în vederea dezvoltării orașului din punct de
vedere social și economic și creșterea nivelului de trai al acestora

1. Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din orașul Liteni prin construirea unei rețele de distribuție a gazelor
Obiective specifice

naturale

2. Promovarea în rândul locuitorilor a beneficiilor aduse de racordarea la rețeaua de gaz
3. Asigurarea unui grad ridicat de accesibilitate a locuitorilor orașului Liteni la reţeaua de distribuţie a gazului metan

Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni



construirea unei rețele de distribuție a gazului metan care să se extindă în toate localitățile orașului;



realizare racordări la rețeaua de gaz a gospodăriilor interesate și a instituțiilor publice;



campanii de informare asupra beneficiilor aduse de acordarea la rețeaua de gaz metan la nivelul comunității locale.



lungimea reţelei de alimentare cu gaz;



gradul de acces la rețeaua de distribuție a gazelor naturale;



gradul de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

Domeniul prioritar 1 – „Dezvoltarea și consolidarea accesibilității la infrastructura de bază”
Măsura 1.2 - „Extinderea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare la nivelul orașului Liteni”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2014 – 2020
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7.

Construirea unui centru de sprijinire a afacerilor
Scop proiect

Dezvoltarea mediului de afaceri local prin înfiinţarea unui centru de spijinire a afacerilor
1. Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării şi creşterii IMM-urilor

Obiective specifice

2. Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale
3. Identificarea oportunităţilor de afaceri de la nivelul orașului Liteni
 construire/amenajare imobil destinat centrului de sprijinire a afacerilor;
 înfiinţare incubator de afaceri;
 înfiinţare pavilion expoziţional şi spaţii de sprijinire a activităţii IMM-urilor;

Activități

 racordarea la reţelele de utilităţi;
 amenajarea infrastructurii de acces;
 amenajarea de spaţii de parcare;
 promovarea oportunităţilor oferite de centrul de sprijinire a afacerilor.
 1 clădire construită/amenajată;
 numărul de IMM-uri incubate;

Indicatori de performanță

 gradul de utilizare a incubatorului;
 evoluţia cifrei de afaceri;
 numărul locurilor de muncă nou create.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 2 – „Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic şi adoptarea de măsuri
administrative stimulative”
Măsura 2.2 - „Crearea unui mediu atractiv, favorabil noilor investiţii”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2016 - 2020
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8.

Construire parc tehnologic, industrial şi ştiinţific
Scop proiect

Diversificarea infrastructurii de afaceri de la nivelul orașului Liteni prin dezvoltarea de zone economice propice
întreprinderilor inovatoare
1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea unui parc tehnologic, industrial și știinţific
2. Formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare

Obiective specifice

3. Crearea unui spaţiu adecvat desfăşurării activităţilor economice, de cercetare ştiinţifică şi transfer tehnologic
4. Asigurarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul orașului Liteni
5. Dezvoltarea relaţiilor economice între companiile locale şi cele străine
 înfiinţarea parcului tehnologic, industrial şi ştiinţific;

Activități

 dotarea cu echipamente specifice;
 promovarea activităţii parcului tehnologic, industrial şi ştiinţific prin participarea la târguri, expoziţii, misiuni economice;
 crearea unui portal e-business pentru promovarea activităţii parcului tehnologic, industrial şi ştiinţific.

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

 1 parc tehnologic, industrial şi ştiinţific înfiinţat;
 gradul de sporire a activităţilor economice;
Domeniul prioritar 2 – „Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative”
Măsura 2.2 - „Crearea unui mediu atractiv, favorabil noilor investiţii”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2017 - 2020
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9.

Înființarea unui atelier destinat activităților de artizanat și meșteșugărit
Scop

Promovarea artizanatului și meșteșugăritului în vederea conservării tradițiilor locale
1. Inițierea tinerilor în activități de artizanat și meșteșugărit

Obiective specifice

2. Promovarea obiectelor tradiționale și diversificarea activităților aferente agroturismului
3. Diversificarea activităților economice din cadrul orașului

Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni



stabilirea și amenajarea spațiului în care vor fi derulate activitățile de artizanat și meșteșugărit;



dotarea atelierului cu echipamentele necesare;



promovarea produselor tradiționale;



promovarea activităților realizate în cadrul atelierului.



un atelier înființat;



nivelul de dotare al atelierului.

