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1. Aspecte Introductive 

1.1 Context 

„Conform Strategiei Naționale pentru dezvoltare durabilă a României 2030 România are nevoie de o schimbare a paradigmei 

secolului XXI. Trăim o perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a inegalităților și de agravare a problemelor 

de mediu. Dezvoltarea durabilă este soluția.”

Coeziunea economică, socială și teritorială este consolidată 

de către Uniunea Europeană cu scopul de a promova 

dezvoltarea regiunilor din zonele rurale, zonele afectate prin 

indici demografici sau naturali, cum ar fi cele nordice, cu o 

densitate foarte scăzută a populației. Deși o atenție sporită 

este îndreptată spre zonele mai sus menționate, încercarea 

de a reduce disparitățile economice și sociale de pe teritoriul 

Uniunii Europene atrage după sine o serie de beneficii pentru 

toți membri participanți al blocului economic. Impactul 

financiar general al politicii de coeziune acționează precum 

un catalizator pentru finanțările suplimentare din fonduri 

publice și private, deoarece aceasta impune statelor membre 

cofinanțarea din bugetul național și generează totodată 

încredere în rândul investitorilor. 

 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe 

baza a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai 

dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, 

în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Pe fondul 

reflectării în procent cât mai mai ridicat a situației de pe 

teren, s-au introdus noi criterii precum șomajul în rândul 

tinerilor, nivelul scăzut de educație, etc. 

 

 
1 https://www.mae.ro/node/35919 

În ceea ce privește obiectivele de dezvoltare pentru orizontul 

2030, România este angajată să implementeze Obiectivele 

de Dezvoltare Durabilă la nivel național. În Strategia 

românească se pune accent pe susținerea incluziunii 

persoanelor cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor în politicile 

de dezvoltare. Agenda 2030 trebuie să fie implementată de 

către instituțiile locale, răspunzând direct nevoilor 

cetățenilor, acestea trebuie să fie soluționate prin definirea 

unor strategii de dezvoltare locală și națională.1   

 

Reducerea discrepanțelor sociale, dar mai ales economice, 

dintre zonele care prezintă o dezvoltare sustenabilă  și cele 

care prezintă oportunități de dezvoltare, se pot rezolva prin 

politica regională a Uniunii Europene. Această politică 

adresându-se tuturor regiunilor și orașelor din Uniunea 

Europeană.  

 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, 

dezvoltarea durabilă nu este una din opțiunile, ci una din 

singurele perspective raționale de valorificare sustenabilă a 

potențialului natural, economic și uman. Pentru atingerea 

unui astfel de deziderat este nevoie de o abordare 

complementară în care politicile de tip top-down (strategiile 

 

https://www.mae.ro/node/35919


                   Strategia de dezvoltare socio - economică                    Orașul Liteni 2021-2027 

  

2 

naționale) să întrepătrundă cu politicile de tip bottom-up 

(strategiile locale). 

 

Pentru perioada 2021-2027, Uniunea Europeană a 

făcut o propunere ambițioasă pentru bugetul european care 

să sprijine domenii importante precum inovarea și mediul 

înconjurător, urmărind o simplificare nu doar de ordin 

administrativ, ci și a concentrării investițiilor în 5 obiective 

principale de politică (OP): o Europă mai inteligentă, mai 

verde, mai socială, mai aproape de cetățenii săi și 

conectată. În concordanță cu această viziune programatică, 

statele membre ale UE îşi stabilesc politici şi planuri de 

dezvoltare la nivel naţional ținând cont, evident, de gradul 

propriu de dezvoltare, de potențialul şi resursele de care 

acestea dispun. 

Pentru reușita noastră generală, obiectivele trebuie să fie 

interconectate pentru a garanta că fiecare stat membru 

adaptează Strategia Europa 2020-2027 la situația specifică, 

astfel Comisia UE a propus ca aceste obiective să fie 

transpuse în obiective și traiectorii naționale. 

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul 

Guvernului României a inițiat în data de 21 iulie 2020, 

Conferința „Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă 

a României 2030 (SNDDR 2030), Cadrul de planificare 

strategică pentru Strategia de Dezvoltare Locală a 

Administrației Publice”, sub motto-ul „Planificăm global, 

acționăm local!”, organizatorii și-au propus să creeze un 

spațiu de discuțiii care să reunească o gamă diversă de actori 

instituționali de la nivel central și local, pentru a accelera 

dezvoltarea României pe baza celor 17 Obiective pentru 

Dezvoltare Durabilă (ODD), stabilite în „Transformarea 

lumii noastre: Agenda 2030 pentru o dezvoltare 

durabilă”, noua agendă de dezvoltare globală adoptată de 

către Adunarea Generală a ONU în cadrul Summit-ului ONU.  

 
2 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 

Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) din Agenda 

2030 pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor 

Unite sunt strâns legate între ele și concepute pentru a fi 

indivizibile, motiv pentru care integrarea acestora în acțiunile 

întreprinse de toți actorii este esențială pentru aplicarea cu 

succes a acestora pe teren. Este important să îmbunătățim 

sinergia și coerența între politici și să dezvoltăm un cadru de 

reglementare, financiar și comportamental care să le 

transforme în realitate. 

Cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) din 

Agenda 20302 pentru dezvoltare durabilă a Organizației 

Națiunilor Unite sunt:  

➢ Obiectivul 1. Eradicarea sărăciei în toate formele 

sale, pretutindeni; 

➢ Obiectivul 2. Eradicarea foametei, asigurarea 

securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și 

promovarea unei agriculturi durabile; 

➢ Obiectivul 3. Asigurarea unei vieți sănătoase și 

promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă; 

➢ Obiectivul 4. Asigurarea unei educații echitabile, 

favorabile incluziunii și de calitate și promovarea 

posibilităților de învățare pe tot parcursul vieții, pentru 

toți; 

➢ Obiectivul 5. Obținerea egalității de gen și 

emanciparea tuturor femeilor și fetelor; 

➢ Obiectivul 6. Asigurarea accesului tuturor la serviciile 

de distribuire a apei și de salubrizare și gestionarea 

durabilă a acestora; 

➢ Obiectivul 7. Asigurarea accesului tuturor la servicii 

energetice fiabile, durabile, moderne și la prețuri 

accesibile; 

➢ Obiectivul 8. Promovarea unei creșteri economice 

susținute, favorabile incluziunii și durabile, a ocupării 

depline și productive a forței de muncă, precum și a 

unor condiții de muncă decente pentru toți; 
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➢ Obiectivul 9. Dezvoltarea unei infrastructuri 

reziliente, promovarea industrializării incluzive și 

durabile și încurajarea inovării; 

➢ Obiectivul 10. Reducerea inegalităților în interiorul 

țărilor și între țări; 

➢ Obiectivul 11.  Dezvoltarea unor orașe și așezări 

umane favorabile incluziunii, sigure, reziliente și 

durabile; 

➢ Obiectivul 12. Asigurarea unor modele de consum și 

producție durabile; 

➢ Obiectivul 13. Luarea de măsuri urgente pentru a 

combate schimbările climatice și impactul acestora; 

➢ Obiectivul 14.  Conservarea și utilizarea durabilă a 

oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă; 

➢ Obiectivul 15. Protejarea, restaurarea și promovarea 

utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea 

durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, 

stoparea și inversarea procesului de degradare a 

solului și stoparea declinului biodiversității; 

➢ Obiectivul 16. Promovarea unor societăți pașnice și 

favorabile incluziunii, pentru o dezvoltare durabilă, 

asigurarea accesului tuturor la justiție și crearea unor 

instituții eficiente, responsabile și favorabile 

incluziunii, la toate nivelurile; 

➢ Obiectivul 17. Consolidarea mijloacelor de punere în 

aplicare și revitalizarea parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă. 

 

Statele membre ale UE ocupă deja primele locuri în privința 

punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă 

(ODD). Cu toate acestea, nicio țară din lume nu a atins toate 

obiectivele convenite și, la o analiză mai atentă a 

performanței UE privind obiectivele de dezvoltare durabilă 

(ODD), se observă că UE trebuie să facă în continuare 

eforturi pe toate fronturile. 

 
3 Estimată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză 

 

Deşi în ultimii ani a realizat progrese şi a întreprins 

numeroase politici şi acțiuni în vederea diminuării decalajelor 

existente, comparativ cu statele membre dezvoltate ale 

Uniunii Europene, România mai are încă de îmbunătățit 

aspecte care au fost deja depăşite cu multe decenii în urmă 

de către ţările membre care formează nucleul central al 

Uniunii Europene, aspecte ce vizează accesul la apă potabilă 

şi canalizare, starea generală de sănătate, infrastructura 

transporturilor, ş.a.). 

 

În vederea reducerii acestor disparităţi, în concordanţă cu 

priorităţile şi obiectivele strategice de dezvoltare ale 

României, Uniunea Europeană sprijină implementarea şi 

concretizarea acestor investiţii prin alocarea de fonduri 

nerambursabile. 

 

Caracteristicile construcției bugetare pe anul 2021 și 

orizontul 2022-2024, conform Raportului situației 

macroeconomice emis de Ministerul Finanțelor, vor susține 

efortul României pentru o economie robustă, care să facă 

față provocărilor viitoare printr-un proiect de buget 

configurat pe un cadru economic cu o creștere economică de 

4,3%3 prevăzută pentru anul 2021, cu un vârf în anul 2023 

de 5% și un ritm mediu anual de 4,9% pe întreg orizontul 

2022-2024, mai mare comparativ cu cea estimată a fi 

înregistrată la nivelul țărilor UE (4,2% la nivelul zonei euro 

și 4,1% pe total UE, estimată pentru anul 2021, conform 

prognozei de toamnă a UE)4. 

4https://ec.europa.eu/romania/news/20201105_previziunile_economice_t

oamna_romania_ro-accesat la data de 29.03.2021; 
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Cu toate acestea România a înregistrat la data de 

28.02.2021 o rată de absorbție a fondurilor europene de 

52%, conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor 

Europene, sub media europeană de 58%.5 

România va beneficia în exercițiul financiar 2021-2027 de 

79,94 miliarde de euro din bugetul total de 1.411,5 

miliarde de euro al Uniunii Europene, alocare de peste două 

ori mai mare față de valoarea obținută în intervalul 2014-

2020. Prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, țara 

noastră dispune de o alocare de 30,4 miliarde euro, 

bugetul UE fiind de 672,5 miliarde euro. Mai mult, 

Guvernul României a anunțat disponibilitatea unui buget 

 
5 https://mfe.gov.ro/situatia-fondurilor-europene-28-februarie-2/- accesat 

la data de 29.03.2021; 

suplimentar în valoare de circa 20 miliarde euro fonduri 

nerambursabile ce sunt destinate sectorului agriculturii. În 

exercițiul financiar 2021-2027, companiile vor putea solicita  

fonduri direct de la Agențiile de Dezvoltare Regionale, ceea 

ce se traduce printr-o scădere a perioadelor necesare 

evaluării proiectelor și semnarea contractelor, deci o 

eficientizare a procesului de absorbție.6 

 

Cele mai utilizate programe de atragere a fondurilor în 

perioada 2019-2021 de către România au fost: Programul 

Național de Dezvoltare Rurală, Programul Operațional de 

Infrastructură Mare și Programul Operațional Regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 https://adrvest.ro/planul-national-de-redresare-si-rezilienta-pnrr-3004-

miliarde-euro-pentru-12-domenii-prioritare//- accesat la data de 
29.03.2021. 

Figura 1 - Rata de absorbție a fondurilor europene în UE 
Rata de absorbție a fondurilor europene în UE la  data de 28.02.2021 
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Figura nr. 2 – Sume primite de România pe fiecare Program Operațional în 

perioada 2019-20217 

 

La nivel național s-au contractat un număr de 9.682 

proiecte, cu bugete in valoare totală de 35,43 miliarde 

EUR și cheltuieli totale eligibile de 34,47 miliarde EUR. 

Cofinanțarea CE este de 28,06 miliarde EUR, iar 

contribuția națională în valoare de 2,75 miliarde EUR.8 

 

Conform situației în timp real prezentate de Ministerul 

Fondurilor Europene, cel mai mare număr de proiecte 

contractate s-au înregistrat în județele Tulcea (517 proiecte), 

Cluj (497 proiecte), Timiș (322 proiecte) și Dolj (360 

proiecte). La polul opus se află următoarele județe cu un 

 
7 https://mfe.gov.ro/situatia-fondurilor-europene-28-februarie-2/-accesat 

la data de 29.03.2021. 

număr sub 100 de proiecte Covasna (73 proiecte), 

Teleorman (79) și Ialomița (81 proiecte). 

 

 
 

Figura 3 -Harta proiectelor județene implementate la nivelul unui singur 

județ (mil EUR). 

Alocările financiare nerambursabile  reprezintă o sursă 

viabilă de atragere a investiţiilor şi pentru oraşul Liteni. În 

acest sens au fost depuse şi aprobate proiecte de investiţii la 

autorităţile de management în domeniul fondurilor 

nerambursabile, cu o valoare cumulată de aproximativ 24 

milioane de Euro. 

 

Exerciţiul financiar al Uniunii Europene pentru perioada 

2021-2027 vizează obţinerea unei eficacităţi maxime a 

utilizării fondurilor europene, cu implicaţii directe asupra 

atingerii obiectivelor fixate în programele finanţate, prin 

stabilirea unor elemente de abordare integrată a planificării 

şi implementării acţiunilor structurale, în vederea obţinerii 

unei dezvoltări durabile la nivel european, naţional, regional 

şi local. 

8 https://www.fonduri-ue.ro/statistici-accesat la data de 29.03.2021 
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Pentru valorificarea acestor fonduri nerambursabile dar şi 

pentru dezvoltarea economico-socială a ţării este necesar ca 

în România, atât la nivel naţional, regional cât şi local să fie 

dezvoltate şi implementate politici publice şi strategii care să 

ofere o viziune coerentă de dezvoltare pe termen mediu şi 

lung. 

 

Lipsa unor indicatori reali de dezvoltare şi stabilirea unor 

obiective incoerente în documentele strategice, coroborată 

cu lipsa strategiilor de dezvoltare locală şi regională a fost 

una din problemele perioadei 2014-2020. Programarea 

eficientă a viitoarelor documente strategice (2021-2027) 

care să atragă viitoarele investiții cu fonduri UE reprezintă 

unul dintre factorii care pot duce la o mai bună absorbţie pe 

viitor. 

 

În scopul de a contribui la optimizarea performanţei 

economice a României, Comisia Europeană a transmis patru 

recomandări specifice în domeniile fiscal-bugetar, politici 

sociale și educație, susținerea procesului de relansare 

economică durabilă și administrația publică având la bază 

analiza problemelor cu care se confruntă țara noastră. 

 
9 Recomandarea Consiliului din 20 iulie 2020 privind Programul național de 

reformă al României pentru 2020 

 
Figura nr. 4 – Recomandările Comisiei europene pentru                             

România9 

•Să aplice politici fiscal-bugetare în concordanță cu
Recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 și să ia totodată
toate măsurile necesare pentru a combate în mod eficace
pandemia, a susține economia și a sprijini redresarea viitoare.
Să evite aplicarea unor măsuri permanente care ar pune în
pericol sustenabilitatea finanțelor publice. Să consolideze
reziliența sistemului de sănătate, în special în ceea ce
privește personalul medical și produsele medicale, și să
îmbunătățească accesul la serviciile de sănătate.

1

•Să ofere soluții adecvate de substituție a veniturilor și să
extindă măsurile de protecție socială și accesul la serviciile
esențiale pentru toți. Să atenueze impactul crizei provocate
de COVID-19 asupra ocupării forței de muncă prin
dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de
activare. Să consolideze competențele și învățarea digitală și
să asigure accesul egal la educație.

2

•Să asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, de
care să beneficieze întreprinderile și gospodăriile, în special
IMM-urile și lucrătorii independenți. Să avanseze finanțarea
proiectelor de investiții publice mature și să promoveze
investițiile private pentru a favoriza redresarea economică. Să
direcționeze cu prioritate investițiile către tranziția verde și
tranziția digitală, în special către transportul durabil,
infrastructura de servicii digitale, producția și utilizarea
energiei în mod curat și eficient, precum și către
infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile miniere.

3

•Să îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației
publice, precum și previzibilitatea procesului decizional,
inclusiv prin implicarea adecvată a partenerilor sociali.

4
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Urbanizarea și programarea investițională. Oraşe mici şi 

mijlocii 

Devenit oraş în anul 2004 odată cu adoptarea Legii 83/2004, 

Liteni se încadrează în categoria oraşelor mici cu o populaţie 

de 10.292,00 locuitori şi o suprafaţă de 72,41 km2, fiind al 

nouălea centru urban ca mărime al județului Suceava. 

 

Deşi din punct de vedere administrativ Liteni are statut de 

oraş, acesta se confruntă cu probleme care nu sunt specifice 

unei astfel de forme de organizare, cum ar fi accesibilitatea 

parţială a populaţiei la utilităţi publice, infrastructura rutieră 

şi utilitară deficitară, procent ridicat al populaţiei expuse la 

risc de sărăcie, aspecte care contribuie major la gradul 

scăzut de atractivitate al oraşului. Procesul unei urbanizări 

durabile a localităţii implică însă, atragerea pe viitor a unor 

surse importante de capital, iar alocarea financiare acordată 

României de către Uniunea Europeană pentru exerciţiul 

financiar 2021-2027 este o oportunitate în acest sens. 

În cadrul Studiului secundar privind dezvoltarea urbană la 

nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-Est se face referire la o 

problemă actuală cu privire la oraşele mici şi mijlocii, şi 

anume pierderea funcţiei urbane a acestora, la care deseori 

se adaugă şi intensificarea problemelor sociale, precum: 

calitatea scăzută a infrastructurii publice, degradarea 

utilităţilor urbane, incapacitatea de a conserva bunurile 

istorice şi culturale. 

Existenţa diferenţelor majore între modul în care se 

gestionează regiunile puternic urbanizate şi regiunile profund 

rurale, între teritoriile care prezintă bariere şi obstacole în în 

calea dezvoltării şi teritorii mai uniforme, lipsite de astfel de 

obstacole, determină imposibilitatea aplicării unei politici 

universal valabile. Aceste politici trebuie să fie adaptate la 

specificul teritoriului în care sunt aplicate, astfel încât să 

valorifice potenţialul existent şi să promoveze integrarea 

dimensiunii teritoriale în politicile sectoriale de la toate 

nivelurile de guvernare  

Având în vedere aceste deficienţe, unul dintre obiectivele 

propuse în cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă 

a României, Orizonturi 2013-2020-2030 este „sprijinirea 

dezvoltării economice şi sociale echilibrate teritorial şi 

durabile a regiunilor României corespunzător nevoilor şi 

resurselor lor specifice prin concentrarea asupra polilor 

urbani de creştere; îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale 

şi a mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, 

în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a 

locui, a le vizita, a investi şi a munci”.  

 

Urmărind să răspundă liniilor trasate în această strategie, 

programul de dezvoltare a oraşului Liteni 2021 - 2027, 

vizează revitalizarea economico-socială a acestuia în acord 

cu specificul teritorial al zonei, obiectivele turistice, resursele 

disponibile la nivel de administrație locală şi potențialul de 

dezvoltare existent. 

 

Strategia de dezvoltare locală a orașului Liteni are ca 

principal obiectiv elaborarea unei document strategic care să 

exprime aspirațiile de dezvoltare ale comunității, care să 

abordeze coerent problemele locale, bazându-se pe 

potențialul de dezvoltare local, precum și cu corelarea cu 

noul program: Orizont Europa 2021-2027, ce se va baza pe 

realizările și succesul programului pentru cercetare și inovare 

din decada anterioară. Având în vedere faptul că două treimi 

din creșterea economică a Europei din ultimele decenii a fost 

generată de inovare, Orizont Europa este cel mai ambițios 

program pentru cercetare și inovare de până acum.  

 

Este de așteptat ca programul Orizont Europa să genereze 

cunoștințe și tehnologii noi, să promoveze excelența 

științifică și să aibă efecte pozitive asupra creșterii 

economice, a schimburilor comerciale și a investițiilor, 
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precum și un impact social și de mediu semnificativ asupra 

oraşului Liteni. 

 

1.2 Necesitatea planificării strategice 

Axioma constituirii unei strategii de dezvoltare este 

conceperea unui plan etapizat care să arate modul în care se 

pot exploata resursele locale de care dispune orașul Liteni, 

astfel încât, să conducă spre evidențierea unor soluții de 

extindere a beneficiilor economice și sociale. 

Amplitudinea unei planificări strategice devine tot mai 

conturată în ipostaza aderării la Uniunea Europeană, aceasta 

fiind redată de principiile alinierii politice și economice a 

țărilor membre. Posibilitatea atingerii nivelului al UE în ceea 

ce privește pilonii de dezvoltare, se poate realiza prin 

atragerea fondurilor europene care să uniformizeze 

discrepanțele dintre țările dezvoltate, cele în tranziție și cele 

mai puțin dezvoltate. Prin urmare, strategia de planificare 

devine de o importanță cuantificabilă pentru orașul Liteni 

tocmai din perspectiva posibilității de consolidare a 

organizării administrative pe care o poartă orașul.    

În contextul actual, mediul economic impune o anumită 

disciplină în ceea ce privește folosirea fondurilor financiare 

prin prisma unei analize mai detaliate a raportului de 

eficientizare și eficacitate a utilizării acestora în scopul 

realizării obiectivelor propuse. Capitalul fiecărei localități 

prezintă variații direct proporționale cu puterea de dezvoltare 

al potențialului economic, social și uman.  

Strategia de dezvoltare a orașului Liteni își propune să 

determine atât atragerea de capital în zonă, cât și 

îmbunătățirea capacității administrației publice locale de a 

gestiona potențialul resurselor atrase. O planificare 

strategică pe termen mediu și lung va avea ca efecte 

creșterea încrederii în mediul investițional și în eficiența 

administrației publice locale din orașul Liteni de a valorifica 

potențialul economic al zonei și de a mijloci viitoarele 

investiții care să aducă un plus de bunăstare locuitorilor. 

Specificul teritorial și specializarea muncii se evidențiază ca 

un factor cheie pentru politica de dezvoltare locală. 

Replicarea unor politici de dezvoltare care au fost aplicate 

întru-un alt spaţiu şi context nu garantează succesul pentru 

orice comunitate. Descoperirea și punerea în prim plan a 

elementelor distinctive, cu potențial de dezvoltare și cu 

direcții clare de acțiune care să ajute la promovarea unei 

dezvoltări durabile și sustenabile, vor concretiza obiectivul 

planificării strategice. 

Realizarea strategiei de Dezvoltare a orașului Liteni pentru 

orizontul 2021 – 2027 reprezintă conturarea cadrului general 

de coordonare și planificare a proiectelor strategice locale, 

contribuind la asigurarea progresului economic și social al 

zonei și la absorbția fondurilor rambursabile și 

nerambursabile disponibile la nivel național și european. 
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1.3 Metodologia de elaborare a strategiei  

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a oraşului Liteni pentru 

perioada 2021 -2027 a urmărit în mod constant respectarea 

criteriilor de calitate utilizate la nivel european pentru 

evaluarea documentelor strategice, respectiv: relevanţă, 

eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, 

sustenabilitate, aranjamente de management şi 

monitorizare. 

Pentru respectarea criteriilor de calitate, în cadrul analizei, 

se vor analiza resursele locale în vederea gestionării acestora 

în cel mai eficient mod posibil. Un prim pas în acest demers, 

va fi cel de valorificare a potențialului economic, social și 

demografic pentru a concretiza acțiunile și obiectivele de 

dezvoltare pe orizontul 2021-2027. În același timp, se va 

realiza o analiză a situației socio-economice și demografice 

existente cât și transformarea oportunităților de dezvoltare 

în priorități investiționale, obiective și etape care trebuie 

respectate pentru a ajunge la rezultatul scontat. 

Planul de dezvoltare, prin viziunea și obiectivele propuse, a 

fost elaborată în concordanță cu politicile comunitare, 

strategiile de la nivel național , programele și documentele 

programatice de la nivelul județean și regional, asigurând 

beneficiul integrator al planului de investiții propus.  

Astfel, în procesul de elaborare s-a avut în vedere corelarea 

cu următoarele documente programatice: Strategia 

Integrată de Dezvoltare a Municipiului Suceava, Planul de 

dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, Strategia 

Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 

2013-2020-2030, Acordul de parteneriat pentru perioada de 

programare 2021-2027 şi alte documente programatice.  

Din punct de vedere metodologic s-au parcurs două etape 

importante în realizarea strategiei, după cum urmează: 

▪ radiografia stadiului actual de dezvoltare socio-

economică; 

▪ conturarea viziunii și întocmirea planificării strategice.  

Radiografia stadiului actual de dezvoltare socio-economică 

Realizarea primei etape a presupus culegerea de date 

statistice și interpretarea acestora. Analiza studiului actual al 

orașului Liteni s-a interconectat cu analiza principalelor 

documente de programare strategică de la nivel județean, 

regional și național pentru evidențiere clară a tendințelor și 

direcțiilor de dezvoltare. 

Importante în analiza stadiului socio-economic al orașului 

Liteni au fost și informațiile și datele statistice emise de 

Institutul Național de Statistică, respectiv cele furnizate de 

către Direcția Regională Liteni prin intermediul Anuarului 

Statistic al județului Suceava pentru anul 2020.  

De asemenea, pentru informaţii suplimentare au fost 

solicitate informaţii de la instituţii publice, precum: Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava, 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Suceava, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Suceava, Primăria oraşului Liteni, etc. Astfel, a fost asigurată 

în cadrul elaborării strategiei, consultarea cu caracter 

participativ a părţilor interesate prin intermediul solicitărilor 

de informaţii publice.  

 

Având ca punct de reper radiografia actuală a orașului, 

coroborată cu informațiile rezultate din cadrul dezbaterilor 

publice a fost întocmită analiza SWOT, etapă importantă 

pentru înțelegerea poziției strategice și pentru o imagine de 

ansamblu a orașului Liteni, astfel încât să fie valorificate 

punctele tari, oportunitățile și reduse punctele slabe și 

amenințările. 
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Conturarea viziunii și întocmirea planificării strategice 

Această etapă de planificare strategică propriu-zisă a fost 

realizată în cadrul unui proces public participativ, conform 

modelelor de bună practică utilizate atât la nivel naţional, cât 

şi în Statele Membre ale Uniunii Europene. 

Stabilirea şi alegerea unor persoane cu drept de decizie din 

cadrul administraţiei publice locale Liteni, responsabile cu 

supervizarea procesului de elaborare a strategiei a 

reprezentat un prim instrument în realizarea acestei etape. 

 

Consultarea stakeholderi-lor (factori importanţi), necesară 

pentru o planificare strategică realistă s-a realizat prin 

organizarea unor consultări publice cu membrii grupurilor 

ţintă, respectiv consilieri locali, reprezentanţi ai instituţiilor 

publice locale, mediului de afaceri, etc. 

 

Organizarea de şedințe cu comitetele de lucru stabilite pe 

domenii investiționale a reprezentat un instrument important 

pentru centralizarea nevoilor şi planurilor de investiții locale 

în concordanţă cu programarea financiară naţională şi 

europeană pentru perioada 2021-2027. 

În acest context, administrația locală a oraşului Liteni a 

nominalizat persoane reprezentative cu expertiza necesară 

pentru trasarea direcțiilor de acțiune viitoare în funcție de 

domeniul de investiţie stabilit. Au fost organizate 7 comitete 

consultative, respectiv:  

▪ Comitet consultative – infrastructură şi 

telecomunicaţii;  

▪ Comitet consultativ - educaţie şi formare 

profesională;  

▪ Comitet consultativ - turism, cultură şi patrimoniu 

cultural;  

▪ Comitet consultativ – ocupare şi servicii sociale;  

▪ Comitet consultativ - servicii de sănătate;  

▪ Comitet consultativ - dezvoltare antreprenorială şi 

mediu;  

▪ Comitet consultativ - management urban şi 

administraţie publică.  

 

În cadrul consultărilor publice au fost prezentate şi analizate 

problemele cu care se confruntă mediul local, s-au dezbătut 

propunerile de proiecte pentru dezvoltarea zonei, priorităţile 

investiţionale şi direcţiile de dezvoltare.  

 

În urma consultărilor publice a fost conturată viziunea 

oraşului Liteni şi definitivate obiectivele strategice, 

priorităţile, fişele de proiecte, măsurile şi direcţiile de 

dezvoltare.  

 

Ultimul pas a constat în supunerea documentului draft al 

strategiei consultării publice prin utilizarea următoarelor 

instrumente: publicarea pe site-ul primăriei a textului 

strategiei, întocmirea și transmiterea spre consultare a unui 

rezumat al strategiei către stakeholderii locali și organizarea 

de întâlniri de analiză a continutului strategiei.  

În urma parcurgerii acestor etape, a rezultat textul variantei 

finale a strategiei de dezvoltare locală a orașului Liteni 2021-

2027. Din punct de vedere structural, strategia de dezvoltare 

a orașului Liteni cuprinde următoarele capitole relevante 

pentru planificarea strategică aferentă perioadei 2021-2027. 
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1. Aspecte introductive

•În cadrul acestui capitol a fost tratată importanța unei planificări strategice la nivelul orașului Liteni în vederea
alinierii obiectivelor locale de investiții cu strategii și documente programatice naționale și europene cu efecte directe
asupra absorbției resurselor financiare disponibile pentru perioada 2021-2027. De asemenea, s-au avut în vedere
metodele de abordare și consultare a stakeholderilor locali (instituții publice, mediu de afaceri, organizații, etc.) și a
grupurilor de lucru din administrația publică locală.

2. Profilul general al orașului Liteni

•Prin intermediul acestui capitol s-a urmărit diagnosticarea stării actuale de dezvoltare socio-economică a orașului
Liteni, prin culegerea de date statistice existente și analiza acestora în scopul de evidențiere a tendințelor de
dezvoltare și a nevoilor identificate.

3. Analiza SWOT

• Analiza SWOT, prin care s-a urmărit identificarea punctelor tari care pot constitui o bază pentru dezvoltarea ulterioară a 
orașului, a punctelor slabe și a oportunităților, astfel încât să poată fi stabilite noile direcții de acțiune, în vederea accesării 
fondurilor europene, pentru a îmbunătăți situația actuală, atât prin eliminarea punctelor negative, cât și prin valorificarea 

oportunităților existente, și nu în ultimul rând identificarea amenințărilor, pentru a putea fi luate măsuri concrete de prevenire.

4. Direcții strategice de dezvoltare

•Direcții strategice de dezvoltare, capitol în cadrul căruia au fost stabilite obiectivele orașului Liteni pentru perioada
2021-2027, respectiv planurile de acțiune, și au fost identificate sursele de finanțare pentru investițiile ce se doresc a fi
îndeplinite prin intermediul acțiunilor propuse. De asemenea, au fost prezentate acțiunile investiționale în funcție de
priorități, aliniate la documente programatice relevante la nivel național și regional în vederea accesării fondurilor
nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană.

5. Implementare. Monitorizare

•Capitol tratat datorită importanței pe care o are implementarea eficientă a măsurilor propuse, fiind necesară
totodată și o monitorizare atentă pentru a vedea în ce măsură obiectivele strategice propuse vor fi atinse la nivelul
orașului Liteni. Prin procesul de monitorizare se are în vedere prevenirea eventualelor obstacole ce pot interveni pe
parcursul implementării strategiei, în vederea eficientizării procesului și reducerii unor riscuri ale căror apariție
poate fi previzionată. În cadrul acestei părți sunt prezentate propuneri și recomandări privind implementarea
Strategiei de dezvoltare a orașului Liteni în perioada 2021-2027.

6. Impactul implementării strategiei de dezvoltare

•Impactul implementării strategiei de dezvoltare a orașului Liteni, prin intermediul căruia au fost evidențiate efectele
care vor rezulta din implementarea măsurilor propuse, pornind de la obiectivele strategice stabilite inițial.
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2. Profilul general 

2.1 Istoric 

Prin atestarea documentară a 

Liteniului – orașul se identifică cu 

cea mai veche mărturie din anul 

1463 din timpul lui Ștefan cel 

Mare, într-un hrisov din 31 iulie 

1463, în care este menționat: „din 

hotarul acestor sate să fie pre 

unde au hotărât dumnealui, 

începându-se din hotarul lui 

Dragomir Liteanu, drept piste 

valea Voronei, și de la Siretu”. 

 

Teritoriul orașului Liteni a fost 

locuit încă din perioada 

neoliticului, 5500 – 2200 î.e.n., în 

arealul cuprins între Udeşti şi 

Dolheşti fiind identificate 

numeroase obiecte arheologice. 

Pe raza localităţii, mai exact în 

Bucşa, Ţărincuţa din Liteni, dealul 

Harbuz, Poiana, Ţărincuţa din 

satul Rotunda, Corni, Siliştea, au 

fost descoperite obiecte ce aparţin 

culturilor de tip Criş şi Cucuteni: 

obiecte din silex, piatră şlefuită, 

ceramică (ceramică din cultura 

Cucuteni este unică în Europa), ce 

atestă dezvoltarea maximă a 

culturii neolitice. 

Din punct de vedere al obiectivelor 

turistice orașul Liteni deține 

diferite clădiri istorice, 

monumente, mănăstiri și biserici. 

 

În anul 1782 a fost ctitorită 

biserica ortodoxă „Sf. Nicoale” de 

către boierul Teodor Vârnav-

Liteanu, care în momentul trecerii 

așezării din unitate administrativă 

de tip comună la cea de oraș, nu a 

fost inclusă pe lista monumentelor 

istorice din județul Suceava (anul 

2004).  

În proximitatea acesteia aflându-

se Conacul Vârnav-Liteanu în 

mijlocul unui parc întins, în 

interiorul căruia este amplasat un 

cimitir al ostașilor sovietici căzuți 

în cel de-al doilea război mondial. 

Un alt  punct istoric, este  

reprezentat de Casa boierească 

ridicată în secolul al XVIII-lea. De 

localitatea Liteni și de acest conac 

și-au legat numele patru familii cu 

notorietate: boierii Vârnav – 

Liteanu, Kogălniceanu, Krupenschi 

(fost primar la Iași) și Sturza. La 

sfârșitul secolului XIX, aici a locuit 

o perioadă fiica lui Mihail 

Kogălniceanu, Lucia. De acest 

conac se leagă și numele lui 

Gheorghe Vârnav Liteanu, fost 

Ministru Plenipotențiar la Berlin, 

decorat cu marele cordon al 

Ordinului Coroana României, 

marele cavaler al Ordinului Alber 

de Bavaria, marele Cordon al 

Ordinului Wilhem I, mare ofițer al 

Ordinului Steaua României, 

decedat la 23 martie 1905.   

 

Conacul, împreună cu suprafața de 

40 de hectare de teren, a fost 

preluat de statul român comunist 

de la Alexandru C. Crupenschi 

ginerele lui Alexandru Vârnav 

Liteanu, conform Decretului-Lege 

nr. 83/1949. După naționalizare, 

conacul a fost folosit de 

Gospodăria Agricolă de Stat Iţcani. 
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Clădirea a fost retrocedată în 2003 

lui Johannes Sturdza, stabilit în 

Germania, moştenitor 

testamentar al Magdalenei 

Crupensch. În prezent, aceasta 

este înscrisă în Lista 

Monumentelor Istorice a județului 

Suceava. În anul 2020, aceasta a 

fost donată de moștenitorii 

domnitorului Moldovei, în custodia 

Ministerului Culturii cu scopul ca 

aceasta să parcurgă un amplu 

proces de restaurare sub forma 

„...unui centru de pregătire pentru 

restauratori, coordonat de 

Institutului Național al 

Patrimoniului, care să contribuie la 

dezvoltarea și consolidarea 

meseriilor implicate în protejarea 

patrimoniului arhitectural, dar și la 

specializarea profesioniștilor din 

muzee și instituții de cercetare. 

 

Clădirea a fost retrocedată în 2003 

lui Johannes Sturdza, stabilit în 

Germania, moştenitor 

testamentar al Magdalenei 

Crupensch. În prezent, aceasta 

este înscrisă în Lista 

Monumentelor Istorice a județului 

Suceava. În anul 2020, aceasta a 

fost donată de moștenitorii 

domnitorului Moldovei, în custodia 

Ministerului Culturii cu scopul ca 

aceasta să parcurgă un amplu 

proces de restaurare sub forma 

„...unui centru de pregătire pentru 

restauratori, coordonat de 

Institutului Național al 

Patrimoniului, care să contribuie la 

dezvoltarea și consolidarea 

meseriilor implicate în protejarea 

patrimoniului arhitectural, dar și la 

specializarea profesioniștilor din 

muzee și instituții de cercetare. 

La nivelul orașului se regăsește și 

un Monument al soldaților căzuți în 

al 2-lea Război Mondial. Cu o 

amplasare centrală, Ziua Eroilor 

este sărbătorită anual în Liteni, 

fiind aduse comemorații din partea 

reprezentanților orașului. 
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2.2 Amplasare şi  accesibilitate 

Orașul Liteni este situat la o distanță de 28 km de reședința 

de județ, municipiul Suceava și la o depărtare de 30-40 km de 

municipiile Botoșani, Fălticeni și Pașcani, în partea central 

estică a Podișului Sucevei, în depresiunea cu același nume, la 

confluența râului Suceava cu Siret. 

Figura 5 – Localizarea orașului Liteni 

Liteni face parte din regiunea de dezvoltare Nord-Est, aceasta 

fiind cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub 

aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute. 

Din punct de vedere administrativ, orașul Liteni este mărginit 

de comunele Udești și Fântânele la nord, de comunele Vorona 

și Tudora din județul Botoșani, la est, la sub orașul Dolhasca 

și comuna Dolhești, iar la vest comuna Vulturești.  

Din punct de vedere al accesibilității rutiere, orașul Liteni este 

străbătut de: 

▪ drumul județean DJ 208A: Suceava (DN 29A) – Ipotești 

– Luncușoara – Rușii Mănăstiroaia – Udești – Chilișeni 

– Știrbăt – Liteni – Corni – Poiana – Dolhasca (DJ 208); 

▪ drumul județean DJ 208C: DN 28 (Limita Jud. Botoșani) 

– Vercicani – Liteni – Valea Glodului- Vulturești – 

Hârtop; 

▪ drumul județean 290: Salcea – Verești – Fântânele – 

Roșcani. 

 

Orașul dispune de infrastructură feroviară, prin gara orașului 

trecând 20 de trenuri Regio, având următoarele rute: 

▪ R – 5501, 5503 – Pașcani – Dolhasca – Verești – 

Suceava-Suceava Nord; 

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

Suceava – Verești – Dolhasca – Pașcani; 

▪ R – 5601, 5603 – Iași – Podu Iloaiei – Pașcani – 

Dolhasca– Verești – Suceava – Suceava Nord; 

▪ R – 5422, 5441, 5443 – Suceava Nord – Suceava – 

Verești – Dolhasca – Pașcani – Roman – Bacău; 

▪ R – 5604, 5606, 5605, 5602, 5608, 5610 – Iași – 

Suceava Nord – Suceava – Verești – Dolhasca – Pașcani 

– Podu Iloaiei – Iași;  

▪ R – 5421,5423 – Adjud – Bacău – Roman – Pașcani – 

Dolhasca – Verești – Suceava – Suceava Nord. 

 

Aeroporturile sunt o interfață esențială între pasageri și 

companiile aeriene, iar calitatea serviciilor furnizate în 
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aeroporturi este un factor determinant al experienței 

pasagerilor și companiilor aeriene. Pentru pasageri, aspectele 

cele mai importante ale experienței lor în aeroport includ cel 

mai probabil ușurința accesului la aeroport, obținerea rapidă a 

unor informații fiabile, procese simple de înregistrare a 

persoanelor și a bagajelor, timp scurt de așteptare și 

disponibilitatea imediată a personalului pentru a oferi sfaturi 

în caz că se întâmplă ceva neașteptat. Pentru aeroporturile mai 

mari este vorba de oferirea unei experiențe plăcute pentru 

pasageri, în contextul în care prelucrează în același timp mii 

de pasageri pe zi în cadrul unei infrastructuri 

supraaglomerate.10 

Cel mai apropiat aeroport de orașul Liteni este cel de la 

Suceava. Distanța dintre Liteni și Aeroportul Suceava fiind de 

30 km și poate fi parcursă cu mașina în aproximativ 32 de 

minute. Rutele directe disponibile de pe aeroportul Suceava 

spre orașe europene dezvoltate economic precum Marea 

Britanie, Germania, Italia, reprezintă un real suport pentru 

atragerea investitorilor străini în zonă cu efecte directe asupra 

impulsionării mediului de afaceri și a diversificării domeniilor 

investiționale.  

 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0823&from=EN 

 

Figura 6 – Zborurile interne și externe de pe aeroporul Suceava 

Modernizarea aeroportului Suceava va contribui la creșterea 

atractivității zonei pentru investitori, generând noi locui de 

muncă și dezvoltare economică locală. 

O altă alternativă mai îndepărtată pentru rute aeriene este și 

aeroportul internațional din Iași, aflat la o distanță de 110 km 

de orașul Liteni. Aeroportul din Iași operează atât zboruri pe 

rute interne cât și pe rute externe.  
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Zborurile interne au ca destinație aeroportul Otopeni - 

București, iar cele externe sunt către Italia (Roma, Torino, 

Bologna), Austria (Viena), Paris, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Zborurile interne și externe de pe aeroportul Iași 
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2.3 Imagine și vizibilitate  

Orașul Liteni, datorită proximității sale față de județul 

Suceava, își poate dezvolta latura turistică datorită 

obiectivelor turistice din reședința de județ. 

Cel mai cunoscut obiectiv turistic fiind Cetatea de Scaun a 

Sucevei, construita la sfârșitul secolului al XIV-lea în 

apropierea orașului medieval Suceava. Aceasta a fost 

principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 

de ani, azi fiind un monument istoric de nivel național. 

Ansamblul arhitectural medieval, alcătuit din castel și ziduri de 

apărare, a fost consolidat  și completat în cadrul unui vast 

proiect promovat în cadrul Proiectului Operațional Regional 

2007-2013, redându-i aspectul impunător, intrat în legendă.  

 

 

Din punct de vedere religios, împrejurimile județului Suceava 

deține cele mai frumoase mănăstiri din Bucovina: Sucevița, 

Humor, Voroneț, Probota sau Arbore.  

 

Din punct de vedere istoric, Hanul Domnesc este cea mai 

veche clădire a municipiului Suceava, datând de la sfârșitul 

secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea. Hanul 

Domnesc a fost destinat inițial găzduirii unor dregători străini, 

oaspeți de seamă și mari negustori. Odată cu ocuparea 

Bucovinei de Imperiul Habsburgic în 1775, Hanul Domnesc își 

schimbă destinația, devenind  casă de vânătoare pentru 

membrii familiei imperiale. În incinta clădirii se află în prezent 

Muzeul Etnografic și de Artă Populară al Sucevei ce dispune de 

o serie de colecții precum piese de port și podoabe de 

sărbătoare, textile, obiecte de lemn, os, metal, ceramică, 

recuzită pentru obiceiuri de nuntă și Anul Nou, mobilier 

tradițional.  

Mănăstirea Humor
Mănăstirea 

Sucevița

Mănăstirea 
Voroneț
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Casa Memorială Ciprian Porumbescu, inaugurată încă din anul 

1953, a fost amenajată într-o anexă a fostei case parohiale de 

la Stupca, construită din lemn, la sfârșitul secolului al XIX-lea, 

singura anexă care s-a păstrat în original până astăzi. Casa 

parohială a fost locuită de familia preotului, scriitorului și 

militantului român din Bucovina, Iraclie Ciprian Porumbescu, 

între anii 1856-1883. Casa Memorială adăpostește  obiecte ce 

au aparținut marelui compozitor Ciprian Porumbescu (1853-

1883), dar și a familiei acestuia, printre care pianul Mărioarei 

Rațiu-Porumbescu, sora compozitorului.  

 
Muzeul Satului Bucovinean este un muzeu în aer liber înființat 

în 1895, având următoarele secții: arheologie, istorie, științele 

naturii, artă, memoriale, observator, bibliotecă, laborator de 

restaurare și conservare. Complexul Muzeal Bucovina cuprinde 

materiale arheologice începând din Paleolitic până în epoca 

contemporană, piese dacice, piese rezultate din săpăturile 

arheologice de la Cetatea de Scaun a Sucevei, colecții de 

ceramică, piese litice, metal, textile, numismatică, documente, 

memoriale, artă, paleontologie, botanică etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Ciprian 
Porumbescu 

Pianul Mărioarei Rațiu-
Porumbescu
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2.4 Demografie 

Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030, „evaluarea corectă a 

stării capitalului uman şi a tendinţelor de evoluţie pe termen 

mediu şi lung este de o importanţă fundamentală pentru 

proiectarea realistă a perspectivelor unui model sustenabil de 

dezvoltare în toate componentele sale esenţiale: economic, 

socio-cultural şi de mediu”. 

Demografia are un impact major asupra dezvoltării economice 

a orașului Liteni, reprezentând un pilon pentru susținerea 

atractivității locale. Datorită interdependențelor existente între 

aceasta și alți indicatori socio-economici, s-a realizat în cele ce 

urmează o analiză a evoluției demografice locale, remarcându-

se influențe reciproce majore.  

2.4.1 Radiografia principalelor schimbări  

În anul 2020 populația orașului Liteni s-a cifrat la 10.292 

locuitori, în creștere cu aproximativ 0,029% față de anul 2019, 

și în scădere față de anul 2018 cu aproximativ 0,077%. 

      Tabelul nr. 2.1 – Evoluția numărului de locuitori ai orașului Liteni 

 Sursa: Institutul Național de Statistică 

Scăderea demografică înregistrată în ultimii ani are drept 

cauză principală fenomenul de migrațiune externă. Numărul 

persoanelor plecate la muncă în străinătate sub o formă legală 

sau nu, definitiv sau temporar, este aproape imposibil de 

cuantificat având în vedere lipsa unor date oficiale referitoare 

la acest aspect demografic important. 

 
11 Primăria orașului Liteni 

Conform datelor înregistrate de Institutul Național de 

Statistică din 2019, în orașul Liteni ponderea populației stabile 

era de aproximativ 98,6% din populația totală (143 persoane 

din totalul de 10.289 locuitori au migrat)11 din care 1 persoană 

și-a schimbat definitiv domiciliul. Existența unei industrii mici 

reprezentate de balastiere, confecții textile, abatoare, fabrică 

de lactate și altele care oferă oportunități de ocupare a 

populației, însă nu sunt suficiente în raport cu necesitățile 

populației orașului Liteni. Se impune suplimentarea acestora 

prin atragerea de investitori și stimularea creșterii numărului 

de întreprinderi care să activeze pe plan local, pentru a stopa 

sau diminua gradul de migrațiune a populației spre zone mai 

dezvoltate din punct de vedere economic. 

Analizând piramida vârstelor populației orașului Liteni, se 

constată prezența fenomenului de îmbătrânire demografică, 

cauzat în principal de raportul negativ dintre natalitate și 

mortalitate și de soldul migratoriu negativ din ultimii ani. 

Raportul dintre rata natalității și rata mortalității este negativ, 

ecartul cel mai mare fiind înregistrată în anul 2018 (-2,27). 

De asemenea ponderea din ce în ce mai scăzută a populaţiei 

tinere, concomitent cu creşterea progresivă a populaţiei 

vârstnice din ultimii ani, conduc la exercitarea unei presiuni 

socio-economice ridicate a populaţiei din afara vârstei de 

muncă asupra populaţiei care contribuie la economia locală, 

raportul dependenţei demografice înregistrat în anul 2020 fiind 

de 444‰. 

Un alt aspect negativ în perioada de analiză 2016-2020 a 

orașului Liteni reliefează un trend oscilant al numărului de 

născuți morți. 

Tabelul nr. 2.2 – Evoluția nr. de născuți morți în perioada 2016-2020 
Nr. 
Crt. Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  
Nr. nascuți 

morți  0 0 1 0 1 

Nr. 
Crt. Anul 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Populația 
Totală*) 

10.339 10.291 10.284 10.289 10.292 
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Sursa: INSSE Tempo 

Fenomenele  demografice întâlnite în oraşul Liteni se regăsesc 

şi la nivel naţional, România continuă să fie o ţară de emigrare, 

fenomenul de emigrare constituind cea de a doua cauză 

principală a reducerii populaţiei ţării. Soldul migraţiei 

internaționale în anul 2020 a fost negativ numărul emigranţilor 

depăşind numărul imigranților cu aproape 29 mii persoane. 

 

O principală cauză pentru care amploarea fenomenului de 

migrație a devenit tot mai pronunțat de la an de an este 

reprezentată de calitatea și structura bunurilor și serviciilor 

publice oferite. Conform studiului „Migrația forței de muncă și 

dezvoltarea durabilă a României” elaborat de Institutul de 

economie națională, motivul ascensiunii migrației este cauzat 

de oferta serviciilor precum infrastructura mijloacelor de 

transport, școli, poliție, protecția și securitatea cetățeanului, 

îndemnizații pentru securitatea socială a indivizilor, drumurile 

și serviciile publice și semipublice de care dispune 

comunitatea, etc. Această ofertă variază de la o comunitatea 

la alta, realitate care funcționează ca un principiu prin care 

locuitorii unui areal geografic pot opta pentru beneficiile 

publice aduse de un altul.12 

 

Analizând situația macroeconomică prin intermediul 

informațiilor oferite de Institutul Național de Statistică, în 

cursul anului 2020, bărbaţii au emigrat într-o proporţie mai 

mare decât femeile (54,1%). Şi în rândul imigranţilor, bărbaţii 

au fost majoritari (60,5%). 

 
 

 

 

 

 

 
12 http://www.cide.ro/IEN%20-%20CERES%20-%20Migratia%202005.pdf, 

pagina 30 

 

 

 
 

Figura nr. 8 – Populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2020 şi migraţia 

internaţională13 

13https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/poprez_ian202
1r.pdf accesat la data de 29.03.2021. 
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2.4.2 Indicatori reprezentativi. Analiză 

Dintre indicatorii demografici s-au analizat acei indicatori ai 

căror evoluție prezintă un impact sporit asupra dezvoltării 

socio-economice a orașului Liteni. S-au considerat 

reprezentativi pentru analiză următorii indicatori: densitatea 

populației, structura populației pe sexe, structura populației pe 

grupe de vârstă, structura populației din punct de vedere 

etnic, structura populației din punct de vedere religios, rata 

generală a natalității, mortalitatea infantilă, rata sportului 

natural, migrarea populației.  

Densitatea populației 

Orașul Liteni este încadrat în lista localităților urbane cu cele 

mai ridicate valori ale acestui indicator, respectiv 142 loc/kmp. 

Acest indicator prezintă o valoare superioară mediei regiunii 

de dezvoltare Nord-Est de 107,7 loc/kmp și a densității de la 

nivelul județului Suceava de 88,8 locuitori/kmp14. 