Domeniul prioritar 2 – „Creşterea competitivităţii economice, stimularea investiţiilor în mediul economic
şi adoptarea de măsuri administrative stimulative”
Măsura 2.2 - „Crearea unui mediu atractiv, favorabil noilor investiţii”
 Buget local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2016
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10.

Construire bloc ANL
Scop

Extinderea fondului locativ prin construirea de locuințe în regim de chirie, destinate persoanelor specializate (cadre
medicale și didactice) și populației tinere, în vederea retenției capitalului uman în orașul Liteni
1. Dezvoltarea fondului locativ din orașul Liteni

Obiective specifice

2. Atragerea forței de muncă specializate prin oferirea de facilități de cazare în cadrul orașului
3. Facilitarea accesului la locuințe a populației tinere
4. Creșterea nivelului de trai al locuitorilor din orașul Liteni
 identificarea unei suprafețe de teren corespunzătoare pentru construire care să aibă acces la infrastructura de utilități;

Activități

 construirea unui număr de 20 apartamente;
 amenajare cai de acces și locuri de parcare;
 racordarea la rețeaua de utilități.

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

 1 bloc de locuințe ANL, cu 20 de apartamente;
 20 locuri de parcare.
Domeniul prioritar 3 – „Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene”
Măsura 3.1 - „Dezvoltarea/reabilitarea fondului locativ”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2016
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11.

Amenajare parcuri de joacă pentru copii
Scop

Asigurarea unor condiții propice de petrecere a timpului liber pentru copiii din orașul Liteni
1. Crearea unui spaţiu adecvat practicării jocurilor şi activităţilor recreative pentru copii

Obiective specifice

2. Realizarea unor spaţii sigure de joacă pentru copiii din orașul Liteni
3. Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber
 amenajarea terenurilor destinate parcurilor de joacă în localitățile din cadrul orașului;
 amenajarea spațiilor verzi aferente parcurilor de joacă;

Activități

 dotarea parcurilor cu echipamente specifice (leagăne, balansoare, măsuţe, bănci, etc.);
 împrejmuire spații de joacă;
 adaptarea infrastructurii aferente spațiului de joacă în vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilități (amenajarea
de rampe de acces la nivelul trotuarelor).

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

 numărul parcurilor de joacă amenajate;
 gradul de satisfacţie al părinţilor şi copiilor.
Domeniul prioritar 3 – „Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene”
Măsura 3.2 - „Dezvoltarea infrastructurii de recreere şi agrement”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2017
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12.

Realizare complex multifuncțional de agreement în zona confluenței râului Suceava cu râul Siret
Scop proiect

Sporirea atractivităţii orașului Liteni în rândul turiştilor şi locuitorilor acestuia prin dezvoltarea infrastructurii de
agrement
1. Diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber pentru turişti şi pentru localnici

Obiective specifice

2. Creşterea numărului de turişti în zonă
3. Creşterea numărului de locuri de muncă
 amenajarea/construirea de spaţii cazare şi servire a mesei;
 construire foișoare;

Activități

 realizare alei de promenadă;
 construire pistă de bicicliști;
 realizare terenuri de sport (fotbal, tenis).
 1 complex multifuncţional de agrement înfiinţat;

Indicatori de performanță

 gradul de dotare a centrului;
 numărul de turişti/vizitatori care apelează la serviciile centrului.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 3 – „Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene”
Măsura 3.2 - „Dezvoltarea infrastructurii de recreere şi agrement”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2016 - 2020
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13.

Reabilitarea și modernizarea unităților școlare de la nivelul orașului
Scop

Creșterea calității procesului de învățământ și asigurarea unor condiții de desfășurare al acestuia conform
standardelor europene
1. Îmbunătățirea condițiilor de învățământ prin reabilitarea și modernizarea unităților școlare din orașul Liteni

Obiective specifice

2. Asigurarea unor condiții optime de desfășurare a actului educațional
3. Modernizarea și dotarea laboratoarelor școlare
 reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Liceului Tehnologic și a școlilor arondate;
 reabilitarea, consolidarea şi modernizarea Școlii Gimnaziale din localitatea Rotunda;
 modernizarea și echiparea laboratoarelor școlare cu material didactic modern şi intrastructură IT;