Din punct de vedere al suprafeței administrativ-teritoriale, 

Liteni este al nouălea centru urban al municipiului Suceava, 

deși ca suprafață este de aproape 3 ori mai mare decât orașul 

Cajvana, respectiv 72,63 kmp, densitatea populației este de 

aproape 3 ori mai mică. Din punct de vedere al numărului de 

locuitori, orașul Gura Humorului reușește să dețină o populație 

mai mare cu 34,26% față de Liteni, în ciuda suprafeței 

teritoriale mai restrânse. La mică diferență în ceea ce privește 

numărul de locuitori, se află orașul Vicovul de Sus dar care 

însă prezintă o densitate a populației de aproape 3 ori mai 

mare și o suprafață de aproape 2 15 ori mai mică decât a 

orașului Liteni16.  

 
14 Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, pag 65 
15 https://ro.db-city.com/România--Județul-Suceava--Gura-Humorului, 

accesat la data de 23.03.2021 

Structura populației pe sexe 

Analizând acest indicator pentru anul 2020 se evidențiază o 

repartizare echilibrată a populației,  49,24% femei, iar 50,76% 

bărbați, conform datelor furnizate de Institutul Național de 

Statistică. La nivel local nu se constată diferențe semnificative 

față de valorile înregistrate pentru Regiunea Nord- Est, 

respectiv 49,74% locuitori cu sex masculin, fiind o valoare 

supraunitară celei regionale cu 2% și 50,26%17 locuitori de sex 

feminin fiind cu 2% mai mică decât media de la nivelul regiunii. 

Structura populației pe grupe de vârstă 

În ceea ce privește analiza pe grupe de vârstă a populației 

urbane, grupele de vârstă din domeniul activ pe piața muncii 

(20-34 ani, 34-44 ani, 45-59 ani), raportat la anul 2020, dețin 

ponderea cea mai mare din totalul populației, respectiv 

56,68%. Grupa de vârstă sub 19 ani prezintă tendințe majore 

de scădere, ajungând în anul 2020 la cifra de 1.693 persoane 

față de 1.907 persoane înregistrate în anul 2016. 

        Tabelul nr. 2.3 – Structura populației după vârstă – orașul Liteni 

Nr. 

crt. 
Grupă de vârstă 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 0-14 1.907 1.840 1.783 1.737 1.693 

2. 15-19 794 777 777 781 763 

3. 20-34 2.102 2.147 2.170 2.185 2.245 

4. 35-44 1.696 1.626 1.586 1.572 1.496 

5. 45-59 1.727 1.817 1.891 1.976 2.092 

16 Consiliul Județean Suceava 
17 Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, pag 63 

https://ro.db-city.com/România--Județul-Suceava--Gura-Humorului
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6. 60-74 1.239 1.224 1.228 1.230 1.238 

7. peste 75 874 860 849 808 765 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Analizând ponderea grupelor de vârstă în totalul populaţiei se 

constată că în oraşul Liteni rata totală de dependenţă 

demografică (ponderea persoanelor de 65 de ani și peste 

raportat la populația cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani) 

era în 2019  la nivelul de 48,40%, ceea ce înseamnă că în 

aproape 4 persoane cu vârsta de muncă corespundeau unei 

persoane retrase de pe piața muncii. Această valoare reflectă 

existența unei presiuni socio-economice ridicată exercitată de 

populația din afara vârstei de muncă asupra populației care 

contribuie la economia locală a orașului. Pe fondul 

transformărilor demografice ale statelor, a migrațiilor 

dezechilibrate dintre statele cu nivel de dezvoltare mai redus , 

dar mai „tinere” din punct de vedere demografic, către statele 

dezvoltate dar „îmbătrânite” demografic. Menținerea politicilor 

demografice și de migrații actuale va determina un permanent 

transfer prin migrații de populație tânără din statele care 

prezintă un nivel de dezvoltare sub media europeană către 

cele care prezintă mai multe avantaje economice. 

Trebuie precizat faptul că fenomenul migrațiilor și situaţia 

demografică a României nu reprezintă un caz izolat în context 

european și internațional, țările aflate în tranziţie economică și 

socială fiind afectate și de o criză demografică. În prezent, 

toate statele lumii sunt implicate în fluxurile migratorii 

internaţionale, acestea având fie calitatea de loc de origine, fie 

de tranzit ori destinaţie sau, în unele cazuri, toate simultan. 

Migraţia internaţională (voluntară sau forţată) a devenit o 

parte importantă a existenţei globale. Astfel, se poate spune 

 
18 Studiu ”Perspectivele politicii de migraţie în contextul demografic actual 

din România” – Institutul European din România, pagina 23 

că un management eficient al migraţiei poate juca un rol 

important în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, 

reducerea sărăciei și atenuarea dezechilibrelor demografice 

locale și regionale. Fluxurile de migrație sunt tot mai dinamice, 

în fiecare an începând cu anul 2002 stabilindu-se în Europa 

între 1,5 și 2 milioane de noi imigranți.18 

Figura 9 – Dependența demografică la nivelul UE19 

Structura populației după etnie 

Din punct de vedere etnic, din totalul populaţiei înregistrate la 

nivelul oraşului Liteni, 91% este de naţionalitate română, 

19  ”Perspectivele politicii de migraţie în contextul demografic actual din 

România” – Institutul European din România, pagina 73 
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0,2% Rromi şi 8,8% alte naţionalităţi, rezultând astfel un grad 

ridicat de omogenitate, prezent de asemenea şi la nivelul 

întregii Regiuni Nord-Est. 

 
 

Tabelul nr. 2.4 – Structura populației în Liteni după etnie, în anul 2011 

Nr. 
Crt. Denumire 

Număr de 
persoane 2011 

1. Români 9,333 91% 

2. Rromi 22 0,2% 

3. Altă naţionalitate 899 8,8% 

 Total 10.254 100% 

Sursa: Primăria orașului Liteni 

Astfel, ponderea cea mai mare a populația orașului Liteni este 

reprezentată de naționalitatea română, nefiind întâlnite etnii 

variate. 

Figura nr. 10– Structura populației după etnie20 

Structura populației din punct de vedere religios  

Din punct de vedere confesional, procentul cel mai ridicat, de 

94,6% dintre locuitorii orașului Liteni, sunt creștini-ortodocși. 

 
20 INSSE 

Într-o proporție extrem de redusă (3,84%) există în Liteni și 

persoane de alte confesiuni: penticostală, creștină de rit vechi, 

creștină după Evanghelie, baptistă, romano-catolică, 

reformată, adventistă de ziua a șaptea. 

Tabelul nr. 2.5 - Structura populației în Liteni după confesiune 

Nr. 
Crt. Denumire 2011 

% din populația 
totală 

1. Ortodoxă 9.707 94,6% 

2. Romano-catolică 6 0,06% 

3. Reformată 4 0,05% 

4. Penticostală 166 1,73% 

5. Baptistă 10 0,10% 

6. 
Adeventistă de ziua a 

șaptea 
5 0,05% 

7. Creștin după Evanghelie 43 0,45% 

8. Creștin de rit vechi 67 0,70% 

9. 
Apartenență confesională 

necunoscută 
246 2,56% 

Total 10.254 100% 

Sursa: Primăria Liteni 

Rata generală a natalității 

La nivelul orașului Liteni se înregistrează o rată a natalității de 

10,20‰ în anul 2020, fiind în scădere față de rata înregistrată 

în anul precedent de 11,37‰ în anul 2019, fiind cel mai mare 

procent al indicelui analizat din perioada de studiu, situându-

se în antiteză prin prisma indicelui de îmbătrânire a populației. 

91%

0,21%

8,76%

Români

Rromi

Altă etnie
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Rata sporului natural negativă înregistrată în Liteni în ultimii 

ani prezintă implicații importante pe termen mediu și lung. De 

aceea, sporul natural negativ trebuie contracarat în următorii 

ani pentru a contribui la creșterea demografică urbană a 

orașului. 

Tabelul nr. 2.6 – Mișcarea naturală a populației 

Nr. crt. Denumire 2020 

1. Născuți-vii 106 

2. Decese 160 

3. Sporul natural -54 

4. Decese la o vârstă de sub 1 an - 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Rata sporului natural  

În anul 2020 la nivelul oraşului Liteni se înregistrează un spor 

natural de -54 ceea ce înseamnă că numărul deceselor este 

mai mare decât cel al născuţilor vii. Având în vedere că rata 

natalităţii este de 10,30‰, iar cea a mortalităţii de 15,55‰, 

rezultă o rată a sporului natural negativă, de -5,25‰. 

Tabelul nr. 2.7 – Rată spor natural orașul Liteni 

Nr. 

Crt. 
Denumire 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Nou născuți 

vii 
111 91 105 117 106 

 
Rată 

natalitate 
10,73‰ 8,84‰ 10,21‰ 11,37‰ 10,30‰ 

2. Decese 122 112 133 137 160 

 
Rată 

mortalitate 
11,79‰ 10,88‰ 12,93‰ 13,31‰ 15,55‰ 

3. 
Rată spor 

natural 
-1,06‰ -2,04‰ 2,72‰ -1,94‰ -5,25‰ 

Sursa: Institutul Național de Statistică  

Trendul descendent al ratei sporului natural continuă să 

afecteze și anul 2020 din cauza ratei natalității scăzute și celei 

a mortalității care crește cu 14,41% față de rata anului 2019.  

Migrarea populației  

Scăderea ușoară a populației este influențată, pe lângă efectul 

mișcării naturale a populației, și de efectul mișcării migratorii. 

Astfel, în anul 2020 mișcarea migratorie în orașul Liteni, 

exprimată prin soldul schimbărilor cu reședință a fost de -22 

locuitori , ceea ce înseamnă că procesul plecărilor cu reședința 

a implicat cu 22 persoane mai mult decât procesul stabilirilor 

cu reședința. 

Un alt indicator al mișcării migratorii este soldul schimbărilor 

de domiciliu. Astfel numărul persoanelor care au sosit cu 

domiciliul este superior celor care au plecat cu domiciliul, 

reflectând un o balanță pozitivă de 8 de persoane la nivelul 

anului 2020. 

De asemenea din punct de vedere al migrației internaționale, 

orașul Liteni înregistrează un sold pozitiv și la acest indicator, 

ceea ce înseamnă că numărul imigranților este supraunitar 
Figura 11 – Natalitatea, mortalitatea și sporul natural 
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celor al emigranților. Anul 2016 este singurul an din perioada 

de analiză în care rata stabilirii de domiciliu este inferioară 

celei de sosiri în localitate, respectiv s-a cuantificat un deficit 

de -47 de locuitori care au schimbat domiciliul.  

Informațiile obținute din sursele oficiale indică o tendință de 

migrație a populației, cu efecte care impactează major asupra 

volumului și structurii demografice a comunității locale, 

structurii și funcționalităților gospodăriilor, calității și stilului de 

viață, sistemului de valori personale și comunitare. Insă, cu 

toate acestea, având in vedere premizele de devoltare a 

orașului Liteni, mediul local al orașului Liteni va oferi tinerilor 

atât posibilități de studiu cât și locuri de muncă variate. 

2.4.3 Provocări demografice și direcții de acțiune. 

Impactul evoluției demografice asupra dezvoltării 

locale 

Raportul dintre populație și economie reprezintă un indicator 

important atât pe plan local național, cât și pe plan mondial, 

populația fiind suportul natural al ofertei de muncă, al 

factorilor de producție, dar și destinatar legitim al tuturor 

bunurilor de consum. 

Potrivit datelor disponibile la nivel național, în anul 2019, în 

România numărul total al salariaților era de 5.164.471 în timp 

ce numărul pensionarilor a fost de 5.157.000 21 , de unde 

rezultă că, în medie, fiecare salariat întreține 1 pensionar. 

Comparativ, în orașul Liteni fiecare salariat întreținea 4,62 

pensionari, înregistrând astfel o valoare nefavorabilă față de 

cea de la nivel național. 

Migrația populației către alte localități sau țări este cauzată de 

factori socio-politici și ecomici (lipsa locurilor de muncă locale). 

 
21https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/pensii_2019r.
pdfInstitutul Național de Statistică – comunicat de presă 2020, accesat la 
data de 24.03.2021 

Stoparea acestui fenomen ar contribui la creșterea stabilității 

populației din orașul Liteni, iar una din direcțiile de acțiune este 

corelarea investițiilor și implicit crearea de noi locuri de muncă.  

 

Printre principalii factori ce determină structura demografică 

regăsim mortalitatea şi natalitatea. Atât la nivelul judeţului 

Suceava, cât şi la nivelul oraşului Liteni, sporul natural este 

unul negativ, numărul deceselor fiind mai mare decât numărul 

nou-născuţilor. Numărul mai mare de decese decât cel al 

naşterilor este o tendinţă care se regăseşte şi la nivel naţional, 

conducând treptat la scăderea populaţiei. Ca direcţii de acţiune 

viitoare, menţinerea sau creşterea ajutoarelor oferite pentru 

creşterea copilului, pot duce la creşterea ratei natalităţii, care 

pe termen lung ar contribui la creşterea populaţiei active. 

 

În cadrul Analizei Socio-Economice a Regiunii Nord-Est 2014 - 

2020, este prezentat un studiu referitor la evoluţia populaţiei 

din grupele 0 - 14 ani, respectiv peste 60 de ani, în vederea 

identificării zonelor din regiune care se confruntă cu procesul 

de întinerire, respectiv de îmbătrânire a populaţiei. Conform 

acestuia, Liteni face parte din acele localităţi în care au avut 

loc descreşteri considerabile ale populaţiei cu vârsta cuprinsă 

între 0-14 ani. 

 

Totuși, un aspect important în perioada de analiză (2016-

2020) este că la nivelul orașului, numărul de persoane cu 

vârstă de peste 75 de ani este într-o continuă scădere, spre 

deosebire de localitățile care trec printr-un proces de 

îmbătrânire, precum Gura Humorului, unde rata de înlocuire a 

populației ieșite din câmpul muncii este supraunitară grupei de 

vârstă care va urma să dobândească vârstă legală de muncă. 

Un alt exemplu este orașul Frasin, unde după ce procesul de 
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rocadă din câmpul muncii va fi efectuat, conform informațiilor 

furnizate de Institutul Național de Statistică, rezultă că 1 

muncitor care va intra în 10-15 ani în câmpul muncii, va 

întreține 0,53 pensionari. 

 

În cadrul unui studiu publicat de Institutul Național de 

Statistică din 2015, este prezentată evoluția populației din 

grupele 0 – 14 ani, respectiv peste 60 de ani, în vederea 

identificării zonelor din regiune care se confruntă cu procesul 

de îmbătrânire, respectiv întinerire a populației. Conform 

acestuia, Liteni face parte din acele localități în care au avut 

loc preconizări că se vor menține în topul orașelor tinere, de 

peste 16%. Deși, dacă ne raportăm la anul 2016 din perioada 

de analiză, unde numărul persoanelor care au migrat era 

supraunitar numărului de locuitori care au ales să își 

stabilizeze domiciliul în orașul Liteni se constată că procentul 

populației îmbătrânite crește în raport cu cel al populației 

tinere. 

Sursa: Institutul Național de Statitică 

 

Din punct de vedere economic și administrativ, pe lângă faptul 

că orașul Liteni trebui să depună eforturi majore în ceea ce 

privește titulatura de oraș, din cauza profilului de activitate 

simplistă, predominant agrară, zona orașului Liteni riscă să 

devină un mediu neatractiv pentru investitorii străini, 

bazându-se pe statutul de piață simplă de desfacere, 

dependentă de produsele și tehnologia din import.  

O direcție de acțiune pentru îmbunătățirea cadrului demografic 

este diminuarea migrației populației, care deși nu a depășit 

numărul stabilirilor de domiciliu, cu excepție fiind anul 2016 

când s-a înregistrat o balanța negativă, numărul persoanelor 

care au plecat cu domiciliul fiind mai mare cu 47 de locuitori 

față de numărul celor stabiliț. Analiza acestui indicator, pe 

ansamblu, indică faptul că populația tânără, aptă de muncă, 

suferă modificări constante provocând presiuni socio-

economice populației rezidente.  

Stimularea investițiilor în zonă, acordarea de facilități 

financiare pentru posibili investitori, sunt câteva dintre soluțiile 

ce pot fi abordate pentru a stimula agenții economici să 

investească în zonă și implicit pentru a crea noi locuri de 

muncă. 

În concluzie, din punct de vedere demografic, oraşul Liteni se 

situează în pătura superioară din punct de vedere al 

îmbătrânirii demografice având cu 8% mai puțini locuitori de 

vârstă 65+ ani decât locuitori din categoria de vârstă 0-14 ani. 

Cât despre fenomenul de migraţiune, efectele acestuia se vor 

resimţi în special pe termen lung, dacă procesul de regenerare 

demografică va implica creșterea numărului de pensionari, 

prin dezechilibre asupra sectorului economic, fapt ce se va 

răsfrânge asupra dezvoltării locale.  
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2.5. Dezvoltare economică 

,,Creșterea economică la nivelul națiunilor în curs de 

dezvoltare pentru a se apropia de calitatea vieții din țările 

dezvoltate" este unul dintre pilonii prin care Agenda 2030 

pentru Dezvoltare Durabilă a fost structurată.”   

Analiza mediului economic actual al Orașului Liteni are la baza 

analiza și interpretarea în mod comparativ al indicatorilor 

economici reprezentativi de la nivel regional, județean și local. 

Astfel, diminuarea discrepanțelor se fundamentează pe 

evaluarea eficientă a resurselor existente în vederea 

valorificării oportunităților de dezvoltarea economică a 

comunității 

2.5.1 Radiografia principalelor schimbări 

La nivelul orașului Liteni, sunt active un număr de 5 firme mici 

și 52 de microîntreprinderi, cu diferite domenii de activitate, 

dintre care remarcându-se sectoare precum cele de transport 

rutier, comerț, extracția nisipului și a pietrișului etc. 

 

În ultimii 4 ani se constată o liniaritate în ceea ce privește 

numărul întreprinderilor, în anul 2016 s-au înregistrat un 

număr de 59 de unități economice, iar în 2019, cu o ușoară 

scădere de 3,39%.  Situată în antiteză cu trendul descendent 

al numărului de întreprinderi de la nivel local cifra de afaceri 

prezintă o evoluție favorabilă, în anul 2016 s-a înregistrat o 

cifră de afaceri cumulată de 43.780.914,00 lei, iar în anul 2019 

s-a înregistrat o cifră de afaceri de 65.113.040,00 lei.  

Pe lângă încetarea activităților unor firme din sectoare precum 

comerțul cu amănuntul, construcții etc., un alt factor care a 

stat la baza acestei schimbări negative este și scăderea puterii 

de cumpărare a populației Liteni. 

Un aspect pozitiv este faptul că în ultimii ani, mediul de afaceri 

local începe să se orienteze spre valorificarea resurselor 

existente pe plan local, având în vedere creșterile cifrei de 

afaceri înregistrate din activitatea de extracție a pietrișului și 

nisipului (cu aproximativ 48% în 2019 față de 2018), și 

respectiv din activitatea de cultivare a cerealelor, plante 

leguminoase și plante producătoare de semințe oleaginoase 

(cu 53% în anul 2019 față de 2018). 

Domeniul economic de activitate cu rol determinant în 

ponderea cifrei de afaceri per total este reprezentat de 

transportul rutier de mărfuri, ce înregistrează un procent de 

66,05% în anul 2019 și un procent de 69,89% în anul 2018. 

2.5.2 Indicatori reprezentativi. Analiză  

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori referitori la 

dezvoltarea economică, au fost analizați următorii: 
▪ demografia întreprinderilor; 
▪ rezultatele întreprinderilor; 
▪ forţa de muncă a întreprinderilor. 

Demografia întreprinderilor  

În orașul Liteni se înregistrează un grad relativ ridicat de 

diversificare a economiei locale, dacă analizăm după prezența 

Figura 12 -  Varianția cifrei de afaceri – lei, în anul 2019 
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de întreprinderi active în majoritatea sectoarelor economice. 

Cele mai multe activează însă, în domeniul comerțului, urmat 

de transporturi rutiere de mărfuri și de construcții. De 

asemenea, se remarcă și prezența întreprinderilor din 

domeniile de exploatarea forestieră, prelucrarea lemnului, 

activități în ferme mixte cât și creșterea bovinelor de lapte. 

Densitatea întreprinderilor din orașul Liteni la 1.000 de 

locuitori este una foarte redusă de circa 0,55 

întreprinderi/1.000 de locuitori, în timp ce la nivel național 

aceasta este de 13,1 IMM-uri/1.000 locuitori pentru Regiunea 

de Nord-Est22 . Această situație reflectă impactul scăzut al 

întreprinderilor din orașul Liteni la dezvoltarea economică 

locală, neexistând un cadru favorabil care să stimuleze 

înființarea și dezvoltarea inițiativelor private. Este importantă 

sprijinirea înființărilor de noi societăți, respectiv susținerea 

celor actuale pentru a preveni un eventual declin, efectele 

resimțindu-se ulterior în întreaga dezvoltare socio-economică 

locală. 

 
22 https://www.wall-street.ro/slideshow/Start-Up/139418/fpp-romania-are-

de-2-ori-mai-putine-imm-uri-la-1-000-de-locuitori-decat-media-
ue.html?full#gref 

 

Figura nr. 13 – Distribuţia firmelor pe domenii de activitate23 

 

23 Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Adresa nr. 11425 din 

30.03.2021 
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Analizând evoluția întrepinderilor după domeniul de activitate, 

se remarcă un trend ascendent pentru „Comerțul cu ridicata și 

cu amănuntul, cu excepția întreținerii și repararării 

autovehiculelor și motocicletelor”, „Construcţii de clădiri” și 

,,Transport și depozitare". O descreştere majoră s-a 

înregistrat în domeniul „Activităţi de servicii administrative şi 

activităţi de servicii suport”, cauzată de caracterul submersiv 

al mediului în ceea  ce privește activarea acestor tipuri de 

activități.  

 

Piața serviciilor se confruntă cu anumite insuficiențe în zonele 

aflate la periferia polului economic județean, astfel aceasta ar 

putea reprezenta o axă prioritară în dezvoltarea serviciilor și 

crearea de locuri de muncă în acest domeniu. Infrastructura şi 

serviciile de bază neadecvate constituie principalul element 

care menţine decalajul accentuat dintre orașul Liteni şi zonele 

dezvoltate din imprejurimi, şi care, cu atât mai mult, 

reprezintă o piedică în calea egalităţii de şanse şi a dezvoltării 

socio-economice. 

 

Sectorul serviciilor este unul crucial in ceea ce privește 

dezvoltarea economică a unei unități administrative în 

conformitate cu standardele uniunii europene, respectiv 

accesul la sisteme bancare, publice, comerciale, transport, 

sănătate, etc. Astfel, este necesară încurajarea diversificării și 

modernizării mediului economic prin înființarea de operatori 

economici  in sfera serviciilor, contribuind astfel la transferul 

de tehnologie, încurajând investițiile pe termen lung și 

creșterea competitivității economiei de la nivel local. 

Referitor la întreprinderile active pe clase de mărime din oraşul 

Liteni, într-o proporţie foarte mare, de 91,22%, sunt micro-

întreprinderile încadrate în clasa de mărime 1, cu 0 - 9 

angajaţi. 

 

 
24 https://suceava.insse.ro/wp-content/uploads/2019/09/152-Cifra-de-
afaceri-a-unit%c4%83%c5%a3ilor-locale-active-pe-

Tabel nr. 2.8 - Întreprinderi active pe clase de mărime în oraşul Liteni in 
anul 2019 

Clasa de mărime 1 

0-9 angajați 

Clasa de mărime 2 

(10-49 angajați) 

Clasa de mărime 3  

(50-249 angajați) 

2019 2019 2019 

52 5 0 
Sursa: Primăria orașului Liteni 

Rezultatele întreprinderilor 

Cifra de afaceri reprezintă un indicator esențial pentru analiza 

pulsului mediului economic local, în orașul Liteni mediul 

economic generând 65.113.040,00 lei în anul 2019, cu o 

pondere de doar 0,30% din volumul cifrei de afaceri obținut la 

nivelul municipiul Suceava.24 

Cifra de afaceri se definește ca fiind valoarea totală a 

vânzărilor de mărfuri și a producției vândute, evaluată la preț 

de vânzare, exclusiv reducerile de preț acordate clienților și 

TVA. 

 

Comparativ cu anul 2019, în anul 2018 cifra totală de afaceri 

a înregistrat o valoare mai mică, cu aproximativ 23%, indicând 

faptul că în ciuda instabilității economice, întreprinderile care 

au făcut față pieței și au rezistat, au înregistrat creșteri ale 

cifrei de afaceri pe anul 2019 cu 14.852.321,00 lei. La această 

evoluție a contribuit faptul că industria transporturilor rutiere 

de mărfuri a generat o cifră de afaceri mai mare cu 

aproximativ 19% în 2019 față de 2018. 

Analizând cifra de afaceri obținută, pe domenii de activitate, 

se constată că în anul 2019 pe primul loc se situa transportul 

rutier de mărfuri, cu un procent de 66,51% din cifra totala, 

urmat de extracția pietrișului și a nisipului cu un procent mai 

activit%c4%83%c5%a3i-ale-economiei-na%c5%a3ionale-CAEN-rev.2-
%c3%aen-anul-2016.pdf-accesat la data de 24.03.2021 

https://suceava.insse.ro/wp-content/uploads/2019/09/152-Cifra-de-afaceri-a-unit%c4%83%c5%a3ilor-locale-active-pe-activit%c4%83%c5%a3i-ale-economiei-na%c5%a3ionale-CAEN-rev.2-%c3%aen-anul-2016.pdf
https://suceava.insse.ro/wp-content/uploads/2019/09/152-Cifra-de-afaceri-a-unit%c4%83%c5%a3ilor-locale-active-pe-activit%c4%83%c5%a3i-ale-economiei-na%c5%a3ionale-CAEN-rev.2-%c3%aen-anul-2016.pdf
https://suceava.insse.ro/wp-content/uploads/2019/09/152-Cifra-de-afaceri-a-unit%c4%83%c5%a3ilor-locale-active-pe-activit%c4%83%c5%a3i-ale-economiei-na%c5%a3ionale-CAEN-rev.2-%c3%aen-anul-2016.pdf
https://suceava.insse.ro/wp-content/uploads/2019/09/152-Cifra-de-afaceri-a-unit%c4%83%c5%a3ilor-locale-active-pe-activit%c4%83%c5%a3i-ale-economiei-na%c5%a3ionale-CAEN-rev.2-%c3%aen-anul-2016.pdf
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mare față de anul 2018, respectiv cu aproximativ 12% și 

industria comerțului cu amănuntul în procent de 16% . 