Activități

 instruirea elevilor și cadrelor didactice cu privire la utilizarea infrastructurii TIC;
 completarea fondului de carte existent în cadrul bibliotecilor școlare;
 asigurarea consumabilelor necesare desfășurării actului educațional;
 modernizarea infrastructurii de acces către instrituțiile de învățământ.
 gradul de modernizare al unităților școlare;
 numărul de laboratoare școlare modernizate;

Indicatori de performanță

 numărul de echipamente moderne și fondul de carte existent;
 existența minimului de consumabile necesar desfășurării actului educațional;
 gradul de satisfacţie al cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor cu privire la condiţiile oferite de unitatea de învăţământ.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 3 – „Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene”
Măsura 3.3 - „ Modernizarea infrastructurii educaţionale”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2014 – 2020
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14.

Înființare centru de tip „after-school”
Scop

Creșterea nivelului de educație și dezvoltarea resurselor umane din orașul Liteni prin adoptarea unei oferte
educaționale moderne de tip „after-shool”
1. Furnizarea unor servicii educaționale care să vină în întâmpinarea problemelor de inadaptare școlară
2. Dezvoltarea potențialului elevilor prin practicarea de activități creative, de socializare și recreere

Obiective specifice

3. Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber
4. Prevenirea abandonului și eșecului școlar
5. Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea si educarea copiilor
 construirea centrului de tip ”after school”;
 racordarea centrului la rețeaua publică de utilități;

Activități

 dotarea centrului cu mobilier și echipamente specifice și recrutarea resurselor umane pe posturile nou create;
 promovarea serviciilor oferite de centru;
 amenajare spațiu de joacă pentru copii;
 amenajare curte interioară.
 1 centru ”after school” înființat;

Indicatori de performanță

 gradul de dotare al centrului;
 numărul de locuri de muncă înființate;
 gradul de satisfacție al părinților și copiilor cu privire la condițiile și serviciile oferite de centru.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 3 – „Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene”
Măsura 3.3 - „ Modernizarea infrastructurii educaţionale”
 Buget local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile;
 Fonduri rambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2017
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15.

Construire sală de sport în cadrul Liceului Tehnologic “Ion Iorgu-Liteanu”
Scop

Asigurarea unor condiții optime de confort și siguranță în desfășurarea activităților sportive
1. Asigurarea unei infrastructuri sportive moderne, la standarde europene

Obiective specifice

2. Crearea unor condiții optime de desfășurare a orelor de educație fizică și sport pentru elevi
3. Asigurarea unei stări optime de sănătate, condiție fizică și igienă elevilor
 construire sală de sport la nivelul Liceului Tehnologic “Ion Iorgu-Liteanu”
 lucrări de construcție vestiare;

Activități

 dotarea sălii de sport cu echipamente specifice moderne;
 amplasarea echipamentelor special adaptate activităților sportive specifice (fileu volei, panouri coșuri de baschet, porți
fotbal).
 o sală de sport construită;
 gradul de modernizare și dotare a sălii de sport;

Indicatori de performanță

 gradul de acces la o infrastructură modernă de sport;
 nivelul de performanță sportivă atins de către elevi;
 gradul de satisfacție al elevilor cu privire la noua infrastructură sportivă.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 3 – „Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene”
Măsura 3.3 - „ Modernizarea infrastructurii educaţionale”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2014 – 2020
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16.

Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare
Scop

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității medicale din orașul Liteni prin asigurarea unei infrastructuri de
sănătate modernă, în conformitate cu standardele europene
1. Sporirea calității serviciilor medicale furnizate la nivelul orașului Liteni

Obiective specifice

2. Atragerea medicilor specialiști în a-și desfășura activitatea în cadrul orașului Liteni, prin asigurarea unei infrastructuri
propice
3. Creșterea numărului de unități medicale în orașul Liteni

Activități

Indicatori de performanță
Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni



înființarea unor puncte sanitare în toate satele aferente orașului;



dotarea cu mobilier și echipamente moderne de specialitate;



racordarea la infrastructura de utilități.



gradul de modernizare al unităților sanitare;



numărul echipamentelor de specialitate achiziționate;



calitatea serviciilor medicale de la nivelul orașului Liteni.