 

Fig. nr. 14 - Cifra de afaceri a unităților active, pe sectoare de activitate25  

Deși în anul 2019 domeniul de activitate al transporturilor 

rutiere de mărfuri a fost cel mai bine cotat domeniu, acesta a 

înregistrat o creștere în anul 2019 față de anul 2018 cu 19%, 

respectiv în cuantum de  8.172.281,00 lei în pofida faptului că 

la nivelul anului 2018 se înregistra cu 1 întreprindere mai mult. 

În sectorul „Extracției pietrișului și a nisipului” se înregistrează 

o creștere în anul 2019 de aproximativ 48,13% față de anul 

2018, deși începând cu anul 2016 a prezentat fluctuații în ceea 

ce privește cifra de afaceri, în anul 2017 față de 2016 scăderea 

 
25 Primăria orașului Liteni 

a fost de 56,69% și în anul 2017 față de 2018 scăderea a fost 

în procent de aproximativ 27%. 

În vederea înregistrării unui progres economic local 

semnificativ este importantă dezvoltarea facilităților de 

producție, pentru a asigura o dezvoltare economică 

sustenabilă. În orașul Liteni însă, predominant este sectorul 

transportului rutier de mărfuri, cu o pondere de 65% din cifra 

totala de afaceri din anul 2019, urmat de industria extractoare 

de pietriș și nisip și comerțul cu amănuntul, cel din urmă 

neavând o stabilitate economică în ceea ce privește numărul 

de unități economice, având totodată un număr de angajați 

mult mai mic față de industria transporturilor. 

Scăderea numărului de unități economice din categoriile 

industriilor anterior menționate, reflectă faptul că mediul de 

afaceri al orașului Liteni nu prezintă o stabilitate sporită care 

să genereze încredere pentru investitorii străini. Totodată nu 

este sustenabil ca orașul să se bazeze doar pe industria 

transporturilor rutiere de mărfuri, mai ales în condițiile în care 

Liteni deține resurse locale în ceea ce privesc resursele 

lemnoase pe care le pot prelucra crescând valoarea adăugată 

și totodată cifra de afaceri a industriei dar și un potențial 

zootehnic și agricol care poate fi valorificat. 

Topul societăților comerciale în raport cu cifra de afaceri din 

orașul Liteni sunt firme care își desfășoară activitatea în 

domeniul transporturilor, extracția pietrișului, comerț cu 

amănuntul, cultivarea fructelor, respectiv: 

Tabelul nr. 2.9 – Topul societăților comerciale din orașul Liteni 

Nr. 
crt. 

Denumire 
firmă 

CAEN 
CIFRA DE 
AFACERI 

NUMĂR 
MEDIU DE 
ANGAJAȚI 

1.  
TOLPOST 
SRL 

4941 - Transporturi 
rutiere de mărfuri 

14.870.268,00 

 
48 

2.  STINAV SRL 
4941 - Transporturi 
rutiere de mărfuri 

14.154.651,00 

 
36 
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2018 2019
Cultivarea fructelor și legumelor
Extracția pietrișului și a nisipului 
Comerț cu amănuntul 
Transporturi rutiere de mărfuri
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3.  
STIDANPET 
TRANS SRL 

4941 - Transporturi 
rutiere de mărfuri 

9.299.475,00 

 
17 

4.  
AGREMIN SRL 

 

0812 - Extracţia 
pietrişului şi nisipului; 
extracţia argilei şi 
caolinului 

7.929.731,00 

 
16 

5.  
ALERTRUK 
SRL 

 

4941 - Transporturi 
rutiere de mărfuri 

2.768.152,00 

 
7 

6.  
ELIFLAV SRL 

 

4773 - Comerţ cu 
amănuntul al produselor 
farmaceutice,în 
magazine specializate 

2.702.873,00 

 
6 

7.  
DANICOST 
GROUP SRL 

4711 - Comerţ cu 
amănuntul în magazine 
nespecializate, cu 
vânzare predominantă de 
produse alimentare, 
băuturi şi tutun 

1.878.011,00 

 
12 

8.  
AGRO FRUCT 
ROŞCANI 

S.R.L 

0125 - Cultivarea 
fructelor arbuştilor 
fructiferi, căpşunilor, 

nuciferilor şi a altor pomi 
fructiferi 

1.673.703,00 

 
2 

Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Adresa nr. 11425 din 

30.03.2021 

Forţa de muncă  

Forța de muncă este afectată de procesul de scădere al 

populației, dar și de tendința tinerilor de a părăsi orașul fie 

pentru efectuarea studiilor, fie ca urmare a lipsei de 

atractivitate a orașului din punctul de vedere a opțiunilor de 

petrecere a timpului liber.  

Populația activă din punct de vedere economic (toate 

persoanele care furnizează forță de muncă disponibilă pentru 

producția de bunuri și servicii) în orașul Liteni se cifra la 368 

 
26 https://suceava.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/151-

Unit%C4%83%C5%A3i-locale-active-pe-activit%C4%83%C5%A3i-CAEN-

persoane în anul 2019, reprezentând doar 3,57% din totalul 

populației stabile a orașului.  

În ceea ce privește numărul de salariați, în perioada de analiză 

2015-2019, aceștia au realizat o creștere continuă în medie cu 

aproximativ 5% anual din totalul populației active, ceea ce 

reflectă o creștere nesemnificativă a numărului de locuri de 

muncă dar și a lipsei măsurii de recalificare a populației pe 

cererea pieței muncii. 

Mai mult decât atât, în anul 2019, după cum am văzut anterior, 

principala industrie care activează pe planul local al orașului 

Liteni, este cea a transporturilor rutier de mărfuri care 

generează 117 locuri din muncă din totalul de 190. Acest lucru 

a generat o situație dificilă pentru celelalte industrii, precum 

comerțul, care reușește să ofere doar 30 de locuri de muncă, 

reprezentând 15,78% din totalul acestora. 

Astfel, numărul mediu de angajați pe întreprindere înregistrat 

la nivelul orașului Liteni este de 3 angajați/ unitate, mult sub 

valoarea înregistrată la nivel județean de circa 30 

angajați/unitate.26 

Analizând distribuția salariaților pe sectoarele economice de 

activitate se constată că în sectorul transporturilor al orașului 

Liteni activează cel mai mare număr de salariați, înregistrând 

în anul 2019 o pondere de 62% din totalul populației angajate, 

în creștere față de anul 2018 (32%). 

rev.2-%C5%9Fi-clase-de-m%C4%83rime-%C3%AEn-anul-.pdf  număr total 
înterprinderi Suceava 

https://suceava.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/151-Unit%C4%83%C5%A3i-locale-active-pe-activit%C4%83%C5%A3i-CAEN-rev.2-%C5%9Fi-clase-de-m%C4%83rime-%C3%AEn-anul-.pdf
https://suceava.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/151-Unit%C4%83%C5%A3i-locale-active-pe-activit%C4%83%C5%A3i-CAEN-rev.2-%C5%9Fi-clase-de-m%C4%83rime-%C3%AEn-anul-.pdf
https://suceava.insse.ro/wp-content/uploads/2020/03/151-Unit%C4%83%C5%A3i-locale-active-pe-activit%C4%83%C5%A3i-CAEN-rev.2-%C5%9Fi-clase-de-m%C4%83rime-%C3%AEn-anul-.pdf
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Figura nr. 15 – Număr mediu de angajați pe domenii de activitate27 
 
 

Comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare, în Regiunea 

Nord-Est și în orașul Liteni implicit, oportunităţile scăzute de 

angajare dar şi câştigul salarial scăzut contribuie la migraţia 

forţei de muncă către localităţi mai atractive. Astfel, firmele se 

confruntă şi cu deficit de forţă de muncă specializată din cauza 

fenomenului de migraţiune a populaţiei, marea majoritate a 

tinerilor cu studii universitare optând pentru o carieră în alte 

judeţe sau oraşe mai bine dezvoltate economic.  

 

 

 
27 Sursa: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Adresa nr. 11425 din 

30.03.2021 
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2.5.3 Potenţial agricol 

Sectorul agricol reprezintă sursa unei mari provocări pentru 

economia națională. Cele mai mari suprafețe agricole din 

Regiunea Nord-Est sunt deținute de Botoșani, care contribuie 

cu 17,27% 28  la formarea valorii toate adăugate brute 

regionale și județene, urmat de municipiul Suceava unde 

ramura agricolă de 13% poziționează orașul in imediata 

apropiere de media din regiune. Drept urmare, suprafețele 

agricole existente nu sunt deloc de neglijat, exploatarea lor 

eficientă ar contribui semnificativ la dezvoltarea mediului 

economic local, angrenând efecte benefice și în alte domenii 

conexe. 

Similar, orașul Liteni dispune de o suprafață toată de 72,91 

km2, din care doar peste 2 km2 este reprezentată de păduri 

(aproximativ 20%), iar suprafața agricolă comporta cea mai 

mare pondere, respectiv de 50,36 km2  ceea ce procentual 

reprezintă  69,07%. Astfel, suprafața agricolă de 5.036 ha, 

deținută de orașul Liteni, constituie o resursă importantă care 

poate fi valorificată printr-o exploatare eficientă a terenului 

disponibil, reprezentând o reală oportunitate pentru 

dezvoltarea sectorului agricol pe plan local. 

 
Figura nr. 16 – Fondul funciar al oraşului Liteni după folosinţă, anul 201429 

 
28 https://www.fonduri-ue.ro/images/files/studii-
analize/47984/Sinteza_Raport_de_analiza__partea_I.pdf, accesat la data de 
25.03.2020 

Din suprafața agricolă a orașului Liteni cea mai mare pondere 

o dețin suprafețele arabile, cu peste 86% din totalul 

suprafeței, urmată de fânețe cu 2,83% din totalul agricol. În 

orașul Liteni nu există suprafețe cultivate cu vie iar livezile se 

regăsesc pe doar 8 hectare, respectiv 0,16% din suprafața 

agricolă.  

În ceea ce privește evoluția principalelor culturilor din orașul 

Liteni se remarcă o evoluție descrescătoare a ariei cultivate cu 

porumb boabe, productivitatea la hectar fiind în scădere în 

anul 2020, ajungând la o producție cu aproximativ 20% mai 

mică față de anul 2019. La cartofi și legume producția prezintă 

creșteri în anul 2020 față de anul 2019. 

Tabel nr. 2.10 – Principalele culturi – orașul Liteni 

Nr. 
Crt. 

Culturi 
principale 

 
Suprafața 
cultivată 

2019 

Producție 
2019 

 
Suprafața 
cultivată 

2020 

Producție 
2020 

HA Tone HA Tone 

1. 
Grâu și secară 910 2735 900 3610 

2. 
Porumb boabe 1500 7500 1500 6000 

3. 
Plante uleioase 420 1000 500 1000 

4. Sfeclă de 
zahăr 

- - 10 200 

5. 
Cartofi 200 2000 220 2200 

6. 
Legume de 
câmp și în 

solarii 
184 1972 163 1960 

Sursa: Tempo, INSSE 

Referitor la efectivul de animale aferent zonelor orașului Liteni, 

pe primul loc se situează creșterea ovinelor, unul dintre motive 

fiind specificul teritorial, numărul acestora fiind însă în 

29 INSSE 

69,07%

20,05%

10,88%

Suprafață 

agricolă
Păduri

Alte suprafețe

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/studii-analize/47984/Sinteza_Raport_de_analiza__partea_I.pdf
https://www.fonduri-ue.ro/images/files/studii-analize/47984/Sinteza_Raport_de_analiza__partea_I.pdf
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descreștere pe parcursul anilor 2018-2020. Pe următoarea 

poziție se situează bovinele, ultimul loc fiind ocupat de caprine. 

Tabel nr. 2.11– Efectivul de animale 

Nr. 

crt. 
An Bovine Cabaline Ovine Caprine Porcine 

1. 2016 1566 160   4520 170 407 

2. 2017 1353 166 4310 70 620 

3. 2018 1375 162 4820 168 721 

4. 2019 1317 163 4792 159 571 

5. 2020 1095 128 4570 88 286 

Sursa: Tempo, INSSE 

Din datele furnizate de Oficiul Registrului Comerţului  de pe 

lângă Tribunalul Suceava, la nivelul oraşului Liteni, în sectorul 

zootehnic activează doar o persoană fizică autorizată care se 

ocupă cu creşterea bovinelor de lapte şi altele două care se 

ocupă de activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată 

cu creșterea animalelor) una dintre ele fiind înmatriculată în 

anul 2018.  

Pentru inițierea și susținerea unor acțiuni private în ceea ce 

privește sectorul zootehnic, este importantă existența și 

funcționarea unor grupuri de fermieri  care să canalizeze 

eforturile și să contribuie la maximizarea beneficiilor acestui 

domeniu. În anul 2018 s-a înființat o unitate economică cu 

obiect de activitate cultura vegetală combinată cu creșterea 

animalelor, la nivelul orașului firmele care activează în 

domeniul agriculturii sau în domenii conexe se identifică un 

număr de 34 la nivelul anului 2019. 

Având în vedere că din suprafața agricolă a orașului, o suprafață 

considerabilă este reprezentată de terenuri arabile, 5.036 ha, 

se remarcă oportunitatea exploatării acestora în scop economic, 

fapt care ar contribui la dezvoltarea agriculturii prin 

tehnologizarea metodelor de producție. Concret, se pot 

dezvolta mici afaceri în domeniul agricol dar și în cel zootehnic, 

sectoare care pot antrena dezvoltarea altor domenii economice 

conexe, precum industria alimentară (s-ar reduce ponderea 

importurilor și localnicii pot folosi în consum producția locală) 

ecoturismul, etc. 

Tabel nr. 2.12 – Indicatori domeniul agricol Liteni 

Nr. crt. Indicator Anul 2019 

1. Numărul de asociaţii ale crescătorilor 

de animale 

3 

2. Numărul cetăţenilor care deţin animale 591 

Sursa: Primăria oraşului Liteni 

Astfel, este importantă înființarea de asociații care vizează 

dezvoltarea sectorului agricol dar si cel zootehnic prin 

sprijinirea inițiativelor private.  

Sectorul agricol de la nivelul orașului Liteni reprezintă o arie 

insuficient exploatată (conform producțiilor din tabelul 2.9 se 

află într-o ușoara creștere, (cu excepția a 2 culturi), cu 

potențial de suplimentare a beneficiilor socio-economice la 

nivel local, fiind un sector care poate antrena și dezvoltarea 

altor activități conexe. 
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2.5.4 Spiritul antreprenorial. Oportunităţi  

„Există un larg consens între statele membre cu privire la 

scopurile și la obiectivele educației antreprenoriale: aceasta ar 

trebui să dezvolte atât competențele generale, precum 

încrederea de sine, adaptabilitatea și creativitatea, cât și 

competențe specifice în domeniul afacerilor.”30 

Problemele pe care noii antreprenori le întâmpină în momentul 

lansării unei noi afaceri se referă la aspecte care sunt valabile 

şi la nivel de macroregiune Nord-Est şi la nivel microregional, 

respectiv oraşul Liteni. Criza economică a declanşat o 

puternică instabilitate economică, iar pe acest fond s-au 

dezvoltat şi alte fenomene care îngreunează dezvoltarea unei 

afaceri: diminuarea sau blocarea investiţiilor, diminuarea 

forţei de muncă, scăderea numărului de întreprinderi active. 

De asemenea, schimbările care au loc la nivel demografic 

cauzează probleme viitorilor antreprenori: migraţia populaţiei 

către localităţile învecinate sau scăderea populaţiei active sunt 

doar câteva din aceste aspecte.  

Spiritul antreprenorial manifestat la nivelul orașului Liteni se 

caracterizează în special, prin dinamica înmatriculărilor de noi 

societăți comerciale din ultimii ani. În perioada 2019-2016 s-

au înregistrat un număr de 165 de unități economice atât cu 

personalitate juridică cât și fizică din care 52 de unități sunt 

micro-întreprinderi și 5 firme sunt mici. Numărul total de firme 

însă este semnificativ influențat de numărul de unități 

economice reziliate de-a lungul perioadei de analiză. Fapt care 

arată că mediul economic al orașului Liteni se confruntă cu o 

instabilitate a mediului de afaceri pe fondul crizei economice 

generată de situația actuală.  

 
30 http://publications.europa.eu/resource/cellar/0b119b3e-e072-42e3-b3c5-
a2746d386933.0005.02/DOC_1 , pagina 12 

Deși cifra de afaceri anuală este în continuă creștere începând 

cu anul 2016, numărul de unități economice nu este unul 

stabil, astfel, spre exemplu, anul 2018 înregistrează mai multe 

firme spre deosebire de anul 2019, dar în ciuda acestui aspect 

în cel din urmă an cifra de afaceri este cu aproximativ 23% 

mai mare decât în 2018.   

Tabel nr. 2.13 – Unitățile economice de la nivel local în funcție de domeniul 

de activitate 

Nr.crt. Domenii de activitate 2019 

1. Agricultură, silvicultură și pescuit 34 

2. Industria extractivă 3 

3. Industria prelucratoare 9 

4. Construcţii  22 

5. 
Comerţ cu ridicata și amânuntul, întreținerea și 

reparația autovehiculelor 
68 

6. Transport și depozitare 14 

7. Hoteluri şi restaurante 8 

8. Informații și comunicații 2 

9. Activități profesionale, științifice și tehnice 2 

10. Alte domenii 3 

Total 165 

Sursa: Primăria orașului Liteni 

Evoluția anuală de societăți înmatriculate cu personalitate 

juridică este una fluctuantă per ansamblu. Astfel, după o 

scădere cu 6,66% a firmelor în 2017 față de 2016, respectiv o 

diminuare cu aproximativ 3,4% în 2019 față de 2018, aceste 

evoluții oscilează într-o mare măsură de instabilitatea 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/0b119b3e-e072-42e3-b3c5-a2746d386933.0005.02/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/0b119b3e-e072-42e3-b3c5-a2746d386933.0005.02/DOC_1
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economică și legislativă, care reprezintă reale bariere în 

crearea de noi întreprinderi. 

Tabel nr. 2.14 – Numărul de societăți înmatriculate, pe domenii de activitate 

Nr. 
crt. Domenii de activitate 2016 2017 2018 2019 

1. Exploatare forestieră 1 1 1 1 

2. Industria alimentară 20 22 20 19 

3. Prelucrarea lemnului 1 1 1 1 

4. Construcții  6 7 6 6 

5. Comerț  2 3 3 3 

6. Transporturi  10 8 11 10 

7. 
Cultivarea legumelor, fructelor 

și cerealelor 
4 4 6 5 

8. 
Zootehnie și activități în ferme 
mixte  

2 2 2 3 

9. Extracția pietrișului și nisipului 1 1 1 1 

10. Alte domenii de activitate 9 10 8 8 

Sursa: Primăria orașului Liteni 

În ceea ce privește distribuția pe domenii de activitate ale 

noilor societăți înmatriculate, se constată că ponderea cea mai 

ridicată îi revine comerțului din industria alimentară, fiind 

urmat de sectorul transporturilor. În sectorul comerțului 

predomină persoanele fizice, prin intermediul unor standuri 

sau chioșcuri, numărul de angajați general fiind unul foarte 

mic.  

Domeniile de prelucrare a lemnului și al extracției pietrișului și 

nisipului, nu au prezentat interes, în ciuda disponibilităților pe 

plan local a resurselor favorabile dezvoltării unor inițiative 

private, nefiind înregistrate noi unități economice în aceste 

 
31 Primăria orașului Liteni 

domenii în anii 2016-2019. Aceeași situație se regăsește și în 

ceea ce privește sectorul zootehnic, unde cea mai recentă 

societate a fost înființată în anul 2019. 

Figura nr.17 - Distribuţia societăţilor noi înmatriculate, 2016-201931 
 

La nivelul orașului Liteni, în anul 2019, cea mai mare pondere 

în totalul întreprinderilor o dețineau micro-întreprinderile care 

au între 1 și 9 salariați. Acest tip de structură trebuie stimulat 

în continuare, iar o atenție deosebită trebuie acordată tuturor 

tinerilor, având în vedere că spiritul antreprenorial manifestat 

la această categorie este mult mai dezvoltat. 

În orașul Liteni nu există un centru de afaceri care să sprijine 

inițiativele antreprenoriale și să ofere suport pentru 

menținerea și dezvoltarea afacerilor. Cea mai apropiată 

instituție care promovează concursuri este Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava. „Obiectivul general al 

proiectului constă în sprijinirea antreprenoriatului și 

îmbunătățirea competențelor antreprenoriale la nivel regional, 

pentru a încuraja dezvoltarea de idei noi de afaceri și creșterea 
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ocupării în Regiunea de Nord-Est având un impact pozitiv 

asupra mediului de afaceri (37 de firme nou înființate și 74 de 

persoane angajate)”.32 

Spiritul antreprenorial al populației orașului poate fi 

stimulat prin crearea unui astfel de program care să 

implementeze la nivel local programe de suport și consultanță 

în ceea ce privește demararea și funcționarea unei noi afaceri. 

Având în vedere că la nivelul orașului există deja o firmă care 

are ca obiectiv activități de consultanță pentru afaceri și 

management cât și faptul că în anul 2019 s-a înființat o unitate 

economică care se ocupă de activități precum cele a soft-ului 

la comandă, putem spune că există un început de orientare 

locală spre alte domenii de dezvoltare decât cele amintite 

anterior. 

În prezent, nu există acțiuni semnificative întreprinse de 

administrația publică locală pentru sprijinirea mediului de 

afaceri. Prin urmare, este o nevoie acută de măsuri în această 

privință, măsuri ce pot consta în: organizarea de 

întâlniri/conferințe/ workshop-uri pentru a informa piața țintă 

cu privire la posibilitățile de care pot beneficia antreprenorii 

prin accesarea fondurilor nerambursabile europene alocate în 

perioada 2021-2027 sau cu privire la promovarea resurselor 

locale care pot fi valorificate economic. 

Oportunităţi 

Având în vedere potențialul ridicat al transporturilor, 

determinat de existența cererii mari pe piața orașului Liteni, o 

oportunitatea pe plan local este investirea în infrastructura 

orașului, fie într-un parteneriat public-privat care să susțină 

firmele mici care reușesc cu greu să facă față economiei 

 
32 https://usv.ro/proiect-start-la-antreprenoriat-crestem-ocuparea-in-zona-

urbana-antur-2/ 

actuale, în vederea creșterii numărului de firme existente cât 

și crearea/păstrarea locurilor de muncă. 

O altă direcție spre care pot fi îndepărtate viitoarele acțiuni 

antreprenoriale este cea de dezvoltare a agriculturii/ industriei 

zootehnice, fiind oportune având în vedere suprafața terenului 

cu destinație agricolă din oraș cât și faptul că la nivel local 

există deja o firmă cu profil zootehnic. Acestea pot fi susținute 

prin înființarea de asociații sau grupuri de producători, pentru 

a adăuga valoare produselor prin procesare, maximizându-și 

profitul și competitivitatea pe piață. 

Un alt domeniu ce poate fi valorificat din punct de vedere 

economic este industria extracției pietrișului și al nisipului, 

având în vedere că este o resursă naturală ce se găsește la 

nivel local, ca urmare a traversării orașului de râul Suceava, 

fiind o soluție viabilă din punct de vedere al creării de noi locuri 

de muncă cât și din privința faptului că se pliază pe calificările 

locuitorilor. 

Ținând cont de faptul că oraşul Liteni este amplasat într-o 

regiune cu specific agrar, acesta dispune de un mediu favorabil 

şi de resurse locale favorabile dezvoltării microîntreprinderilor 

ce pot activa în domeniul agriculturii, existând deja la nivel 

local un număr de 34 de firme (ca domenii conexe pot fi cele 

din sectorul zootehnic, industria prelucratoare de produse 

locale etc.), turismului şi serviciilor, creând noi pieţe de 

desfacere pentru producătorii locali şi comercianţii de produse 

alimentare şi băuturi cu specific local. 

2.5.5 Potenţial inovativ 

Conform Raportului privind inovarea emis de către Comisia 

Europeană, România face parte din categoria inovațiilor 

„modești”, alături de Bulgaria, Ungaria, Italia, Polonia, 

https://usv.ro/proiect-start-la-antreprenoriat-crestem-ocuparea-in-zona-urbana-antur-2/
https://usv.ro/proiect-start-la-antreprenoriat-crestem-ocuparea-in-zona-urbana-antur-2/
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Portugalia, Slovacia și Spania. Țara noastră nu a înregistrat 

nici un progres din acest punct de vedere pe parcursul anilor, 

excepția fiind reprezentată de către zona București-Ilfov, care 

este un inovator „moderat”33. 

Regiunea Nord-Est, și implicit orașul Liteni, fac parte din 

categoria inovatorilor „modești”, rămânând deschise 

oportunitățile de dezvoltare, nefiind suficient exploatate din 

acest punct de vedere.  

La nivelul orașului Liteni, în ultimii 5 ani nu au existat firme 

înființate cu capital străin, ceea ce arată că orașul nu prezintă 

o imagine de stabilitate economică și o politică economică 

orientată către atragerea investitorilor străini. 