Domeniul prioritar 3 – „Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene”
Măsura 3.4 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi asigurarea unor servicii medicale în concordanţă cu standardele
europene”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2014 – 2020
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17.

Înființarea unui centru de zi pentru persoanele defavorizate
Scop

Îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate prin înființarea unui centru specializat de asistență socială
1. Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele defavorizate

Obiective specifice

2. Reducerea cazurilor de excluziune sau izolare socială în rândul persoanelor defavorizate
3. Integrarea activă a persoanelor defavorizate în viața socială
 înființarea centrului de zi cu o capacitate de 40 locuri care să ofere o gamă variată de servicii: gazduire pe perioadă
nedeterminată, asistență medicală și îngrijire, consiliere psihologică, socializare si petrecere a timpului liber;
 dotarea centrului rezidențial cu mobilier și echipamente specifice;

Activități

 racordarea centrului la rețeaua publică de utilități;
 promovarea serviciilor oferite de centrul de zi;
 atragerea de voluntari pentru activitatea de sprijin, acompaniere și consiliere psihologică a persoanelor;
 cursuri de formare și specializare a personalului angajat și a voluntarilor implicați activ.
 un centru de zi înfiinţat cu o capacitate de 40 locuri;

Indicatori de performanță

 gradul de dotare a centrului;
 locurile de muncă nou create;
 numărul de voluntari implicaţi în activităţile sociale.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 3 – „Alinierea standardelor de calitate a vieţii urbane la exigenţele Uniunii Europene”
Măsura 3.4 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi asigurarea unor servicii medicale în concordanţă cu standardele
europene”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2017 – 2019
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18.

Realizare lucrări de îndiguire în zonele cu risc
Scop

Îndiguirea zonelor expuse la risc de inundații în vederea combaterii fenomenului de eroziune a solurilor şi creşterea
siguranţei populaţiei și gospodăriilor împotriva calamităţilor naturale

1. Asigurarea unui management eficient împotriva calamităţilor naturale;
Obiective specifice

2. Asigurarea unui grad de siguranță ridicat locuitorilor din orașul Liteni;
3. Protejarea mediului înconjurător.

Activități

 execuţia lucrărilor de îndiguire în zonele: Răducanu – râul Suceava, Moisa – râul Suceava, Roșcani – râul Siret, La Dascălu
– râul Siret, Rotunda – pârâul Șomuzul Mic.
 lipsa alunecărilor de teren;

Indicatori de performanță

 gradul redus de erodare a solurilor;
 lipsa inundaţiilor;

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 4 – „Protecţia mediului înconjurător și creșterea eficienţei energetice”
Măsura 4.1 - „Reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2014 - 2017
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19.

Modernizarea rețelei de iluminat public din orașul Liteni
Scop

Creșterea eficienței energetice în administrarea Sistemului de Iluminat Public de pe raza orașului Liteni
1. Extinderea reţelei de iluminat stradal

Obiective specifice

2. Asigurarea nivelului de iluminare coroborat cu optimizarea consumurilor de energie electrică
3. Reducerea costurilor aferente energiei electrice și a costurilor de întreținere și mentenanță a Sistemului de iluminat public
4. Realizarea unei infrastructuri de iluminat public modernă ca bază a dezvoltării economico–socială a orașului

Activități

Indicatori de performanță

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni



extinderea sistemului de iluminat public în zonele în care acesta nu există;



redimensionarea instalațiilor de iluminat la nivelul standardelor europene;



stabilirea programului de aprindere iluminat public diferențiat, în functie de condițiile traficului auto și pietonal;



realizarea sistemului automat de comandă și monitorizarea stării rețelei de iluminat public;



achiziționarea de corpuri de iluminat care înregistrează un consum scăzut de energie;



înlocuirea stâlpilor şi lămpilor învechite cu tehnologii moderne.



lungimea reţelei de iluminat stradal;



economiile realizate datorate creșterii eficienței energetice;



durata de viață a corpurilor de iluminat;



gradul de satisfacţie al populaţiei cu privire la serviciul public asigurat.

Domeniul prioritar 4 – „Protecţia mediului înconjurător și creșterea eficienţei energetice”
Măsura 4.3 - „Exploatarea potenţialului natural în vederea valorificării energiei regenerabile”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 – 2020
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20.