Având în vedere dificultăţile cu care se confruntă unităţile 

economice locale din punct de vedere al competitivităţii pe 

pieţele naţionale şi internaţionale, este important să se acorde 

o atenţie deosebită dezvoltării prin inovare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en 
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2.6 Resurse umane și piața muncii 

Conform Strategiei Naționale pentru  

Dezvoltarea Durabilă a României Orizontul 2020-2030, există 

un risc major ca în următoarele decenii, regiunea Europei 

Centrale și a cele de Est să fie una slab populată, „cu o forță 

de muncă în declin, silită să poarte povara unei populații în 

curs de îmbătrânire”. 

2.6.1 Radiografia principalelor schimbări  

Existența unei industrii mici reprezentată de balastiere, 

confecții textile, abatoare, fabrică de lactate și altele 

determină accentuarea migrării forței de muncă spre localități 

învecinate care prezintă o ofertă mai bună în ceea ce privește 

locurile de muncă disponibile și un nivel mai ridicat al 

veniturilor. Această migrațiune a populației nu aduce beneficii 

economice locale, economice ce se confruntă cu problema 

lipsei de personal calificat.  

În decursul perioadei 2016-2020, populația activă (15-44 ani) 

a avut o evoluție descendentă, neînregistrându-se însă 

diferențe majore de la un an la altul. În 2020 s-a înregistrat o 

scădere a populației cu vârsta cuprinsă în intervalul15-19 ani 

cu 2,30% față de anul anterior, 2019, respectiv de la 781 

persoane la 763 persoane.  

Un aspect pozitiv constă în evoluția numărului de angajați, 

diferența în anul 2019 față de anul 2016 fiind de 34 de 

angajați, mai exact s-a produs o creștere a numărului de 

angajați în procent de 9,24% în anul 2019 față de 2016. În 

urma analizei evoluței din perioada 2017-2019, se constată că 

de la an la an numărul de angajați crește cu 10 persoane iar 

în 2017 fiind cea mai mare valoarea a creșterii, respectiv de 

14 angajați față de anul 2016. 

Instabilitatea economică și-a pus amprenta în ultimii ani și 

asupra ponderii șomerilor în populația stabilă, fiind înregistrate 

fluctuații semnificative de la un an la altul, pragul cel mai 

ridicat fiind atins în anul 2016, când s-a înregistrat o pondere 

de 1% mai mare, comparativ cu anul 2020. Un aspect pozitiv 

este faptul că privit din ansamblu, ponderea șomerilor în 

totalul populației stabile, deși în continuare ridicată, a scăzut 

în medie în ultimii ani, în anul 2020 înregistrându-se o 

diminuare cu aproximativ 16% comparativ cu valoarea 

înregistrată în anul anterior.  

De asemenea, o schimbare pe piața muncii este și cea 

determinată de trendul ascendent al evoluției numărului de 

persoane plecate temporar în străinătate, cauzat de lipsa 

oportunităților de ocupare și a perspectivelor de dezvoltare 

economică. Numărul acestora a înregistrat o creștere majoră 

ca pondere în totalul populației orașului Liteni, atingând în anul 

2019  nivelul de aproximativ  1,39% față de numai 1,11% în 

anul 2017 când s-a înregistrat cel mai mic număr de migrări 

din perioada de analiză, ceea ce a determinat o diminuare a 

populației active și a forței de muncă calificate. 

2.6.2 Indicatori reprezentativi. Analiză 

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori statistici 

privind resursele umane și piața muncii din orașul Liteni au 

fost analizați următorii: 

• populația activă; 

• numărul mediu de salariați; 

• locurile de muncă vacante; 

• numărul de pensionari. 

Populația activă și numărul mediu de salariați 

În anul 2019, din totalul populației de 10.289 persoane, 

populația salariată din punct de vedere economic la nivelul 

orașului Liteni era de 368 persoane, reprezentând 3,6%. 

Analizând populația șomeră pe sexe se constată un raport 

înclinat spre o pondere mai mare a numărului de șomeri de 

gen masculin, reprezentând 0,85% din populația totală, spre 
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deosebire de 0,47% cât reprezintă numărul de șomeri de gen 

feminin.  

În ceea ce privește populația salariată, ponderea scăzută are 

drept cauză principală insuficiența ofertei de locuri de muncă 

disponibilă pe plan local care va determina continuarea 

fenomenului de migrare a populației spre zone mai dezvoltate 

economic.  

Având în vedere evoluția numărului mediu de salariați din 

ultimii ani ai orașului Liteni, se constată că în perioada de 

analiză se înregistrează o creștere preponderent constantă.  

Distribuția salariaților pe domenii de activitate evidențiază 

faptul că în anul 2019, ponderea cea mai mare în totalul 

angajaților, de 32%, o deținea domeniul transporturilor de 

mărfuri, având și cea mai mare cifră de afaceri. Acest fapt este 

cauzat de lipsa diversificării ramurilor economice la nivelul 

orașului care nu poate furniza locuri de muncă suficiente în 

concordanță cu calificările specifice ale locuitorilor. 

 Sectorul transporturilor rutiere de mărfuri generează cea mai 

mare pondere de locuri de muncă, cu acest obiect de activitate 

existând la nivelul anului 2019, 10 firme din care 7  înglobează 

32% din totalul numărului de angajați, cifra fiind de 117. Al 

doilea sector important, care înglobează un număr de 16 

angajați, este cel al extracției pietrișului și nisipului, extracția 

argilei și a caolinului.        

Cele două importante industrii înregistrează creșteri din punct 

de vedere al numărului de angajați, cei din industria 

transporturilor rutiere de mărfuri crescând cu 8% față de anul 

2018. În ceea ce privește industria extracției nisipului, această 

ramură a fost creată la nivelul anului 2019 suplimentând 

locurile de muncă deja existente. 

Locuri de muncă vacante 

Conform datelor oferite de Primăria orașului Liteni în anul 

2021, în orașul Liteni erau disponibile 88 locuri de muncă 

vacante. Se constată că, prin raportarea la numărul mare al 

șomerilor, aceste valori sunt reduse, putând acoperi doar 65% 

din ponderea șomerilor, piața locală neavând o ofertă care să 

acopere necesarul locurilor de muncă, care determină 

migrarea populației către orașele învecinate. 

2.6.3 Ocupare și șomaj 

La finalul anului 2016, rata șomajului în orașul Liteni prezenta 

cea mai ridicată pondere a șomerilor înregistrați în populația 

stabilă (15-64 ani) fiind în medie de 2,8%, efecte negative 

resimțindu-se la nivelul întregii dezvoltări locale. Mai exact, 

rata ridicată a șomajului determină un nivel mai scăzut al 

veniturilor, care diminuează și puterea de cumpărare a 

comunității locale, acest lucru fiind resimțit și la nivelul cifrei 

de afaceri a întreprinderilor  care activau în special în domeniul 

comerțului.  

 Tabelul nr. 15 - Șomerii înregistrați în orașul Liteni 

Sursa: INSEE; Tempo 
 

 

Conform tabelului de mai sus, în orașul Liteni în anul 2016 s-

a înregistrat și cea mai ridicată valoare în ceea ce privește 

ponderea locuitorilor de gen feminin în numărul total de 

șomeri. Pe de altă parte, ponderea șomerilor la nivelul anilor 

analizați prezintă o descreștere continuă, cu excepția anului 

An de 

referință  

Total 

șomeri 

Din 

care 

femei: 

Populația 

stabilă 

(15-64 ani) 

Pondere șomeri 

în populația 

stabilă (15-64 

ani) 

2020 114 46 6.596 1,72 % 

2019 136 48 6.514 2,08 % 

2018 131 57 6.424 2,03 % 

2017 158 54 6.367 2,48 % 

2016 174 68 6.319 2,75 % 
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2019, când numărul șomerilor de gen masculin era 

aproximativ dublu față de cel feminin. 

Tabel nr. 16 – Situația șomajului în orașul Liteni (perioada 2016-2020) 

 Sursa: INSSE, Tempo 

Ponderea ridicată a șomerilor precum și evoluția sa  oscilantă 

afectează în mod direct și nefavorabil situația economică la 

nivel local, fiind necesare acțiuni în direcția creării de 

locuri de muncă și reconversiei profesionale a 

persoanelor aflate în șomaj. 

 Figura nr. 18 – Evoluția numărului de șomeri, 2016-2020 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește numărul de șomeri care beneficiază de 

îndemnizație din partea statului, se observă ca în anul 2020 

rata de acoperire a acestora era de 57%, 49 de șomeri nu 

beneficiază de indemnizație. 

Corelând situația înregistrată la nivelul numărului de șomeri cu 

cea a numărului de persoane plecate temporar în străinătate, 

se constată faptul că există forță de muncă disponibilă la 

nivelul orașului Liteni, însă lipsa acută de locuri de muncă și 

de condiții minimale de trai conduc la migrarea acesteia în 

zone mai bine dezvoltate socio-economic. 

Evoluția numărului de persoane plecate temporar în 

străinătate, în anii de referință, a cunoscut un trend 

descendent în perioada de analiză. Se remarcă însă creșterea 

din anul 2019 față de 2018 care a condus la o scădere a 

populației active și a forței de muncă calificate, din cauza 

faptului că la nivel local nu sunt asigurate condițiile necesare 

pentru păstrarea forței de muncă existente. Numărul acestora 

cuantificând o pondere de 2,08% din totalul populației active.  

Deși în ultimul an de analiză, trendul devine din nou 

descrescător, sunt  necesare măsuri de păstrare a forței de 

muncă calificate prin crearea de noi locuri de muncă. 

 
Tabel nr. 2.17 – Situația persoanelor plecate în străinătate (orașul Liteni) 

 
 Sursa: Institutul Național de Statistică 

Un factor care contribuie la creșterea șomajului este lipsa 

studiilor unor persoane incluse, de regulă, în categoria 

populației active. La nivelul orașului Liteni, numărul 

persoanelor care abandonează școala timpuriu înregistrează 

valori fluctuante în funcție de unitatea de învățământ, spre 

exemplu la școala Rotunda în anii școlari 2019/2020 și 

2020/2021 s-a înregistrat un procent de 3% iar cel din cadrul 

liceului Tehnologic I.V. Liteanu din aceeași ani școlari este de 

0,01%. Urmarea acestui fenomen se poate observa în numărul 

persoanelor înscrie la un proces de instruire și educație dintr-

un an școlar/universitar fiind în continuă scădere din 2016 

până în 2019. Drept consecință, locuitorii vor întâmpina 

dificultăți mai mari în găsirea unui loc de muncă. Dacă în anul 
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2015, 1.885 de persoane erau înscrie la un ciclu de 

învățământ, în anul 2019 procentul celor înscriși a scăzut cu 

13.31% la numai 1.634 de persoane.   

       Tabel nr. 2.18 – Situația persoanelor înscrise la un program de studii 

Nr. 

crt. 
Denumire 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

Număr persoane 

înscrise la un 

program de studii 

1.885 1.842 1.781 1.703 1.634 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Din valorile indicatorilor analizați la nivelul orașului, se 

poate concluziona că este necesară acționarea în sensul 

creșterii gradului de ocupare prin factorii determinanți 

ai acestuia, precum nivelul de studii, diversificarea 

activităților economice, recalificarea persoanelor, 

creșterea condițiilor care să determine comunitatea să 

își desfășoare activitatea pe plan local, renunțând la 

opțiunea emigrării.  
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2.6.4 Influenţa feminină pe piaţa muncii 

Conform Raportului Comisiei către Consiliu, Parlamentul 

European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor – Politicile sociale și de ocupare a forței de muncă – 

martie 2021: 

 „Egalitatea între femei şi bărbaţi este unul dintre obiectivele 

Uniunii Europene. De-a lungul timpului, legislația, 

jurisprudența și modificările aduse tratatelor au contribuit la 

consolidarea acestui principiu și la implementarea sa în UE. 

Parlamentul European a fost dintotdeauna un apărător fervent 

al principiului egalității dintre bărbați și femei.”. 

Implicarea femeilor pe piaţa muncii oferă atât o garanţie a 

independenţei lor economice, cât şi o contribuţie majoră la 

dezvoltarea economică şi la durabilitatea sistemelor de 

protecţie socială. 

Potrivit Comisiei Europene referitor la reprezentația în 

România, diferența de salarizare brută dintre femei și bărbați 

este de 4,5%, în favoarea celor din urmă. Acesta fiind de patru 

ori mai mică decât media europeană (16,7%), care 

favorizează și ea bărbații. În ceea ce privește diferența anuală 

dintre câștigurile globale brute, defalcate pe sexe, incluzând 

muncile din gospodăriile (cum ar fi întreruperea carierei pentru 

creșterea unui copil sau îngrijirea unei rude), România 

înregistrează o valoare în favoarea bărbaților de 26,9%, la o 

media europeană cu aceeași tendință de 39,8%.34 

În țara noastră, în anul 2020 rata de ocupare a resurselor de 

muncă a fost de 69,6% având valori mai ridicate pentru 

bărbați (71,8%) față de 67,2% pentru femei.35  

 
34 https://businessmicrocredit.ro/provocarile-anului-2020-pe-piata-muncii-

in-romania/ accesat la data de 05.04.2021 

La nivelul anului 2019 numărul total de șomeri era de 114 din 

care 46 de persoane de gen feminin, însemnând 

40,35%. Având în vedere că în orașul Liteni principala ramură 

a economiei care are cel mai mare număr de angajați, sunt 

transporturile rutiere de mărfuri, se observă faptul că 

populația orașului este una predominant masculină. Prin 

urmare, diminuarea numărului de șomeri se explică într-o 

anumită măsură prin faptul că populația de gen feminin este 

mai redusă cu 2,51% față de cea de gen masculin. 

Figura nr. 19 – Distribuția numărului de șomeri pe sexe, Liteni, 201936 

 

În anul 2020/2021, ponderea femeilor doar cu studii primare 

în numărul total al persoanelor din orașul Liteni  este de 

aproximativ de 1,65%, cu 7 locuitori mai puțin decât numărul 

bărbaților. Situația favorabilă în ceea ce privește nivelul 

studiilor la femei este prezentă și în categoria de persoane care 

au doar studii gimnaziale fiind de 1,25%  din populația totală 

față de 1,42% cât reprezintă ponderea bărbaților. Aceste 

procente denotă atuul pentru populația feminină în ceea ce 

privește posibilitatea de angajare și integrarea în câmpul 

muncii. 

Implicarea mai mare a femeilor pe piaţa forţei de muncă din 

oraşul Liteni poate avea un impact considerabil atât asupra 

35https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=ro&regionId=RO0&c
atId=9545 
36 Primăria orașului Liteni 

Şomeri 
bărbaţi
59,65%

Şomeri femei
40,35%
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contribuţiilor la bugetul local, cât şi asupra dezvoltării 

economice în sine. În acest sens sunt necesare cursuri de 

calificare profesională pentru femeile casnice care nu au intrat 

niciodată în piaţa muncii, dar şi de recalificare a celor care din 

cauza a diferite motive nu reuşesc să găsească şi mai ales să 

menţină un loc de muncă. 

2.6.5 Orientarea profesională și deschiderea spre piața 

muncii 

Formarea profesională este un punct de sprijin important și 

evoluția profesională, mai ales în perspectiva ultimilor ani ai 

evoluției macroeconomiei sociale. Schimbările tot mai dese 

obligă la o adaptare rapidă la situații profesionale tot mai 

diverse și mai provocatoare. Astfel, fiecare persoană activă 

profesional trebuie să se specializeze cât mai mult si, acolo 

unde este posibil, pe mai multe arii din domeniul său de 

activitate. 

La nivelul orașului Liteni, o recalificare a persoanelor fără loc 

de muncă ar determina creșterea șanselor de reîncadrare pe 

piața muncii. Într-o piață în continuă evoluție, este necesară o 

disponibilitate din partea populației de a se reorienta 

profesional, atunci când piața o cere. Totodată, orașul Liteni 

permite dezvoltarea unor industrii cum ar fi antreprenoriatul 

în domeniul agricol și prelucrarea produselor din lemn, de 

aceea crearea unor programe de reconversie profesională în 

acest domeniu ar crește numărul de salariați. 

 

La nivelul orașului Liteni, nu există filială a AJOFM Suceava, pe 

plan local neexistând programe de reconversie profesională. 

Având în vedere proximitatea orașului de județul Suceava, 

acesta din urmă prezintă programe de conversie profesională, 

 
37 http://www.id.usv.ro/formare_continua/ 

postuniversitare de formare și de dezvoltare profesională în 

domenii precum: 

▪ Tehnologia informației și comunicării; 

▪ Educație Tehnologică; 

▪ Istorie; 

▪ Limba și literatura română și Limba și literatura modernă 

(engleză/ franceză/ germană/ spaniolă/ italiană/ 

ucraineană); 

▪ Pedagogia învățământului primar și preșcolar; 

▪ Fundamentele securității cibernetice; 

▪ Securitatea sistemelor informatice; 

▪ Managementul incidentelor de securitate cibernetică; 

▪ Protecția datelor cu caracter personal.37 

 

Deși la nivel local nu există astfel de programe, unitatea 

administrativ teritorială de la nivelul orașului analizat poate 

iniția campanii de informare asupra acestor programe pentru 

a ajuta locuitorii să se încadreze în câmpul muncii. 

În concluzie, este important să fie asigurată o mai bună 

participare pe piața muncii, să fie sporită capacitatea de 

inserție profesională și productivitatea forței de muncă, prin 

revizuirea și consolidarea politicilor active în domeniul pieței 

muncii, prin asigurarea de servicii de formare și îndrumare 

individualizate, prin promovarea principiului „învățării pe tot 

parcursul vieții”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.id.usv.ro/formare_continua/
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2.7 Management urban  

Pentru un management urban eficace, la nivel național se are 

în vedere abordarea unor acțiuni precum „reabilitarea 

infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor, inclusiv a celor 

sociale, dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și 

antreprenorialului”.38 

2.7.1 Radiografia principalelor schimbări 

Principalele modificări survenite pe plan local, în ultimii ani, în 

ceea ce privește dezvoltarea urbană au fost determinate de 

implementarea unor proiecte investiționale, care au propus 

construcția de noi locuințe și reabilitarea spațiilor verzi. 

Cu privire la dinamica imobiliară de pe piață, în perioada 2015-

2029 au fost eliberate în medie 97,8 autorizații de construcție 

pe an, din care 39% pentru clădiri rezidențiale care la 

terminarea construcțiilor vor însuma 23.901 de metri pătrați.  

Tabelul nr. 2.19 - Evoluţia numărului de autorizaţii de construire eliberate 

Nr. 
crt. 

Anul 

Numărul de autorizaţii de construire, 
pentru:  

 
Case 

Clădiri 
rezidențiale 

Clădiri pt 
comerț cu 
ridicata 

Alte 
clădiri 

Total: 

1. 2015 37 44 - 29 110 

2. 2016 24 38 1 36 99 

3. 2017 25 37 1 28 91 

4. 2018 22 38 - 29 89 

5. 2019 27 39 2 32 100 

 
38 Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2013-

2020-2030; 

 Total: 489 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește numărul clădirilor pentru care s-a făcut 

recepția finală, acesta a înregistrat o scădere drastică de-a 

lungul timpului, în anul 2020 fiind recepționate cu un procent 

de 26% mai puține clădiri decât în anul 2015, ca urmare și a 

dificultăților financiare existente, care au determinat 

stagnarea lucrărilor la clădirile rezidențiale, dar totodată, 

pentru remedierea oscilațiilor din perioada analizată, se are în 

vedere ca proiect viitor un program pentru construcții 

„Locuințe sociale”. 

Tabel nr. 2.20 - Evoluţia numărului de locuințe recepționate final 

Nr. 

Crt. 
Anul Locuințe 

1. 2015 37 

2. 2016 24 

3. 2017 25 

4. 2018 22 

5. 2019 27 

6. 2020 28 

Total 163 
Sursa: Primăria orașului Liteni  

Din punct de vedere al spațiilor verzi, Liteni are o suprafață 

totală al acestora de 4 hectare 39 , ceea ce reprezintă 

aproximativ 6% din suprafața orașului, respectiv 3,89 

mp/locuitor40. Ținând cont că media pentru regiune Nord-Est 

39 INSSE 
40http://www.cjsuceava.ro/2021/sedinte_ale_consiliului_judetean/20210622

/3.pdf pagina 283 

http://www.cjsuceava.ro/2021/sedinte_ale_consiliului_judetean/20210622/3.pdf
http://www.cjsuceava.ro/2021/sedinte_ale_consiliului_judetean/20210622/3.pdf
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în anul 2019 era de 12,15 mp/locuitor, se înregistrează un 

deficit de spațiu verde de 5,93 mp/locuitor.41 

În ceea ce privește spațiile verzi au avut loc lucrări pentru 

creșterea suprafețelor verzi din oraș, proiectul finanțat prin 

Administrația Fondului pentru Mediu „Înființare spațiu verde, 

în orașul Liteni, județul Suceava” fiind măsura luată în acest 

sens. 

O altă măsură, este semnarea contractului de finanțare cod 

SMIS 125043 ce are printre obiectele principale și 

dezvoltarea spațiilor publice destinate petrecerii timpului în 

aer liber prin amenajarea a două spații verzi (unul în 

localitatea Rotunda și unul în zona Casei de Cultură Liteni). 

Acest obiectiv va fi realizat prin amenajarea unui spațiu verde 

în suprafață de 3.288 mp din zona Casei de cultură Liteni, cu 

capacitatea de desfășurare a activităților pentru toate 

vârstele: loc de joacă pentru copii, zone de relaxare cu 

băncuțe etc. De asemenea se propune și realizarea unui spațiu 

de desfășurare a evenimentelor pentru comunitate, cu 

structura multimedia cu ecran pentru proiecții de exterior în 

aer liber și o peluză ce poate acomoda până la 120 de 

participanți. Al doilea spațiu verde, din localitatea Rotunda, va 

avea 4.323 mp cu destinații precum: loc de joacă, spațiu 

pentru activități sportive, amfiteatru/teatru de vară, un teren 

multifuncțional, o zonă centrală de relaxare cu băncuțe etc.42 

Cu privire la serviciile publice furnizate locuitorilor din Liteni, o 

problemă la nivelul orașului este faptul că în actualele condiții, 

multe locuințe de la bloc nu au acces la reţeaua de gaz metan 

a oraşului, încălzirea fiind asigurată prin intermediul unor sobe 

improvizate, care pe lângă faptul că nu asigură condiţii 

decente de viață specifice mediului urban, prezintă şi un risc 

ridicat de explozie sau intoxicări cu monoxid de carbon a 

locatarilor. 

 
41 https://adrnordest.ro/storage/2021/02/PDR-NE-2021-2027-dec.-
2020.pdf, pagina 156 

Referitor la reţeaua de apă potabilă, în anul 2012 s-a făcut 

public aprobarea proiectului „Alimentare cu apă în satele 

Rotunda și Siliștea și extindere alimentare cu apă în satele 

Corni și Roșcani – Oraș Liteni, județul Suceava” care s-a 

finalizat în anul 2019 și a creat accesul la apă potabilă a 93% 

din populația orașului și a satelor componente, pentru 

diferența de procent urmând a se continua lucrările. La 

momentul de față existând o infrastructură de alimentare cu 

apă potabilă de 62,93 km rețea executată. Un procent de 

62,86% din rețeaua de apă potabilă are o vechime cuprinsă 

între 6 și 35 ani, fapt ce denotă că aceasta poate reprezenta 

unul din obiectivele de modernizare pentru proiectele viitoare. 

În ceea ce privește infrastructura de canalizare, la nivelul 

orașului există o singura stație de epurare având o rețea 

executată de 17,96 km, racordând 2.000 de locuințe. 48,34% 

din reațeaua de canalizare executată are o vechime de peste 

16-35 de ani, iar diferența de 51,66% are o vechime cuprinsă 

în intervalul 6-15 ani, ceea ce semnifică faptul că starea 

acesteia nu corespunde cu cerințele actuale de calitate ale 

populației orașului Liteni. 

Prin urmare, există tendinţe de creştere a interesului 

manifestat pentru un management urban eficace, dovadă fiind 

şi proiectele realizate sau cele în curs de derulare avute în 

vedere de Primăria oraşului, precum: 

▪ „Înfiinţare spaţiu verde, în oraş Liteni, judeţul 

Suceava”; 

▪ Proiectul „Locuinte sociale ”; 

▪ „Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice 

urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și 

cultural -recreative din orașul Liteni. 

 

Este necesară însă, o abordare mult mai amplă în ceea ce 

priveşte managementul urban cu accent pe toate 

42 „Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice urbane și de 
îmbunătățire a serviciilor educaționale din orașul Liteni” 

https://adrnordest.ro/storage/2021/02/PDR-NE-2021-2027-dec.-2020.pdf
https://adrnordest.ro/storage/2021/02/PDR-NE-2021-2027-dec.-2020.pdf
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componentele acestuia, în vederea asigurării unor condiţii de 

viaţă atractive locuitorilor săi, similare unui oraş european. 

2.7.2 Indicatori reprezentativi. Analiză 

Pe plan local acțiunile referitoare la managementul urban al 

orașului sunt întreprinse și gestionate de Serviciul și 

Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primăriei orașului Liteni. 

Acesta avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile 

de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.43 

▪ Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și Investiții; 

▪ Serviciul de Administrare a domeniului public şi privat al 

oraşului Liteni; 

▪ Compartiment deservire; 

▪ Serviciului de Protecţie a mediului. 

▪  

Indicatorii considerați reprezentativi pentru evaluarea situației 

actuale privind managementul urban sunt: 

▪ fondul locativ; 

▪ amenajarea de parcări; 

▪ spaţiile verzi. 

Fondul locativ 

Orașul Liteni, este format dintr-o zonă centrală urbană și 5 

sate componente: Corni, Siliștea, Rotunda, Vercicani și 

Roșcani. Din punct de vedere al managementului integrat al 

orașului, distanța de la cele 5 sate componente la Liteni, 

variază în jur de 5-6 km. 