Reabilitarea căminului cultural din satul Corni
Scop

Dezvoltarea activităților culturale de la nivelul Orașului Liteni prin asigurarea unei infrastructuri specifice moderne
1. Dezvoltarea infrastructurii culturale din orașul Liteni

Obiective specifice

2. Diversificarea activităţilor culturale din căminele culturale
3. Creşterea numărului de evenimente culturale
4. Sporirea interesului comunităţii locale faţă de oferta culturală locală
 lucrări de reabilitare a căminului cultural din satul Corni;

Activităţi

 dotarea căminului cu echipamente specifice;
 promovarea activităţilor culturale desfăşurate în cadrul acestuia;
 conservarea și promovarea obiceiurilor tradiţionale.
 1 cămin reabilitat;

Indicatori de performanţă

 capacitatea logistică a căminului cultural;
 numărul de evenimente organizate.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 5 – „Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al orașului”
Măsura 5.1 - „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale locale”
 Buget local;

Surse de finanţare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2015 - 2018
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21.

Înființare teatru de vară în orașul Liteni
Scop

Creșterea calității vieții locuitorilor prin îmbunătățirea infrastructurii publice specifice promovării potențialului
cultural și artistic al orașului
1. Promovarea activităților artistice și culturale la nivel local

Obiective specifice

2. Îmbunătățirea accesului și participării publicului la cultură și activități artistice
3. Valorificarea potențialului cultural de la nivel local
 amenajarea terenului pe care va fi amplasat teatrul de vară;
 construirea unei scene;
 construirea unei tribune cu o capacitate de 600 locuri;

Activități

 dotarea teatrului de vară cu echipamente specifice;
 realizarea instalațiilor sanitare și electrice;
 reabilitarea spațiilor verzi din preajma teatrului de vară;
 reabilitarea și extinderea cailor de acces.
 1 teatru de vară construit;

Indicatori de performanţă

 dotările și echipamentele;
 capacitatea tribunelor;
 suprafața spațiilor verzi amenajată.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 5 – „Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al orașului”
Măsura 5.1 - „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale locale”
 Buget local;

Surse de finanţare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2016 - 2017
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22.

Înființare centru de informare turistică
Scop

Creșterea atractivității orașului Liteni din punct de vedere turistic prin promovarea potențialului turistic local și
crearea infrastructurii necesare

1. Promovarea ofertei turistice a zonei și atragerea turiștilor în orașul Liteni
2. Îmbunătățirea schimbului de informații cu instituțiile și centrele de promovare din alte zone turistice din județ și din
Obiective specifice

țară

3. Îmbunătăţirea informării potenţialilor turişti, a turiştilor care vizitează zona şi a operatorilor de turism cu privire la oferta
turistică a zonei

4. Dezvoltarea schimbului de informaţii cu instituţii şi centre de promovare din alte zone turistice
 realizarea centrului de informare turistică;
 dotarea centrului cu echipamentele necesare;
Activități

 includerea centrului de informare turistică în rețeaua națională de centre de informare;
 realizarea unei baze de date cu informații turistice legate de oraș în vederea promovării online a obiectivelor turistice;
 realizarea și distribuirea materialelor de promovare a obiectivelor turistice.
 1 centru de informare turistică construit;

Indicatori de performanță

 1 bază de date realizată;
 numărul de materiale de promovare realizate și distribuite.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 5 – „Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al orașului”
Măsura 5.4 - „Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism”
 Bugetul local;

Surse de finanțare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2016 - 2017
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23.

Înființarea unei case cu specific local în orașul Liteni
Scop

Creșterea atractivității culturale și turistice a orașului Liteni prin diversificarea ofertei culturale și promovarea
patrimoniului etnografic
1. Dezvoltarea infrastructurii culturale din orașul Liteni

Obiective specifice

2. Conservarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor locale
3. Creșterea atractivității turistice a orașului
4. Sporirea interesului comunităţii locale față de conservarea patrimoniului cultural-istoric local
 amenajare casă cu specific local în localitatea Liteni;

Activități

 dotarea cu obiecte tradiționale specifice zonei;
 promovarea obiectivului turistic.
 gradul de echipare şi dotare;

Indicatori de performanţă

 numărul de vizitatori;
 gradul de satisfacție al comunității locale cu privire la infrastructura culturală existentă la nivelul orașului.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 5 – „Revitalizarea valorilor culturale şi dezvoltarea potenţialului turistic al orașului Liteni”
Măsura 5.1 - „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale locale”
 Buget local;

Surse de finanţare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2018 - 2020
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24.