Fondul locativ al orașului este format dintr-un număr total de 

3.778 locuințe, cu acces la utilitățile de bază, după cum 

urmează: 

▪ 93% au acces la rețeaua centralizată de apă potabilă; 

 
43 https://www.primaria-liteni.ro/index.php/lista-articole/10-meniu-
stanga/consiliul-local/63-atributii-ale-consiliului, accesat la data de 
30.03.2021, Primăria orașului Liteni 

▪ 53% au acces la rețeaua centralizată de canalizare; 
▪ 98,5% au acces la rețeaua de electricitate. 

 
Fondul locativ al orașului Liteni nu beneficiază de acces la o 

rețea centralizată de energie termică funcțională, încălzirea 

fiind asigurată prin centrale racordate la rețeaua electrică a 

orașului sau prin sisteme proprii improvizate care utilizează 

combustibili de tip solid. 

Orașul Liteni nu întâmpină probleme deosebite din punct de 

vedere al disponibilităților fondului locativ, având în vedere că 

raportul dintre numărul de locuitori/locuință este de 14,89 mp, 

spre deosebire de media pe județul Suceava de 15,29 mp/loc. 

Un nivel mai ridicat, comparativ cu cel județean, se 

înregistrează în ceea ce privește raportul referitor la numărul 

mediu al camerelor de locuit pe locuință, în orașul Liteni fiind 

de 2,71 camere/locuință în timp ce la nivel județean se 

înregistra un raport de 2,21 camere/locuință. 

Tabel nr. 2.21 – Fondul de locuințe pe localități, județul Liteni, 2019 

Nr. 
crt. 

Regiunea Număr 
locuințe 

Locuințe 
proprietate 
majoritar 
privată 

Suprafața 
locuibilă 
(mp) / 
locuință 

Suprafața 
locuibilă 
(mp) / 
locuitor 

1. 
Orașul 

Liteni 
3.778 3.773 40,50 14,9 

2. 
Județul 

Suceava 
42.485 41.584 33,87 15,3 

 
Sursa: Institutul Național de Statistică 

Suprafața totală a locuințelor existent în orașul Liteni în anul 

2019 a fost de 153,020 mp, media pe locuință fiind de 40,50 

mp. Comparând valorile din municipiul Suceava, suprafața 

https://www.primaria-liteni.ro/index.php/lista-articole/10-meniu-stanga/consiliul-local/63-atributii-ale-consiliului
https://www.primaria-liteni.ro/index.php/lista-articole/10-meniu-stanga/consiliul-local/63-atributii-ale-consiliului
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locuibilă în orașul Liteni nu comportă diferențe semnificative 

față de cea înregistrată la nivel județean (33,87 mp). 

Prin urmare, se constată că locuitorii din orașul Liteni nu 

întâmpină probleme deosebite în ceea ce privește suficiența 

spațiului destinat locuirii, fie că este vorba de clădiri cu 

proprietate privată sau publică. În ceea ce privește suprafața 

locuibilă pe locuitor, la nivelul orașului Liteni sunt disponibili 

14,87 mp/locuitor, cu 0,49 mp mai puțin decât valoarea 

înregistrată la nivel de județ. 

Din totalul locuințelor existente în anul 2019, 99,86% din 

locuințe sunt proprietate majoritar privată și doar 0,13% sunt 

proprietate publică, potrivit datelor furnizate de Institutul 

Național de Statistică. 

 
Figura nr. 20 – Forma de proprietate a locuințelor, orașul  Liteni, 2019 

Amenajarea parcărilor 

În ceea ce privește amenajarea parcărilor pe teritoriul 

orașului, acestea sunt deficitare, locurile de parcare fiind în 

număr de 6 locuri din care 4 sunt amenajate în fața bisericii 

Trei Ierarahi. 

În evidența Primăriei orașului Liteni, conform listei de inventar 

a mijloacelor de transport aflate în proprietatea sau închiriate 

persoanelor fizice și juridice, este înregistrat un număr de 

4.340 autoturisme. 

Raportând numărul de autoturisme înregistrate la numărul 

parcărilor amenajate, rezultă că unui loc îi revin aproximativ 

0,14% ceea ce evidențiază insuficiența locurilor de parcare. 

Numărul redus al acestora este o problemă pentru locuitorii 

orașului, motiv pentru care locuitorii au amenajat locuri 

private de parcare.  

Creșterea numărului de locuri de parcare va avea loc prin 

implementarea, proiectului „Măsuri integrate de regenerare a 

spațiilor publice urbane și de îmbunătățire a serviciilor 

educaționale și cultural-recreative din orașul Liteni” a cărui 

contract de finanțare s-a semnat în anul 2021, s-a propus 

amenajarea unei alei de circulație interioară și a unui număr 

de 27 de locurilor de parcare (pentru spectatori, personal și 

artiștii centrului cultural – recreativ) propus spre înființare tot 

prin intermediul acestui proiect. 

Spaţiile verzi 

Spațiile verzi amenajate (parcuri, grădini publice sau scuaruri 

publice, terenurile bazelor si amenajărilor sportive in cadrul 

perimetrelor construibile ale localităților) din mediul urban al 

regiunii Nord-Est însumau 3.276 hectare in 2019. Astfel, 

spațiile verzi amenajate din regiune reprezentau 12,15% din 

suprafața totală de la nivel național. 

Suprafața medie a spatiilor verzi amenajate pe cap de locuitor 

din mediul urban din regiune este de 18,02 m²/loc, valoare cu 

aproximativ 3,5 m² mai scăzută decât media de la nivel 

național. 

Din suprafața totala a spatiilor verzi amenajate din mediul 

urban, 25,24% sunt amplasate in județul Iași (827 hectare), 

24,6% in județul Bacău (806 hectare), 16,8% in județul 

Suceava (549 hectare), 12,1% in județul Neamț (396 

hectare), 11,3% in județul Vaslui (369 hectare) si 10,1% in 

județul Botoșani (329 hectare). Se remarca o creștere de 

aproximativ 18% a suprafeței spațiilor verzi față de anul 2012 

0,13%

99,87%

Proprietate majoritar de
stat

Proprietate majoritar
privată
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(creștere cu 514 ha din care 317 ha în Iași). Singurul județ 

care a înregistrat o scădere a fost Vaslui, cu 3 ha. 

 
Figura nr. 21 – Spații verzi din mediul urban, ha și mp/locuitor domiciliat în 

mediul urban, 2012 vs 201944 

Pentru a atinge ținta comunitară de 26 m²/locuitor (obiectiv 

stabilit în 2013), suprafața spațiilor verzi amenajate din 

localitățile urbane ale regiunii Nord-Est ar trebui să crească 

până la 4.727 hectare (raportare la populația domiciliată în 

mediul urban, 1 iulie 2019). O recomandare și mai generoasă 

din acest punct de vedere este cea a Organizației Mondiale a 

Sănătății (OMS), care prevede o cotă orientativă de 50 m² pe 

locuitor. La nivel de localitate, in 2019 existau disparități mari 

in raport cu acest indicator. Astfel, existau localități in care 

nivelul acestui indicator are o valoare critica, categorie în care 

se află și orașul Liteni cu 3,89 metri pătrați de spații verzi ce 

revin unui locuitor. 

Tabel nr. 2.22 – Situația spațiilor verzi din proximitatea orașului Liteni 

Nr. 
Crt. Denumire oraș Spații verzi 

mp/locuitor 
Număr de 
locuitori 

1. Dolhasca 8,75 11.455 

2. Liteni 3,89 10.292 

 
44 Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, pagina 156 

3. Frasin 15,23 6.581 

4. Vicovu de Sus 15,48 16.914 

Sursa: Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027, pagina 157 

Cu toate acestea, orașul Liteni dispune de zone cu un cadru 

natural deosebit, nevalorificate corespunzător de administrația 

locală, prin a căror revitalizare și amenajare s-ar contribui la 

creșterea calității vieții locuitorilor și implicit a atractivității 

orașului. Printre acestea se evidențiază: 

▪ Pădurile din Poiana Ursului; 

▪ Lunca Siretului; 

▪ Lunca Sucevei. 

2.7.3 Serviciile publice  

Serviciile publice au un rol important în îmbunătăţirea calităţii 

condiţiilor de trai ale locuitorilor din Liteni, printr-o 

administrare eficace a acestora putând fi generate efecte 

pozitive asupra întregii dezvoltări socio-economice locale. 

În oraşul Liteni, printre serviciile publice puse la dispoziţia 

locuitorilor se numără cele de apă şi canalizare, de alimentare 

cu energie electrică, salubrizare, asigurarea ordinii şi 

siguranţei publice, lipsind însă transportul public local şi 

furnizarea energiei termice și de gaz în regim centralizat. 

Alimentarea cu apă şi acces la reţeaua de canalizare 

Serviciile de apă şi canalizare sunt furnizate locuitorilor din 

Liteni prin intermediul companiei judeţene ACET S.A., furnizor 

şi al localităţilor Rotunda, Siliștea, Corni, Vercicani (o parte) și 

Roșcani. 

Conform datelor din anul 2021 furnizate de Primăria orașului 

Liteni, lungimea rețelei de apă potabilă era de 62,93 km și 

16,58 km în stadiul de proiect, 93% dintre locuințe având 
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acces la acestea. Din lungimea totală a rețelei, aproximativ 

11,16 km au o vechime cuprinsă între 16-35 ani și 27.162 km 

o vechime sub 15 ani, ceea ce reflectă un stadiu favorabil de 

modernizare a rețelei pentru creștere confortului populației 

având in vedere vechimea acesteia. 

Lungimea rețelei de canalizare este de 17,96 km, accesul 

locuințe la rețea fiind unul scăzut pentru mediul urban, de doar 

53%. În ceea ce privește vechimea, 48,34% din lungimea 

rețelei este cuprinsă între 16-35 ani și 51,66% între 6-15 ani.  

În prezent sunt în derulare lucrări de extindere a rețelei de 

canalizare prin intermediul proiectului finanțat de PNDR 

„Extindere infrastructură de apă uzată în oraș Liteni, județul 

Suceava”45 cu aproximativ 15 km prin intermediul unui proiect 

finanțat din Fondul de Mediu propus în anul 2019. 

Alimentarea cu gaz metan 

Orașul Liteni nu dispune de o rețea centralizată de gaz metan. 

Având în vedere necesitatea constatată la nivelul populației 

orașului Liteni de a beneficia de gaz natural, s-au demarat 

pașii necesari până în prezent în vederea obținerii Certificatului 

de urbanism. 

Alimentare cu energie electrică 

Rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă pe 

teritoriul orașului Liteni oferă acces unui număr de 3.721 

locuințe, gradul de acoperire fiind de 98,5%.  

În ceea ce privește iluminatul public pe plan local, există rețea 

de iluminat în majoritatea cartierelor și satelor aparținătoare 

orașului. Se constată însă necesitatea de extinderi la rețeaua 

de iluminat public existentă: doar 80% din suprafața așezării 

este acoperită de sistemul de iluminat public. De asemenea, 

se are în vedere înlocuirea corpurilor cu consum mare ce 

 
45 https://primaria-liteni.ro/proiecte-si-investitii/investitii-in-derulare/ 

introduc energie capacitivă în rețea, cu corpuri de iluminat de 

tip led cu o putere de 300W prin intermediul proiectului 

„Sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a 

energiei în infrastructura de iluminat public”. 

Conform Programului de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-

2027, Liteni face parte din categoria localităților cu potențial 

regenerabil de tip energie solară și energie eoliană însă la 

nivelul orașului aceste metode nu sunt exploatate prin 

înființarea unor infrastructuri care să permită producerea 

acestora. 

Alimentarea cu energie termică 

În orașul Liteni nu se asigură furnizarea de energie termică în 

regim centralizat, încălzirea locuințelor locuinţelor fiind 

realizată fie prin centrale racordate la reţeaua electrică a 

oraşului sau prin sisteme proprii improvizate care utilizează 

combustibilul solid. 

Faptul că, în prezent mai există gospodării la blocurile noi în 

care încălzirea se realizează prin sobe care funcţionează pe 

bază de combustibil solid, pune în pericol viaţa locuitorilor 

imobilelor în cauză.  

Serviciile de salubrizare 

În oraşul Liteni serviciul public de salubrizare este asigurat de 

un operator economic delegat. Gestionarea deşeurilor se face 

prin intermediul unui sistem de colectare din casă în casă și de 

la punctele de colectare a deşeurilor, ce acoperă 100% 

numărul de locuințe. 
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Asigurarea ordinii și siguranței publice 

Situația infracțională în orașul Liteni nu prezintă probleme 

majore. În localitate coeficientul de criminalitate specifică era 

de 1,08% în anul 2020. Poliția Română a încadrat Liteni ca 

fiind un oraș cu o rată a criminalități scăzută, în comparație cu 

municipiul Suceava unde se înregistrează o rată mai ridicată a 

criminalității (4.588,86%)46. 

Figura nr. 22 – Coeficienți de criminalitate specifică, anii 2019-202047 
 

Analizând evoluția situației infracționale, conform informațiilor 

primire de la primăria orașului Liteni, se constată că în anul 

2019 s-a atins un număr mai ridicat față de anul 2020, 

respectiv 221 infracțiuni, însă în anul următor acesta scade cu 

7,4 procente, ajungând la 122 infracțiuni. În perioada 

analizată cele mai multe infracțiuni sunt cele de loviri sau alte 

violențe, furturi urmate de ucidere din culpă și conducere cu 

alcoolemie. 

 

 
46https://sv.politiaromana.ro/files/pages_files/Coeficienti_criminalitate_speci
fica_IPJ_Suceava_pentru_anul_2020.pdf  
https://protectiamuncii-bucuresti.ro/wp-
content/uploads/2020/04/Coeficienti_criminalitate_BOTOSANI_2019.pdf 

Tabelul nr. 2.23 – Evoluţia situaţiei infracţionale în oraşul Liteni 

 
 Sursa: Primăria oraşului Liteni 

Analizând intervențiile la evenimentele semnalate prin 

S.N.U.A.U. -112 (Sistemul național unic pentru apeluri de 

urgență se constată o diminuare a cazurilor sesizate cu 

aproximativ 15% din 2019 în 2020. 

 

Figura nr. 23 – Evoluția numărului de intervenții în orașul Liteni 2018-202048 

Transportul public local 

În orașul Liteni nu există un sistem de transport în comun 

local, având în vedere dimensiunea și densitatea spațiului 

locativ al orașului.  

Legătura cu județul Suceava, se face prin intermediul unor 

microbuze care transportă regulat călătorii pe traseul Liteni – 

47 Primăria orașului Liteni și  Poliția Română 
48 Primăria orașului Liteni 

Anul Total 
Lovire şi alte 

violențe Furt 
Ucidere din 

culpă 

Conducerea 
cu 

alcoolemie 

2020 187 36 17 9 9 

2019 199 50 16 4 4 
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Rata de criminalitate specifică, 2019-2020

https://sv.politiaromana.ro/files/pages_files/Coeficienti_criminalitate_specifica_IPJ_Suceava_pentru_anul_2020.pdf
https://sv.politiaromana.ro/files/pages_files/Coeficienti_criminalitate_specifica_IPJ_Suceava_pentru_anul_2020.pdf
https://protectiamuncii-bucuresti.ro/wp-content/uploads/2020/04/Coeficienti_criminalitate_BOTOSANI_2019.pdf
https://protectiamuncii-bucuresti.ro/wp-content/uploads/2020/04/Coeficienti_criminalitate_BOTOSANI_2019.pdf
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Suceava, cursele zilnice fiind în număr de 14/zi. Pentru 

transportul elevilor se asigură curse regulate din așezările 

componente ale orașului către Liteni, în anul 2021, 

efectuându-se un număr de 38 de curse.  

Accesibilitatea rutieră locală 

Cu privire la asigurarea accesibilității rutiere, infrastructura de 

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

degradare, drumurile orășenești, drumurile sătești și străzile 

urbane fiind în mare parte nemodernizate.  

La nivelul anului 2020, în orașul Liteni se află 43 de străzi și 

drumuri comunale care însumate reprezintă 75 km. din punct 

de vedere al tipului de îmbrăcăminte, doar 11 străzi sunt 

asflatate49 ceea ce înseamnă 26% din nr. de străzi și drumuri. 

Prin comparație, la nivel județean ponderea străzilor 

orăşeneşti modernizate este de 48,6%, iar la nivel naţional de 

62,2%. Principala cauză a gradului scăzut de modernizare a 

străzilor orăşeneşti este slaba dezvoltare a infrastructurii 

rutiere din satele componente alea orașului  Liteni care au avut 

un grad de modernizare scăzut. Pentru îmbunătățirea 

accesibilității rutiere, Primăria a implementat o serie de 

proiecte care să ajute orașul să își păstreze forma de 

organizare, proiecte precum: 

• „Reabilitare și modernizare străzi și drumuri afectate de 

calamități în oraș Liteni, județul Suceava”; 

• „Modernizare drumuri în oraș Liteni”; 

• „Modernizare tramă stradală în oraș Liteni, județul 

Suceava”; 

• „Modernizare drumuri de interes local din orașul Liteni 

și satele Siliștea și Rotunda”; 

• „Măsuri integrate de regenerare a spațiilor publice 

urbane și de îmbunătățire a serviciilor educaționale și 

cultural – recreative din orașul Liteni”. 

 

 
49 Primăria orașului Liteni 
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2.8 Infrastructură 

Infrastructura joacă un rol important în dezvoltarea locală, 

fiind necesară îndreptarea atenţiei către acţiuni de 

modernizare şi de creştere a accesibilităţii populaţiei la 

aceasta. Regiunea Nord-Est face parte din zonele cu un grad 

scăzut de modernizare a infrastructurii, acest lucru având 

implicaţii directe şi asupra oraşului Liteni. 

Conform Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României Orizonturi 2013-2020-2030, aducerea la standarde 

europene „pune accentul pe dezvoltarea durabilă a 

infrastructurii şi a mijloacelor de transport prin reducerea 

impactului asupra mediului, promovarea transportului 

intermodal, îmbunătăţirea siguranţei traficului şi protecţia 

elementelor critice de infrastructură”, urmărindu-se 

dezvoltarea unor servicii publice eficiente în domeniu şi 

respectându-se principiul conform căruia „poluatorul plăteşte”.  

 

Ca urmare a creșterii explozive a gradului de motorizare şi 

implicit a celor 3 categorii de trafic: interior, de penetraţie şi 

de tranzit, circulaţia se desfăşoară cu dificultăţi din ce în ce 

mai mari. Traficul de tranzit utilizează reţeaua de străzi, în 

prezent neexistând centuri ocolitoare ale oraşului. 

2.8.1 Radiografia principalelor schimbări 

În ceea ce priveşte evoluţia stării infrastructurii oraşului Liteni, 

sunt de remarcat eforturile autorităţilor locale pentru 

îmbunătăţirea acesteia, insuficiente însă, dacă ţinem cont de 

deficienţele existente. Astfel, calitatea infrastructurii locale nu 

se ridică la nivelul unui oraş european, care să ofere standarde 

ridicate de trai. 

 
50 https://adrnordest.ro/user/file/pdr/2020/PDR%20NE%202021-
2027%20dec.%202020.pdf 

În caravana de monitorizare a Planului de Dezvoltare 

Regionala Nord-Est 2014-2020, desfășurată în localitățile mici 

si mijlocii din Regiunea Nord-Est s-au identificat o serie de 

probleme, nevoi, provocări cu care se confrunta comunitățile 

locale. Astfel, aspectele identificate, sunt pentru orașul Liteni 

sunt străzile orășenești în mare parte nemodernizate50. 

Referitor la schimbările produse la nivelul infrastructurii hidro-

edilitare, se constată evoluţii favorabile, ale accesibilităţii 

locuințelor la reţeaua de apă curentă şi cea de canalizare, 

asigurând un grad de 93% de acces a populației la apă 

potabilă. 

În ultimii ani au fost demarate şi finalizate o serie de investiţii 

care au contribuit la îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-

edilitare. Una dintre ele a constat în construirea staţiei de 

epurare a apelor uzate și a 12 km de rețea de canalizare din 

oraşul Liteni, proiect realizat prin intermediul Administraţiei 

Fondului pentru Mediu, finalizat în anul 2019.  

Până la sfârşitul anului 2020 sunt programate a fi finalizate şi 

lucrări de extindere a infrastructurii tehnico-edilitare, cu 15 km 

în ceea ce priveşte reţeaua de canalizare, ce vor determina 

creşterea accesului populaţiei la serviciile de utilitate publică. 

Distribuția de energie electrică în orașul Liteni  este asigurată 

de E-ON Moldova iar conform datelor preliminare primite de la 

Primăria orașului Liteni, o pondere de 94,9% din locuințele 

convenționale înregistrate în orașul Liteni  dispuneau de 

instalație electrică la ultimul recensământ.  

Alimentarea cu energie termică prezintă însă cea mai drastică 

schimbare, prin faptul că la nivel de oraș nu există o distribuție 

centralizată de energie termică, determină locuitorii să recurgă 

https://adrnordest.ro/user/file/pdr/2020/PDR%20NE%202021-2027%20dec.%202020.pdf
https://adrnordest.ro/user/file/pdr/2020/PDR%20NE%202021-2027%20dec.%202020.pdf
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la metode proprii de încălzire, care, pentru locuitorii din blocuri 

adesea reprezintă un pericol. 

O alternativă de viitor pentru producerea de energie termică 

la costuri reduse este implementarea unor soluţii 

neconvenţionale de producere a acestora din resurse 

regenerabile. Un prim pas spre încurajarea acestei soluții este 

prezența legii numărul 220 din 2008 care stabilește sistemul 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie. 

Având în vedere deficienţele locale privind asigurarea 

accesibilităţii populaţiei şi calitatea infrastructurii, este 

importantă îndeplinirea indicatorilor de performanţă specifici şi 

respectarea normelor care stabilesc cadrul juridic de 

reglementare a acestor servicii publice (Legea serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată în 

2013), pentru a ameliora, şi chiar elimina punctele slabe 

existente, în vederea alinierii serviciilor celor de la nivelul 

european. 

Oraşul Liteni a făcut progrese în ultimii ani în ceea ce priveşte 

dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de bază, dovadă 

fiind şi proiectele realizate sau cele în curs de derulare 

amintite. Este foarte important ca procesul de modernizare a 

infrastructurii să fie continuat, pentru a elimina decalajele 

existente faţă de celelalte state membre ale Uniunii Europene, 

efectele răsfrângându-se şi asupra dezvoltării socio-economice 

locale.  
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2.8.2 Infrastructura hidro-edilitară 

Oraşul Liteni dispune de o reţea centralizată de alimentare cu 

apă, respectiv de un sistem public de canalizare.  

Lungimea reţelei de apă potabilă este de 62,93 km și oferă 

acces unei ponderi de 93% din populație, în timp ce reţeaua 

de canalizare este de doar 17,96 km, existând o diferenţă de 

44,97 km între acestea, situaţie ce contravine normelor în 

vigoare privind protejarea mediului înconjurător. Pentru 

remedierea situaţiei s-a demarat investiţia de extindere a 

reţelei de canalizare programată a fi finalizată la sfârşitul 

anului 2021. 

Infrastructura de alimentarea cu apă  

Referitor la numărul de locuințelor cu acces la reţeaua 

centralizată de apă potabilă, se remarcă o evoluţie favorabilă 

pe parcursul perioadei analizate, în anul 2019 oferind acces la 

un procent de 93% din populația orașului, urmând ca pondere 

de 8% să fie deservită prin intermediul proiectului „Alimentare 

cu apă în satele Rotunda, Siliștea. Corni și Roșcani – oraș 

Liteni” în valoare de 6.617.488,81 lei.51 

Volumul de apă furnizat consumatorilor oraşului Liteni în 

perioada 2015 -2019 a înregistrat o creștere anuala de 

aproximativ 150 mc/an, cea mai mare creștere fiind în anul 

2019 când volumul de apă furnizat s-a dublat ca valoare față 

de anul 2015. 

Conform strategiei de Dezvoltare Regională Nord-Est publicat 

2014-2020, în ceea ce privește consumul de apă, orașul Liteni 

se află în categoria consumatorilor mici, pe cap de locuitor 

revenind sub 10 mc/loc. De asemenea se precizează că 

 
51 https://www.guvernarepsd.ro/suceava/obiective-in-derulare-pndl-i-si-ii-
suceava/ 

viziunea pentru anul 2022 „Regiunea Nord-Est va fi un loc mai 

atractiv pentru a investi, a lucra și a locui”. 

Figura nr. 24 – Evoluția volumului de apă potabilă distribuită consumatorilor 

– mc 

Infrastructura de canalizare 

Reţeaua de canalizare se întinde pe o lungime de 17,96 km, 

satul Vercicani fiind parțial racordat la infrastructura de 

canalizare, urmând să se facă construcțiile necesare. 

Analizând evoluţia numărului locuințelor cu acces la reţeaua 

centralizată de canalizare, se constată că a avut loc o creştere 

cu 23,44% în anul 2019 faţă de anul 2015.  

Orașul Liteni este inclus în AJAC – Asociația Regională pentru 

Apă și Canalizare, care are un operator regional – ACET 

Suceava. În perspectivă, toate localitățile incluse în această 

structură AJAC, vor fi preluate din punct de vedere al 

gestionării sistemelor de apă și canalizare de către ACET. 

Comparând gradul de accesibilitate al locuințelor la sistemul 

de canalizare cu cel la reţeaua de apă potabilă, se observă 

2015 2016 2017 2018 2019

MC 98 136 136 172 208

MC
Evoluția volumului de apă potabilă distribuită consumatorilor

https://www.guvernarepsd.ro/suceava/obiective-in-derulare-pndl-i-si-ii-suceava/
https://www.guvernarepsd.ro/suceava/obiective-in-derulare-pndl-i-si-ii-suceava/
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necesitatea extinderii rețelelor în ambele cazuri, cu prioritatea 

a    rețelei de canalizare, în vederea asigurării unui acces cât 

mai ridicat al populației la infrastructura de bază a orașului. 

 

Figura nr. 25 – Situaţia locuințelor cu acces la canalizare – orașul Liteni 

 

În acest scop au fost demarate lucrări de extindere ale 

infrastructurii de alimentare cu apă, în stadiu de proiect 

aflându-se o lungime de 16,58 km la nivelul anului 2021. 

2.8.3 Alimentarea cu gaz metan 

În oraşul Liteni nu sunt asigurate servicii de alimentare cu 

energie termică în sistem centralizat, cetăţenii optând pentru 

variante de încălzire a locuințelor în regim propriu, pe baza 

gazului, a combustibilului solid şi energiei electrice, prin 

intermediul centralelor proprii sau al sobelor. 

2.8.4 Alimentarea cu energie electrică 

În Liteni, energia electrică este furnizată locuințelor prin 

intermediul reţelei centralizate, care oferă acces unui număr 

de 3.721 locuințe, gradul de acoperire fiind de 98,5%.  

Tabel nr. 2.24 – Situaţia locuințelor cu acces la reţeaua de electricitate 

 
Sursa: Primăria orașului Liteni 

 

Analizând evoluţia numărului total de locuințe care au acces 

la reţeaua de electricitate se constată înregistrarea unei 

creşteri cu 4,68% în 2021 comparativ cu anul 2011. 

 

Nr. 

crt. 
Denumire 2011* 

Pondere 
2011 
/total 

2021 
Pondere 

2021 
/total 

1. 
Număr de locuințe cu 
acces la reţeaua de 

electricitate 
3.416 94,9% 3.721 98,5% 

2. Număr total locuințe 3601 - 3.778 - 
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2.8.5 Infrastructura rutieră și de transport  

Între infrastructura de transport a unei regiuni şi dezvoltarea 

sa economică există o influenţă reciprocă, starea 

necorespunzătoare a infrastructurii provocând un regres al 

dezvoltării locale din punct de vedere economic şi nu numai. 

La nivelul localităţii Liteni există 2 drumuri judeţene care 

tranzitează oraşul după cum urmează: 

▪ Drumul judeţean D.J. 208 A  (Suceava - Ipotești - 

Bosanci - Udești - Liteni – Dolhasca–) 6 km; 

▪ Drumul județean D.J. 208 C (Vercicani- Liteni- Valea 

Glodului- Vulturești – Hârtop)  5,6 km; 

 

Starea tehnică a drumurilor judeţene este relativ bună, fiind 

integral asfaltate, ambele drumuri fiind modernizate în anul 

2020. Pentru drumul județean D.J. 208 A fondurile au fost 

alocate prin intermediul unui împrumut făcut de Consiliul 

Județean, fiind primul lot al proiectului „Axa rutieră strategică 

Iași-Suceava” iar pentru reabilitarea D.J. 208 C fondurile au 

provenit de la Guvernul României prin intermediul PNDL, fiind 

asfaltat prin drumul D.J.2028 C  porțiunile de drum din satele 

Roșcani și Vercicani în lungime de 4,4 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52 http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/proiecte-total/3715-proiect-
regiunea-nord-est-axa-rutiera-strategica-1-iasi-suceava  

Figura nr. 26 – Axa rutieră prioritară 1 – drumul județean DJ 208 A52 

 

În oraşul Liteni, gradul de modernizare al străzilor orăşeneşti 

era de 26% în anul 2019, fiind cu mult sub media înregistrată 

la nivel judeţean de 48,6%. La nivelul judeţului, oraşul Liteni 

ocupa ultima poziție din acest punct de vedere, gradul de 

modernizare fiind de aproape trei ori mai mic decât cel 

înregistrat în oraşul Cajvana (68,75%) şi cu 12,3% mai mic 

decât cel din oraşul Siret (38,3%).  

Tabel nr. 2.25 – Gradul de modernizare al străzilor orăşeneşti, anul 2019 

Nr. crt. Regiunea Gradul de modernizare (%) 

1. Gura Humorului 66,6 

2. Siret 38,3 

3. Dolhasca 53,84 

4. Oraşul Liteni 26,00 

5. Vicovu de Sus 52,38 

http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/proiecte-total/3715-proiect-regiunea-nord-est-axa-rutiera-strategica-1-iasi-suceava
http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/proiecte-total/3715-proiect-regiunea-nord-est-axa-rutiera-strategica-1-iasi-suceava


 Strategia de dezvoltare socio - economică              Orașul Liteni 2021-2027 

  
66 

6. Cajvana 68,75 

Sursa: Institutul Național de Statistică și Primăria orașului Liteni 

Pentru creșterea gradului de modernizare, în anul 2021 a fost 

semnat contractul de finanțare cu codul SMIS 125043 prin 

care se dorește reabilitarea/modernizarea a 7,820 km de 

străzi care vor deservi desfășurării circulației în condiții de 

siguranță  și confort pentru ca orașul să poată beneficia de o 

dezvoltare economică, socială și chiar turistică conform 

standardelor europene.  

În prezent, în oraşul Liteni există un număr de 43 de străzi, 

însumând 75 km, din care 14,66% sunt asfaltate (11 străzi) 

din care 6 km au fost asfaltați în 2019 din bugetul local şi restul 

de 32 străzi, reprezentând 85,33%, sunt pietruite.53 

Figura nr. 27 – Străzile orășenești după tipul de îmbrăcăminte în anul 2019 

În oraşul Liteni, gradul de modernizare al străzilor orăşeneşti 

(în lungime de 35 km) este în continuă schimbare datorită 

lucrărilor care au început în anul 2020 pe raza orașului. 

 
53 Primăria orașului Liteni 

Proiectul de construcții a fost etapizat pentru început pe 

lucrările drumului Liteni-Siliștea, la poduri, urmând apoi 

drumurile din Rotunda, Liteni și apoi Corni. Finanțarea pentru 

acest proiect s-a efectuat prin intermediul unui program 

multianual de lucrări de modernizare a străzilor din Liteni și că 

în anul 2019 au fost deja încheiate lucrări de modernizare a 

drumurilor pe o porțiune de 2,8 km. 

Drumurile comunale se întind pe o lungime de 11,6 km fiind 

pietruite: 

▪ DC 4 – care face legătura Liteni (D.J. 208 A-Siliștea-

Osoi-V. Glodului-Giurgești-Preutești (D.J. 208) – în 

lungime de 6 km; 

▪ DC 6 care face legătura Liteni (DC 4 – Rotunda – 

Dolheștii Mari)– 5,6 km54. 

 

Situația drumurilor vicinale se încadrează sub același tip de 

îmbrăcăminte ca și drumurile comunale, cei 38 de km sunt 

distribuiți în felul următor: 

• Liteni – 2,75 km; 

• Corni – 3,26 km; 

• Rotunda – 7,77 km; 

• Siliștea – 4,28 km; 

• Roșcani – 6,92 km; 

• Vercicani – 3,02 k. 

 

Infrastructura căilor de acces către satele componente ale 

oraşului Liteni este deficitară, iar în condiţii meteo nefavorabile 

(ploi torenţiale, zăpezi abundente) acestea devin 

impracticabile, generându-se uneori blocaje. 

 

În anul 2011 s-au efectuat lucrări de reparaţii pe mai multe 

sectoare de drumuri județene ce tranzitează oraşul, Ministerul 

54 https://lege5.ro/gratuit/gu4dombzhe/rectificarea-privind-anexa-335-
reteaua-de-drumuri-comunale-din-judetul-suceava-la-hotararea-guvernului-
nr-782-2014 

14,66%

85,33%

Străzi asfaltate

Străzi pietruite

https://lege5.ro/gratuit/gu4dombzhe/rectificarea-privind-anexa-335-reteaua-de-drumuri-comunale-din-judetul-suceava-la-hotararea-guvernului-nr-782-2014
https://lege5.ro/gratuit/gu4dombzhe/rectificarea-privind-anexa-335-reteaua-de-drumuri-comunale-din-judetul-suceava-la-hotararea-guvernului-nr-782-2014
https://lege5.ro/gratuit/gu4dombzhe/rectificarea-privind-anexa-335-reteaua-de-drumuri-comunale-din-judetul-suceava-la-hotararea-guvernului-nr-782-2014


 Strategia de dezvoltare socio - economică              Orașul Liteni 2021-2027 

  
67 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației demarând 

lucrările de reparaţii prin intermediul proiectului de investiții 

„Modernizare și reabilitare a 10.000 km de drumuri județene 

și de interes local” sectoarele de drum cele mai afectate. 

Drumurile care au fost în programul de reabilitare sunt: 

▪ DJ 208 A – Suceava – Udești – Liteni – Dolhasca km 

1+564 – km 40+540, județul Suceava; 

▪ Străzile urbane din orașul Liteni.55 

 

În ceea ce privește transportul public local, în orașul Liteni 

nu există un sistem de transport în comun, dimensiunea zonei 

locative a orașului fiind redusă.  

Transportul către alte orașe din județ se realizează prin 

intermediul unor microbuze care transportă regulat (14 curse 

pe zi) călători pe traseul Liteni - Suceava. 

Referitor la infrastructura de transport feroviar, accesul 

este posibil prin magistrala 500 cu următoarele rute: 

 
55 https://www.mlpda.ro/userfiles/comunicate_anexa_pndi.pdf 

▪ R – 5501, 5503 – Pașcani – Dolhasca – Verești – 

Suceava - -Suceava Nord; 

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

Suceava – Verești – Dolhasca – Pașcani; 

▪ R – 5601, 5603 – Iași – Podu Iloaiei – Pașcani – 

Dolhasca – Verești – Suceava – Suceava Nord; 

▪ R – 5422, 5441, 5443 – Suceava Nord – Suceava – 

Verești – Dolhasca – Pașcani – Roman – Bacău; 

▪ R – 5604, 5606, 5605, 5602, 5608, 5610 – Iași – 

Suceava Nord – Suceava – Verești – Dolhasca – Pașcani 

– Podu Iloaiei – Iași;  

▪ R – 5421, 5423 – Adjud – Bacău – Roman – Pașcani -  

Dolhasca – Verești -  

Suceava Nord. 

 

Orașul Liteni nu dispune de infrastructură proprie pentru 

transport aerian. Cele mai apropiate aeroporturi sunt cele de 

https://www.mlpda.ro/userfiles/comunicate_anexa_pndi.pdf
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la Suceava (30 km de Liteni), de la Iași (110 km de Liteni) şi 

de la Iași (156 km de Liteni). 

2.8.6 Infrastructura de comunicaţii  

Infrastructura de comunicaţii reprezintă un element important 

în dezvoltarea oraşului, stând la baza funcţionării optime a 

multor altor activităţi pe plan socio-economic, fiind esenţială 

accesarea informaţiilor în timp real, cu efecte asupra gradului 

de eficienţă. 

Din datele statistice reiese că, în anul 2019, patru cincimi din 

gospodăriile din regiunea Nord-Est erau conectate la internet 

(cu 35% mai mult față de 2012), în creștere continuă datorită 

lucrărilor de extindere a rețelelor de internet derulate de 

furnizorii acestora. În ceea ce gradul de conectivitate din 

mediul urban este de doar 69,7% din gospodării. 

 
Sursa: Comunicat INSSE, anul 202056 

 

În anul 2020, peste trei sferturi dintre gospodăriile din 

România (84,8%) au acces la rețeaua de internet de acasă.57 

Serviciile de poştă şi telecomunicaţii sunt asigurate de un 

Oficiu Poştal, precum şi de reţeaua de mesagerie. 

 
56 https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/tic_r2020_0.pdf   

În Liteni, infrastructura de telefonie este destul de dezvoltată, 

dispunând atât de reţele de telefonie fixă, cât şi de reţele de 

telefonie mobilă.  

Firma care deține cel mai mare număr de abonați pentru 

telefonie fixă și mobilă, TV și internet este operatorul S.C. 

CABLE VISION S.R.L. din Botoșani. 

 
Figura nr. 28 - Accesul populației la rețeaua de telefonie 

 

 

 

 

 

 

57 https://old.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-

2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf, pagina 127 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/tic_r2020_0.pdf
https://old.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf
https://old.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf
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2.9 Turism 

„Turismul este un element dinamizator al sistemului economic 

global prin antrenarea unei creşteri constante în sfera 

producţiei de bunuri şi servicii, cu stimularea altor ramuri 

economice (industrie, agricultură, transporturi) care se implică 

direct în susţinerea acestuia şi pe plan economic.”58 

Potențialul antropic al unei zone, regiuni, țări este identic cu 

oferta turistică potențială a respectivului spațiu geografic. 

Încercând o subdiviziune a acestuia, se constată că el se 

compune în principal din fondul cultural-istoric al zonei și din 

obiectivele economice care prezintă interes turistic, cele mai 

reprezentative componente cultural-istorice sunt: 

• monumente istorice de arhitectură și de artă; 

• muzee, colecții, case memoriale; 

• mărturii ale culturii și civilizației populare. 

Ca fenomen specific, turismul rămâne una dintre cele mai 

dinamice ramuri ale economiei mondiale, cu un impact major 

asupra vieții economice și sociale , având rol de promotor al 

dezvoltării durabile. Complexitatea fenomenului turistic 

generează numeroase efecte, în general pozitive, asupra 

economiei și societății, dar și negative, mai ales asupra 

mediului înconjurător, impunându-se în consencință, aplicarea 

unor măsuri de protejare a mediului natural, dar și de 

satisfacere a nevoilor turiștilor.  

România rămâne în general o țară preponderent agricolă, cu 

numeroase sate și cu un peisaj rural atrăgător, ce oferă 

posibilități excelente dezvoltării turismului rural și 

ecoturismului.59 

 
58 https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/32709 - Importanța turismului 
pentru economia românească- Prof. univ. Petru Ion Roșca 

Oraşul Liteni nu reprezintă în momentul de față un punct de 

atracție turistică tocmai prin prisma faptului că obiectivele 

istorice și patrimoniale nu sunt suficient promovate, la nivelul 

orașului neexistând un centru de informare turistică, zonele cu 

potențial turistic nu sunt exploatate în vederea obținerii unor 

rezultate satisfăcătoare în ceea ce privește suplimentarea 

locurilor de muncă și crearea unităților de cazare pentru turiști. 

Poziţionarea geografică îi conferă localităţii o serie de avantaje 

şi reale premise pentru dezvoltarea viitoare a unui turism 

competitiv la nivel european. Beneficiind de faptul că orașul 

este străbătut de cele două fluvii, se pot organiza concursuri 

de pescuit sportiv prin amenajarea unor spații destinate 

articolelor de pescuit, unităților de alimentație publică și cazări 

în stil pitoresc, specific zonei. Prezența spațiilor verzi acoperite 

cu păduri pot permite crearea unor trasee suspendate pentru 

categoriile de persoane care preferă un alt tip de turism.  

În prezent, în orașul Liteni există un număr de 8 unități de tip 

restaurant care pot asigura, în prin pas, alimentația publică 

potențialilor turiști. 

Cu toate acestea, oraşul Liteni este perceput la momentul 

actual ca fiind un oraş cu un profil economic agro-industrial. 

În mare parte forța de munca este din orașul Liteni și satele 

componente, nefiind calificată în domenii precum HoReCa. 

Potenţialul economic al oraşului nu include posibilitatea 

dezvoltării ariei turismului din cauza profilul de activitate al 

localnicilor, care prin reconversii profesionale, poate fi 

valorificat, prin această măsură  crescând totodată domeniile 

economice de la nivelul orașului. 

59https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Doctorat/2015/rezumate/rezumat%20t
eza%20lb_%20romanaGAUBE.pdf 
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2.9.1 Resurse de dezvoltare turistică 

Turismul sustenabil a fost conceput pentru a valorifica 

resursele naturale locale astfel încât necesitățile economice, 

sociale și estetice să fie concretizate în măsură cât mai mare. 

Având în vedere că orașul Liteni a trecut prin procesul de 

schimbare a denumirii administrative abia în anul 2004, acesta 

se confruntă cu o amenințare des întâlnită la nivelul orașelor 

mici, și anume păstrarea denumirii organizaționale cât și a 

culturii locale. 

Deși ramura turistică nu este dezvoltată pe plan local al 

orașului, acesta prezintă resurse viabile pentru dezvoltarea 

acesteia care să conducă la o creștere sustenabilă a economiei. 

Având în vedere îndeletnicirile agrare ale locuitorilor zonei, 

agroturismul și turismul de agrement reprezintă posibile 

variante în privința cărora trebuie luate măsuri pentru a fi 

aplicate atât pentru beneficiile scontate la nivelul economiei 

cât și pentru fructificarea avantajului existenței obiectivelor 

culturale cât și pentru continuarea tradițiilor istorice și a 

obiceiurilor de pe plan local. 

Un specific ale ramurii turistice pliabil pentru orașul Liteni, care 

să avantajeze patrimoniul existent, este cel cultural.  Totodată 

existența unor tradiții și obiceiuri specifice tradiției locale pot 

contribui la dezvoltarea economică a orașului din punct de 

vedere turistic.  

Principalele obiective turistice de la nivelul orașului sunt 

următoarele: 

• Biserica după Evanghelie; 

• Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” - comuna Fântânele; 

• Biserica Sfântul Nicolae Liteni; 

• Casa Vârnav-Liteanu; 

• Fântâna lui Stefan cel Mare; 

 
60 http://www.roturism-info.ro/orase/judetul-suceava/obiective-turistice-
liteni.html 

• Gara veche din Liteni; 

• Lăcașuri de cult tradiționale; 

• Monumentul eroilor din Primul Război Mondial; 

• Mormântul bunicii lui Mihai Eminescu - comuna 

Fântânele; 

• Pădurea de mesteceni - sat Corni; 

• Situl arheologic de la Liteni.60 

 

Lăcașurile de cult de la nivelul orașului sunt:  

• Biserica „Sfântul Nicolae”, din Orașul Liteni: construită 

pe temelia vechii biserici ctitorită în anul 1782 de 

boierul Teodor Vârnav-Liteau61; 

• Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, 

din satul Roșcani; 

• Biserica din satul Corni „Adormirea Maicii Domnului”; 

• Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din 

satul Vercicani; 

• Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, din satul 

Rounda; 

• Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din 

satul Siliștea; 

• Biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”, din orașul 

Liteni; 

 

Obiective turistice din zona Liteni (la o distanță de aproximativ 

15-25 Km) sunt: 

• Mănăstirea Probota - Patrimoniul UNESCO; 

• Ruinele Bisericii Sfântul Nicolae din Poiana Raftivanului; 

• Ruinele Bisericii Sfântul Nicolae din Probota – datează 

din anul 1391; 

• Ruinele Rateșul Rahtivanilor din Poiana Raftivanului; 

• Situl arheologic de la Budeni. 

61 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Liteni 

http://www.roturism-info.ro/orase/judetul-suceava/obiective-turistice-liteni.html
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Liteni
http://www.roturism-info.ro/orase/judetul-suceava/obiective-turistice-liteni.html
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În urma descrierii anterioare a obiectivelor turistice, se 

observă faptul că la nivelul așezării Liteni, principalele tipuri de 

turism ce pot fi practicate sunt: 

• Turismul cultural; 

• Turismul ecumenic; 

• Turismul de agrement; 

• Ecoturismul. 

Turismul cultural 

În orașul Liteni obiectivele cultural-istorice ce pot fi valorificate 

din punct de vedere turistic sunt Monumentul eroilor din Liteni, 

Casa Vârnov-Liteanu și Situl arheologic care sunt înscrise în 

Lista Monumentelor Istorice ale orașului, cât și Gara Veche a 

orașului. 

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. 

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 fost funcțională până în anul 

1980, găzduind apoi Oficiul poștal al orașului Liteni. În 

prezent, aceasta a fost transformată în proprietate privată, 

devenind sediu de locuințe. 

Conacul Vârnav-Liteanu a fost construit în secolul XVIII și este 

amplasat lângă Biserica „Sf. Nicolae”. Acesta a funcționat de-

a lungul timpului ca Centru de plasament și Centru de copii, în 

anul 2003 fiind retrocedat moștenitorilor, care în anul 2020 l-

a concesionat statului pentru un amplu proiect de reabilitare. 

 

 
62 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Liteni 

 

Situl arheologic de la Liteni cuprinde date științifice, 

cartografice, topografice, imagini și planuri, precum și la orice 

alte informații privitoare la zonele cu potențial arheologic, 

studiate sau nu, încă existente sau dispărute. 

Turismul ecumenic 

Cel mai important locaș de cult din orașul Liteni este Biserica 

„Sfântul Nicole”. Aceasta a fost construită pe temelia vechii 

biserici ctitorită în anul 1782 de către boierul Teodor Vârnov-

Liteanu, fiind recunoscută pentru pictură sa deosebită, 

realizată în stil laicizat realist inspirată din pictura 

renascentiștilor italieni. Biserica adăpostește și mormintele 

familiei Vârnav-Liteanu, iar în curte se află un cimitir al 

ostașilor sovietici căzuți în luptă în cel de-al doilea război 

mondial62. 

Alte lăcașuri de cult din orașul Liteni se află în așezările 

componente ale acestuia precum: Biserica din satul Corni 

„Adormirea Maicii Domnului”, Biserica cu hramul „Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavril”, din satul Roșcani, Biserica 

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

hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din satul Siliștea, 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Liteni
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Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul”, din satul Vericicani și 

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

Turismul de agrement 

Având în vedere că poziționarea geografică orașului permite 

traversarea a două râuri importante, Suceava și Siret, acest 

fapt poate influența pozitiv crearea turismului de agrement 

prin crearea de activități acvatice precum: pescuitul sportiv, 

plimbări cu barca, crearea de stațiuni care să asigure cazarea 

turiștilor interesați de această nișă de turism, înființarea 

magazinelor cu specific acvatic. 

Existența râului Siret care străbate orașul Liteni, oferă multiple 

oportunități pentru acest tip de turism în sensul că se pot crea 

 
63 http://apmsv.anpm.ro/documents/27459/46319601/Memoriu+prezentare+-

+S.C.+AGREMIN+S.R.L.-

Autorizarea+lucr%C4%83rilor+de+%E2%80%93+Amenajare+piscicol%C4%83+Pridv%C4%

unități de recreere în natură (prin această măsură 

impulsionându-se industria construcțiilor). 

În această direcție a fost implementat, un proiect 172.500 lei 

având ca beneficiar o firmă locală, la nivelul satului Roșcani 

având ca profil de activitatea amenajarea unui iaz de tip 

piscicol pe o suprafață totală de 7.100 mp, suprafața iazului 

fiind de 5.900 mp situata extravilan la 80 m de râul Suceava, 

sub denumirea de „Amenajare piscicolă Pridvă”. Prin 

intermediul proiectului, s-a creat cale de acces auto prin 

intermediul unui drum comunal, fapt care încurajează 

pescuitul sportiv 63 . Luând în considerare caracterul 

predominant agrar al orașului și faptul că industria nu are un 

grad mare de dezvoltare și că nivelul de poluare este scăzut, 

valorile naturale ale orașului încurajează turismul de tip 

agrement cu scopul de a promova identitatea locală, cu efecte 

minime asupra mediului natural, dar cu efecte benefice asupra 

dezvoltării socio-economice și a nivelului de trai. 

Dezvoltarea acestei măsuri, va contribui semnificativ la 

conservarea obiceiurilor și tradițiilor locale, oferind totodată un 

cadru pitoresc, propice relaxării dar și posibilitatea de a 

participa la workshop-uri cu specific meșteșugăresc prin care 

turiștii pot deprinde informații cu privire la istoricul tradițiilor 

orașului. Spre exemplu, în satul Moara care aparține de Liteni, 

există un loc unic în țară deoarece o localnică a transformat 

casa părintească în „Ferma de Artă” care este întinsă pe o 

suprafață de 3 hectare, deține și un spațiu destinat întâlnirilor 

artiștilor, arhitecților și studenților la arte cu meșteșugul 

țărănesc și agricultura64 

83%2C+ora%C8%99+Liteni%2C+sat+Ro%C8%99cani.pdf/5c313eed-2cd0-42df-8730-

69f46d956ba9 
64 https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/traditii/6933-sculptura-
arhitectura-agricultura-la-ferma-de-arta-de-la-liteni.html 

http://apmsv.anpm.ro/documents/27459/46319601/Memoriu+prezentare+-+S.C.+AGREMIN+S.R.L.-Autorizarea+lucr%C4%83rilor+de+%E2%80%93+Amenajare+piscicol%C4%83+Pridv%C4%83%2C+ora%C8%99+Liteni%2C+sat+Ro%C8%99cani.pdf/5c313eed-2cd0-42df-8730-69f46d956ba9
http://apmsv.anpm.ro/documents/27459/46319601/Memoriu+prezentare+-+S.C.+AGREMIN+S.R.L.-Autorizarea+lucr%C4%83rilor+de+%E2%80%93+Amenajare+piscicol%C4%83+Pridv%C4%83%2C+ora%C8%99+Liteni%2C+sat+Ro%C8%99cani.pdf/5c313eed-2cd0-42df-8730-69f46d956ba9
http://apmsv.anpm.ro/documents/27459/46319601/Memoriu+prezentare+-+S.C.+AGREMIN+S.R.L.-Autorizarea+lucr%C4%83rilor+de+%E2%80%93+Amenajare+piscicol%C4%83+Pridv%C4%83%2C+ora%C8%99+Liteni%2C+sat+Ro%C8%99cani.pdf/5c313eed-2cd0-42df-8730-69f46d956ba9
http://apmsv.anpm.ro/documents/27459/46319601/Memoriu+prezentare+-+S.C.+AGREMIN+S.R.L.-Autorizarea+lucr%C4%83rilor+de+%E2%80%93+Amenajare+piscicol%C4%83+Pridv%C4%83%2C+ora%C8%99+Liteni%2C+sat+Ro%C8%99cani.pdf/5c313eed-2cd0-42df-8730-69f46d956ba9
http://apmsv.anpm.ro/documents/27459/46319601/Memoriu+prezentare+-+S.C.+AGREMIN+S.R.L.-Autorizarea+lucr%C4%83rilor+de+%E2%80%93+Amenajare+piscicol%C4%83+Pridv%C4%83%2C+ora%C8%99+Liteni%2C+sat+Ro%C8%99cani.pdf/5c313eed-2cd0-42df-8730-69f46d956ba9
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Această fermă se împarte în două spații diferite, primul fiind o 

gospodărie bucovineană dezvoltată și adaptată, cu funcție de 

locuință pentru artiști și rezidenți, ateliere, spații de expunere 

și infrastructură pentru desfășurarea unor activități culturale. 