Reabilitarea sediului primăriei orașului Liteni
Scop

Dezvoltarea unei infrastructuri administrative moderne în cadrul orașului care să deservească interesului comunităţii
şi să asigure accesul la servicii publice de calitate
1. Creşterea gradului de satisfacţie a funcţionarilor publici şi personalului contractual

Obiective specifice

2. Prestarea serviciilor publice la un nivel înalt calitativ
3. Creşterea capacităţii instituţiei de susţinere a şedinţelor publice
 reabilitarea sediului primăriei;

Activităţi

 dotarea cu mobilier şi echipamente IT (hardware, software, licenţe) a birourilor administrative existente;
 extinderea spaţiilor de parcare actuale;
 implementarea de soluţii e-guvernare.
 1 sediu primărie renovat;

Indicatori de performanţă

 numărul spațiilor de parcare;
 gradul de satisfacţie al cetăţenilor şi funcţionarilor publici.

Încadrarea în Strategia de
dezvoltare locală a orașului
Liteni

Domeniul prioritar 5 – „ Asigurarea unei administraţii publice locale eficiente”
Măsura 6.1 - „Dezvoltarea şi modernizarea administraţiei publice locale”
 Buget local;

Surse de finanţare

 Fonduri guvernamentale;
 Fonduri europene nerambursabile.

Perioada de implementare

2019 - 2020
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Grafic de implementare a proiectelor
de investiții
Cod

Proiecte de investiții

proiect
P.01

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere din oraşul Liteni

P.02

Reabilitarea și modernizarea drumurilor de exploatație agricolă

P.03

Realizarea unei centuri de ocolire a oraşului Liteni

P.04

P.05

P.06

Perioada de referință
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Conectarea satelor Siliștea, Rotunda și Vercicani la rețeaua de
alimentare cu apă
Înființare rețea de canalizare în satele Roșcani, Corni, Siliștea,
Rotunda și Vercicani
Înființare reţea de distribuţie a gazului metan în orașul Liteni
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Cod
proiect
P.07

Construirea unui centru de sprijinire a afacerilor

P.08

Construire parc tehnologic, industrial şi ştiinţific

P.09

P.11

Amenajare parcuri de joacă pentru copii

P.14

P.15

2015

2016

2017

2018

2019

2020

meșteșugărit
Construire bloc ANL

P.13

2014

Înfiinţarea unui atelier destinat activităților de artizanat și

P.10

P.12

Perioada de referință

Proiecte de investiții

Realizare

complex

multifuncţional

de

agrement

în

zona

confluenței răului Suceava cu râul Siret
Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare de la nivelul
oraşului
Înfiinţare centru de tip after-school
Construire sală de sport în cadrul Liceului Tehnologic “Ion IorguLiteanu”
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Cod

Proiecte de investiții

proiect
P.16

Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare

P.17

Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoanele defavorizate

P.18

Realizare lucrări de îndiguire în zonele cu risc

P.19

Modernizarea rețelei de iluminat public din orașul Liteni

P.20

Reabilitarea căminului cultural din satul Corni

P.21

Înfiinţare teatru de vară

P.22

Înființare centru de informare turistică

P.23

P.24

Perioada de referință
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Înființarea unei case/muzeu etnografic cu specific local în orașul
Liteni
Reabilitarea sediului primăriei orașului Liteni
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Strategie de dezvoltare locală
Oraș Liteni, Județul Suceava

5

IMPLEMENTARE ȘI
MONITORIZARE
186

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020, ORAȘUL LITENI

Implementare şi monitorizare
Implementarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Liteni are în vedere

responsabilii și perioada de desfășurare, ulterior fiind identificate și asigurate

atingerea principalelor obiective stabilite în etapa de elaborare, prin intermediul

sursele de finanțare a proiectelor propuse spre implementare.

unui proces complex de transformare a resurselor materiale, financiare sau
umane disponibile în rezultate calitative și cantitative.

Având în vedere că autoritățile publice locale ale orașului Liteni nu dețin
suficiente resurse financiare pentru a susține finanțarea tuturor proiectelor

Monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a orașului Liteni are drep

propuse, va fi necesară o mobilizare în vederea atragerii de resurse

scop atât aprecierea gradului de realizare al activităţilor propuse de document,

suplimentare, precum accesarea unor finanțări nerambursabile, care să asigure

şi este un proces continuu de colectare a informaţiilor relevante despre modul

resursele materiale necesare implementării strategiei.

de implementare a strategiei.
În vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală a orașului Liteni se
Demersul de implementare a direcțiilor de dezvoltare propuse și derularea

impune stabilirea unei structuri organizatorice apte să coordoneze

acțiunilor propriu-zise destinate realizării acestora, este lansat în momentul

implementarea planului strategic, să colaboreze și să negocieze cu ceilalți

adoptării Strategiei de dezvoltare locală de către Consiliul Local. Ulterior

actori implicați. De aceea, constituirea unei astfel de echipe constituie o

acestei etape, autoritățile publice locale vor coordona elaborarea planurilor de

prioritate în cadrul procesului de implementare. Aceasta trebuie să contribuie

acțiuni trimestriale și anuale privind realizarea strategiei, în conformitate cu

la:

planul strategic de acțiuni.

 efectuarea de rapoarte cu privire la stadiul în care se află procesul de
implementare față de obiectivele stabilite în cadrul strategiei;

Acest proces fructifică eforturile colaborative ale administrației publice locale,
societății civile, agenților economici, actorilor externi, în realizarea tuturor
acțiunilor.

 revizuirea și adaptarea planurilor de acțiune strategică;
 reformularea obiectivelor (dacă se impune);
 revizuirea termenelor de implementare în funcție de ajustările sau
evenimentele neprevăzute apărute pe parcurs;

În continuare se va realiza o prioritizare a proiectelor, și anume selectarea celor
de interes major. Pentru fiecare proiect se vor descrie activitățile necesare,

 comunicarea permanentă a evoluției procesului de implementare
autorităților publice locale și părților interesate.
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Pe de altă parte, finalizarea procesului strategic de dezvoltare al orașului Liteni
implică necesitatea unui proces coerent de monitorizare a implementării
proiectelor propuse, activitate ce trebuie să constituie un efort permanent dea lungul implementării strategiei.






rata șomajului;
ritmul de creștere/descreștere a numărului mediu de salariați;
sporirea/reducerea producției agricole;
gradul de conectare la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare
menajeră;

Fără îndoială, în urma activităților de monitorizare vor ieși la iveală probleme
sau necesități de redresare sau adaptare în anumite privințe a direcțiilor
strategice, care trebuie semnalate de către factorii de decizie competenți în
monitorizarea întregului proces.
Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea și
prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor de
monitorizare. Acestea vor fi prezentate Consiliului Local și Primarului orașului.
Nu în ultimul rând, se va stabili pentru fiecare direcție planificată anumiți
indicatori de implementare care vor fi monitorizați. În baza informațiilor
furnizate de aceștia, responsabilii de implementare vor putea stabili nivelul de
implementare a acțiunilor și gradul de realizare/atingere a obiectivelor fixate.
Acești indicatori pot fi de natură economică, politică sau socială și se pot
enunța sub această formă:

 cifra de afaceri totală;
 densitatea IMM-urilor;
 creșterea/descreșterea locurilor de muncă;



















gradul de acces la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare menajeră;
lungimea drumurilor asfaltate, a pistelor de biciclişti şi a trotuarelor;
gradul de conectare la rețeaua de distibuție a gazului metan;
gradul de modernizare/echipare a unităților de învățământ;
numărul echipamentelor IT din cadrul unităților de învățământ;
numărul unităţilor de învăţământ reabilitate/modernizate;
rata de abandon școlar;
numărul unităților medicale;
numărul cadrelor medicale raportat la populația orașului;
creșterea/descreșterea numărului beneficiarilor de ajutor social;
gradul de colectare selectivă a deșeurilor;
consumul de energie destinat iluminatului public;
calitatea factorilor de mediu;
numărul turiştilor care au tranzitat orașul;
numărul turiştilor care au înnoptat în oraș;
numărul unităţilor de primire turistică;
numărul centrelor de agrement şi a spaţiilor de recreere.
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