 
 „Ferma de Artă” din satul Moara65  

Ecoturismul 

Însemnătatea ecoturismului este călătoria responsabilă față de 

mediu în zone naturale relativ nealterate, cu scopul aprecierii 

naturii și a oricăror atracții culturale trecute și prezente, care 

promovează conservarea, are un impact negativ scăzut și 

asigură o implicare socio-economică activă și aducătoare de 

beneficii pentru populația locală.  

Orașul Liteni poate practica acest timp de turism datorită 

existenței ariilor naturale protejate, a pădurilor, albiilor celor 

două râuri, etc. Turiștii pot observa și înțelege natura prin 

observarea vieții sălbatice, participarea la activități mai mult 

 
65 Viața Satului 

sau mai puțin orientate spre aventură  precum și activități cu 

specific cultural-istoric. 

Prin urmare, orașul Liteni reprezintă o zonă cu potențial 

insuficient exploatat din punct de vedere turistic, care prin 

intermediul resurselor naturale (confluența celor două râuri, 

Suceava și Siret) existența obiceiurilor tradiționale cât și 

pretarea populație pe tradiții de tip meșteșugăresc, pot conferi 

orașului o atractivitate care să aducă un plus de bunăstare pe 

plan local. 
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Educație 
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2.10 Educaţie 

Educația are un rol important asupra dezvoltării socio-

economice locale. O evoluție favorabilă a nivelului de educație 

contribuie la sporirea participării pe piața muncii, la 

consolidarea fiscală și sustenabilitatea financiară pe termen 

lung.   

2.10.1 Radiografia principalelor schimbări 

Un aspect important cu privire la situația sistemului de 

educație din Liteni este legat de infrastructura de învățământ, 

care de-a lungul timpului nu a beneficiat de modificări 

semnificative. Mai concret, majoritatea unităților școlare 

existente au o vechime sporită și un nivel de degradare direct 

proporțional cu aceasta, motiv pentru care intervin probleme 

la nivelul acestora, determinate de lipsa lucrărilor de 

reconsolidare sau reparații din ultima perioadă. 

În schimb, au fost întreprinse acțiuni urbanizare a orașului 

Liteni care constau în construirea unei grădinițe noi cu 

program prelungit în oraș, reconstrucția școlii gimnaziale din 

satul Roșcani precum și reabilitarea și modernizarea școlii din 

satul Rotunda și Siliștea. 

La nivelul orașului Liteni se înregistrează o medie de 11 elevi 

la 1 calculator în anul 2016, pe când media județeană este de 

10 elevi la 1 calculator, însă aceasta a cunoscut o evoluție 

favorabilă în anul 2019 când se înregistrau 9 elevi la un 

computer. 

O schimbare nefavorabilă este cea referitoare la numărul 

profesorilor din învățământ, care a înregistrat o scădere în anul 

2019 față de 2017, diferența fiind de 2,89%. 

Îngrijorătoare sunt și valorile ratei abandonului școlar, acesta 

fiind de 3% în 3 ani școlari din cei analizați pentru școala 

Rotunda, spre deosebire de rata înregistrată la nivelul liceului 

Tehnologic I. V. Liteni unde cea mai mare rată s-a înregistrat 

în anul școlar 2017-2018 de 0,06%. La nivelul învățământului 

primar și cel gimnazial nu se constată fluctuații semnificative 

ale numărului de elevi înscriși.  

În ceea ce privește rata de promovabilitate a nivelurilor de 

studii, în perioada 2019-2020, conform datelor primite de la 

ISJ Suceava, rata de promovabilitate a elevilor la Evaluarea 

Națională este cu aproximativ 9% mai scăzută decât în anul 

școlar 2017-2018, însă pe de altă parte, numărul elevilor 

înscriși a scăzut cu aproximativ 12% pentru același perioade 

de referință. 

Efectivul de persoane fără studii, conform informațiilor primite 

de la Primăria orașului Liteni, a înregistrat cu toate acestea, o 

scădere cu aproximativ 14% în 2019 față de anul 2018, 

numărul de persoane fără studii prezentând în mod clar o 

tendință de diminuare. 

Este extrem de important ca sistemul de învățământ local să 

dispună și să creeze specializări care să răspundă ofertei 

existente pe piața locală a muncii. În acest sens, Agenția de 

Ocupare a Forțelor de Muncă Suceava, organizează diverse 

cursuri pentru reconversia profesională sau calificarea celor 

care fie au terminat un nivel de studiu care nu le permite să 

pătrundă în câmpul muncii din cauza lipsei cererii pieței sau au 

terminat doar studiile gimnaziale și doresc să se angajeze. 

Acest tip de inițiativă trebuie replicată pentru ca sistemul 

educațional al orașului să sprijine eforturile de ocupare a forței 

de muncă disponibilă. 

 2.10.2 Indicatori reprezentativi. Analiză 

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori la nivel de 

educaţie au fost analizaţi, următorii: 

• numărul unităţilor de învăţământ; 

• populaţia şcolară; 

• personalul didactic; 

• starea fizică a clădirilor; 

• nivelul dotărilor unităţilor şcolare; 

• nivelul de instruire al populaţiei; 

• rata de abandon școlar. 
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Numărul unităților de învățământ 

Conform Strategiei de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-

2027, Liteni face parte din categoria localităților de rang III 

unde apare problema lipsei sau insuficienței creșelor, nevoi 

investiționale în infrastructura școlară, lucrări de reabilitare 

(incluziv termică), modernizare, dotare, construcții de noi săli 

de sport și lipsa autorizațiilor de funcționare a școlilor66. 

Infrastructura de educație din orașul Liteni este formată din 2 

unități școlare: Liceul Tehnologic I.V. Liteanu și Școala 

gimnazială Rotunda. Liceul tehnologic are în componența sa 

toate nivelurile de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, și 

profesional având arondate unitățile școlare din Liteni, 

Roșcani, Siliștea și Corni iar Școala Rotunda are în componența 

sa următoarele niveluri de învățământ: primar, gimnazial și 

profesional. 

Componența unităților de învățământ se prezintă astfel: 4 școli 

gimnaziale în intermediul cărora funcționează și cele 6 

grădinițe cu program normal și școala primară, 1 grădiniță cu 

program normal care funcționează ca unitate independentă și 

un liceu. 

Tabel nr. 2.26 – Numărul unităţilor de învăţământ din oraşul Liteni  

 

 
66 https://old.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-

2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf, pagina 136 

 

Sursa: Primăria orașului Liteni și INSSE 

Populaţia şcolară 

Conform Institutului Național de Statistică, populația înscrisă 

la o forma de învățământ, în anul 2019, era de 1.560 elevi din 

care doar 343 sunt înscriși la liceu. Analizând distribuția 

populației școalre pe niveluri de învățământ relevă o pondere 

dezechilibrată între elevii înscriși în învățământul preșcolar și 

cei din clasele primare și gimnaziale de 48,16%. Ponderea 

elevilor înscriși la liceu fiind doar de 21% din total. 

 

 

În urma analizei distribuției elevilor pe forme de învățământ 

de la nivel județean, se observă că orașul Liteni se clasează pe 

același plafon al elevilor înscriși la învățământul primar și 

gimnazial cu orașele Dolhasca și Cajvana. La categoria elevilor 

Nr. Crt. Unitate de învăţământ Număr unităţi Număr de săli 

1. Grădiniţe 6 15 

2. Şcoli cu clasele I – IV 1 28 

3. Şcoli cu clasele V-VIII 4 28 

4. Licee 1 26 

Total 12 69 

Figura nr. 29 – Distribuţia elevilor oraşului Liteni pe forme de învăţământ, 

anul școlar 2020-2021 
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https://old.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf
https://old.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf
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înscriși la învățământul liceal, Liteni prezintă o situație mai 

bună decât orașele precum Dolhasca, Cajvana și Solca.  

Din punct de vedere al gradului de utilizare al unităților de 

învățământ nu sunt probleme deosebite, înregistrându-se un 

număr de 23,68 elevi pe sala de clasă, mai mare decât de 

media de 21,6567 elevi/clasă admisă la nivel național. 

La nivelul învățământului liceal, repartiția pe specializări arată 

un interes egal distribuit celor trei specializări existente la 

nivelul liceului tehnologic. Fiecărei specializări, respectiv 

științe ale naturii, filologie și mecanică, i s-a distribuit un 

număr de 28 de locuri, fiind toate ocupate în urma admiterilor 

din anul 202068. 

 
67 https://www.edupedu.ro/exclusiv-cat-de-multi-elevi-sunt-intr-o-clasa-
statisticile-cu-care-lucreaza-ministerul-educatiei-in-medie-la-nivel-national-
sunt-aproape-22-de-elevi-per-clasa-cifre-foarte-mari-pentru-prescolar-si/ 

Figura nr. 30 – Distribuţia elevilor învăţământul liceal pe specializări, oraşul 

Liteni, anul şcolar 2020- 2021 

Personalul didactic 

Personalul didactic din orașul Liteni totalizează, în anul școlar 

2019-2020, 137 cadre didactice. Distribuția acestora pe 

niveluri de învățământ este una echilibrată în ceea ce privește 

învățământul primar și cel gimnazial, respectiv 39 și 30 de 

cadre didactice. La nivelul formei de învățământ liceal numărul 

acestora este cu aproximativ 44% mai mare, respectiv de 54 

cadre didactice.69 

Cu toate acestea, gradul de solicitare a cadrelor didactice din 

Liteni, reflectat de raportul dintre numărul de elevi și numărul 

de cadre didactice, se apropie de media europeană de 14,7 

68 http://static.admitere.edu.ro/2020/repartizare/SV/ accesat la data de 
05.04.2021 
69 INSSE 
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Figura nr. 28 – Distribuţia elevilor pe localități pe forme de învăţământ, anul 

2019  

 

http://static.admitere.edu.ro/2020/repartizare/SV/
https://www.edupedu.ro/exclusiv-cat-de-multi-elevi-sunt-intr-o-clasa-statisticile-cu-care-lucreaza-ministerul-educatiei-in-medie-la-nivel-national-sunt-aproape-22-de-elevi-per-clasa-cifre-foarte-mari-pentru-prescolar-si/
https://www.edupedu.ro/exclusiv-cat-de-multi-elevi-sunt-intr-o-clasa-statisticile-cu-care-lucreaza-ministerul-educatiei-in-medie-la-nivel-national-sunt-aproape-22-de-elevi-per-clasa-cifre-foarte-mari-pentru-prescolar-si/
https://www.edupedu.ro/exclusiv-cat-de-multi-elevi-sunt-intr-o-clasa-statisticile-cu-care-lucreaza-ministerul-educatiei-in-medie-la-nivel-national-sunt-aproape-22-de-elevi-per-clasa-cifre-foarte-mari-pentru-prescolar-si/
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elevi ce revin unui cadru didactic 70 , unui cadru didactic 

revenindu-i un număr de 12 elevi. 

Starea fizică a clădirilor 

Școala Gimnazială Rotunda nr.1, situată în satul Rotunda, 

orașul Liteni, Județul Suceava, a fost înființată în anul 1910, 

când s-a construit și primul corp al școlii. Începând cu anul 

2006 școala Rotunda devine unitate cu personalitate juridică 

sub denumirea de „Școala de Arte și Meserii Rotunda” , fiind 

şcolarizaţi elevi până la clasa a XI-a, nivelul 1 şi nivelul 2 

pentru specializarea ,,agricultură”. Şcoala de Arte şi Meserii 

Rotunda, având în subordonare şi Şcoala Primară Rotunda Nr. 

2, Grădiniţa cu Program Normal Rotunda Nr. 1 şi Grădiniţa cu 

Program Normal Rotunda nr. 2, cu un efectiv total de 381 

preşcolari şi elevi, din care 93 preşcolari, 120 elevi la ciclul 

primar și 129 elevi la ciclul gimnazial.71 În prezent Şcoala 

Gimnazială Rotunda Nr.1 este în reabilitare începându-se 

lucrările de modernizare, care constau în construirea unei noi 

săli de clasă, construirea de wc-uri interioare, cu apă şi 

canalizare, construirea unei centrale termice, refacerea 

acoperişului, izolaţie termică, refacerea instalaţiei electrice 

etc. 

Școala generală  cu clasele I-VIII din Siliștea a beneficiat de o 

îmbunătățire a stării infrastructurii prin lucrări de reabilitare și 

extindere a clădrii cu 436,35 mp reprezentând cinci săli de 

clasă, grupuri sanitare și centrală termică. Investițiile au fost 

date în folosință la sfârșitul anului 2015, costul total al acesteia 

fiind de 1.419.521,80 lei din care 1.085.345,10 lei a 

reprezentat ajutorul primit din partea Uniunii Europene.  

 
70 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-

20190911-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fhome%3F 
71 http://scoalarotunda.ro/despre/  

În ceea ce privește liceul, prima reabilitare a fost făcută asupra 

corpului A în anul 2015  printr-un proiect a cărui cost total a 

fost de 1.419.521,80 lei din care 1.085.345,10 lei a 

reprezentat ajutorul primit din partea UE, având ca rezultat 

îmbunătățirea infrastructurii de educație prin asigurarea 

condițiilor sanitare, de confort termic și de mediu adecvate 

pentru 319 elevi72. În anul 2018 s-a început un proiect de 

dezvoltare și dotarea infrastructurii operaționale a liceului 

tehnologic care are ca rezultate un corp de clădire nou, 

destinat exclusiv învățământului tehnic și profesional și un 

corp nou dotat și echipat corespunzător pentru derularea 

procesului educațional de nivel liceal specific profilului tehnic 

și profesional, valoarea totală a proiectului fiind de 

6.368.306,97 lei, fiind finanțat prin ADR Nord-Est. 

Pentru reabilitarea și dotarea unităților de învățământ, în anul 

2020 au fost aprobate o serie de proiecte cu fonduri PNDL 

precum: 

• Construire sală de recreere și grupuri sanitare, 

reabilitare și dotări la Grădinița din satul Corni, orașul 

Liteni, județul Suceava, în valoare de 444.966,00 lei; 

• Construirea unei săli de recreere, amenjare grupuri 

sanitare, amenajare spaţiu pentru Corn şi lapte, 

reabilitare și dotări la corpul B de la Școala Rotundă, în 

valoare de 457.943,00 lei; 

• Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în 

oraș Liteni în valoare de 4.828.454,00 lei; 

• Construirea unui grup sanitar pentru elevi și profesori, 

amenajarea unei camere pentru depozitare – corn și 

lapte, construire bazin vidanjabil, racordare la sistemul 

de alimentare cu apă, reabilitare și dotări la Școala din 

satul Corni, orașul Liteni, județul Suceava, în valoare 

de 830.685,00 lei; 

72 Cod SMIS 4275 – ”Reabilitare Grup Școlar IV Liteanu, corp A, oraș Liteni, 
județul Suceava” 

http://scoalarotunda.ro/despre/


 Strategia de dezvoltare socio - economică              Orașul Liteni 2021-2027 

  
80 

• Echiparea grupurilor sanitare de la elevi şi profesori, 

amenajare camera – corn şi lapte – în spații existente 

și dotări la școala Rotundă, în valoare de 467.593,00 

lei; 

• Reabilitare, amenajări interioare și dotări la grădinița 

de la corpul B al Liceului Tehnologic I. V. Liteanu din 

orașul Liteni, județul Suceava, în valoare de 

472.502,00 lei; 

• Reabilitare, modernizare și dotare grădinița Roșcani, 

orașul Liteni, județul Suceava, în valoare de 

765.405,00 lei; 

• Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale 

Roșcani, oraș Liteni, județul Suceava, în valoare de 

2.045.622,00 lei; 

• Reabilitarea, modernizarea corpului existent și 

construirea unor grupuri sanitare pentru profesori, 

școlari și preșcolari și a unei camere speciale pentru -

Corn și lapte- și dotări la Școala din Rotunda (Poiana), 

în valoare de 587.494,00 lei.73 

Nivelul dotărilor unităţilor şcolare 

Potrivit Institutului Național de statistică, în ceea ce privește 

dotarea unităților de învățământ cu calculatoare, la începutul 

anului școlar 2018-2019, aceasta se afla la un nivel favorabil 

comparativ cu situația existentă la nivel județean, unui 

calculator revenindu-i aproximativ 9 elevi, în timp ce în județul 

Suceava numărul era de aproximativ 10 elevi la un computer. 

Din punct de vedere al dotării cu mobilier și laboratoare a celor 

două unități de învățământ, liceul I. V Liteanu are ca baza 

materială: 1 Centru de Documentare și Informare, 1 laborator 

de informatică și unul de chimie, 8 cabinete pentru materii 

precum fizică, biologie, matematică etc, 3 ateliere (2 de 

 
73 http://www.cjsuceava.ro/index.php/ro/unitati-admin-teritoriale/liteni 
74 http://www.liceuliteanu.ro/files/despre_noi/Oferta-scolara-2018-2019.pdf  

lăcătusărie și unul de montaj), tren și sală de sport74, gradul 

fiind de 80%. Școala Rotunda prezintă 3 corpuri de școală cu: 

14 săli de clase, 5 săli de grădiniță, laborator de informatică, 

laborator de biologie-educație Tehnologică și o sală pentru 

sport cu toate dotările necesare pentru buna desfășurare a 

activităților instructiv-educative 75 , însă slaba dotare a 

laboratoarelor și lipsa altor baze materiale care să aducă oferta 

educațională a școlii Rotunda la exigențele standardelor 

europene, conform informațiilor primite de la Primăria orașului 

Liteni, conferă un grad de modernizare de 25% a unității de 

învățământ.  

În anul 2019 se constată o creștere invers proporțională cu 

numărul de elevi înscriși la nivelurile de învățământ primar, 

gimnazial și liceal, diferența fiind de 10,1%. Astfel unui 

calculator îi revin în medie aproximativ 9 elevi, aflându-se în 

continuare pe un loc mai bun decât media pe județ. 

Având în vedere situația favorabilă a dotărilor cu echipamente 

tehnologice față de situația de la nivel de județ, administrația 

locală continuă să acorde o atenție sporită unităților de 

învățământ  din acest punct de vedere pentru a reduce 

decalajele existente pe nivelele de învățământ. O primă 

măsură este cerere de finanțare către Agenția  pentru 

Dezvoltare Regională Nord-Est pentru proiectul care poartă 

titlul de „Dezvoltare și dotarea infrastructurii operaționale a 

Liceului Tehnologic I.V. Liteanu din orașul Liteni, Suceava” 

care are ca obiectiv consolidarea bazei logistice tehnico-

profesionale aferenta Liceului Tehnologic „I.V. Liteanu” prin 

echiparea noului corp de clădire construit cu dotări de 

specialitate si tehnologii informaționale specifice. 

Tabelul nr. 2.28- Numărul de calculatoare conectate la internet pe forme de 

învățământ, anul 2021 

75 Proiect de Dezvoltare instituțională a Școlii gimnazială Rotunda 2013-

2017 

http://www.liceuliteanu.ro/files/despre_noi/Oferta-scolara-2018-2019.pdf
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Nr. Crt. Unitate de învăţământ 
Număr PC-

uri 

Număr de PC-
uri conectate 

la internet 

1. Grădiniţe 11 - 

2. 
Şcoli primare și 

gimaziale 
92 64 

4. Licee 64 58 

 Total 167 122 

Sursa: Primăria orașului Liteni 

În prezent, Școala Gimnazială Rotunda nr. 1 a fost în 

reabilitare, lucrările au fost de modernizare, care au constat în 

construirea unei noi săli de clasă, construirea de wc-uri 

interioare, cu apă şi canalizare, construirea unei centrale 

termice, refacerea acoperişului, izolaţie termică, refacerea 

instalaţiei electrice etc. Şcoala Primară Rotunda nr 2 a fost 

reabilitată începând cu anul 2008, prin construirea a încă două 

noi săli de clase şi a unei cancelarii cu fonduri de la Consiliul 

Local Liteni76. 

Din punct de vedere al dotărilor cu echipamente tehnologice, 

la nivelul învățământului primar și gimnazial în anul 2019 au 

fost 92 de calculatoare din care doar 64 conectate la internet77. 

În ceea ce privește liceul din orașul Liteni, din 1963 acesta a 

funcționat ca liceul de cultură generală, cu local nou, (corpul 

A) cu 8 săli de clasă şi laborator. Corpul B a fost dat în folosinţă 

în anul 1972, având 14 săli de clasă, un laborator de chimie şi 

cabinetele de istorie şi geografie.  

Din punct de vedere al dotărilor cu echipamente tehnologice, 

la nivelul învățământului primar și gimnazial în anul 2019 au 

fost 64 de calculatoare. Unitatea şcolară dispune de 

laboratoare de chimie-fizică, biologie-educație tehnologică şi 

informatică. De asemenea pentru desfăşurarea orelor de 

educaţie fizică unitatea deține o sală de sport, iar fondul de 

 
76 http://scoalarotunda.ro/despre/ 

carte a liceului oferă elevilor peste 22.000 de cărţi pentru a 

desăvârşi pregătirea începută în sala de clasă. 

Din punct de vedere al existenței sistemelor de încălzire, toate 

unitățile de învățământ dețin centrale termice, cu excepția 

Corpului C al liceului care folosește sobe și ale grădinițelor  cu 

program normal Corni și Roșcani a căror instalare este în curs 

de montare. 

Nivelul de instruire al populaţiei 

Numărul total de persoane cu un nivel de instruire primar de 

la nivelul orașului Liteni se află într-o continuă creștere din 

anul 2016-2017 până în 2019-2020, înregistrând în medie un 

număr de 354 de persoane, în anul 2020/2021 scăzând cu un 

procent de 1,97%. Populația cu un nivel de studii primare 

reprezintă 5,62% din populația activă în anul 2020. 

Tabel nr. 2.29 – Situaţia persoanelor cu un nivel de studii primare pe sexe 

Nr. 
crt. Denumire 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

2020/
2021 

1. 

Număr persoane 

cu nivel de 

instruire primar 

348 354 355 359 347 

2. Bărbaţi 175 180 183 175 177 

3. Femei 173 174 172 184 170 

Sursa: Primăria orașului Liteni 

Raportată la structura pe sexe a persoanelor ce au un nivel de 

instruire primar, se constată că în toți anii de referință numărul 

femeilor cu un nivel de instruire primar este mai mic decât al 

bărbaților, excepție fiind anul 2019/2020 când ponderea 

femeilor cu studii primare era cu 4,89% mai mare decât cea a 

bărbaților. 

77 INSSE și Primăria orașului Liteni 

http://scoalarotunda.ro/despre/
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Cu privire la evoluția persoanelor cu nivel de instruire 

gimnazial, aceasta a cunoscut în cadrul perioadei de analiză 

un trend descendent, numărul acestor persoane scăzând de la 

an la an, printre motive numărându-se atât scăderea 

populației școlare în ultimii ani, cât și creșterea abandonului 

școlar. Ponderea populației cu un nivel de instruire gimnazial 

în populația cu vârstă de muncă a orașului Liteni din 2020, era 

de aproximativ 3,93%. 

Tabelul nr. 2.30 – Situaţia persoanelor cu un nivel de instruire gimnazial 

Nr. 

crt. 
Denumire 2016/

2017 
2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

2020/
2021 

1. 

Număr 

persoane cu 

un nivel de 

instruire 

gimnazial 

416 391 336 296 276 

2. Bărbaţi 209 206 162 156 147 

3. Femei 207 185 174 140 129 

Sursa: Primăria orașului Liteni 

Rata de abandon școlar 

La nivelul unităților de învățământ din orașul Liteni se constată 

o evoluție nefavorabilă a ratei abandonului școlar. Astfel, dacă 

în anul 2018/2019 rata abandonului școlar la nivelul claselor 

primare și gimnaziale din Rotunda era de 2%, în anul școlar 

2019-2020 aceasta a crescut cu aproximativ 1%, ajungând la 

3%. La nivelul liceului și școlii gimnaziale din Roșcani se 

înregistrează o rată a abandonului de 0,01% în anii școlari 

2018-2019, rată care se menține constantă în cazul liceului și 

în anul școlar 2019-2020. 

Creșterea ratei abandonului școlar la nivelul orașului Liteni are 

numeroase efecte negative asupra dezvoltării locale, cauzând 

pe viitor o mărire a ratei șomajului, a gradului de sărăcie și în 

final excluziune socială. 

Accesul la studii şi calitate a educaţiei 

Deşi accesul la educaţie este un drept al fiecărui cetăţean, 

există constrângeri care îngrădesc, mai mult sau mai puţin 

posibilitatea de a urma o formă de învăţământ, un exemplu 

fiind costurile asociate frecventării învăţământului. Acestea 

duc la creşterea ratei de abandon şcolar şi limitează accesul la 

educaţie.  

La nivelul orașului Liteni, sunt nu sunt suficiente unități de 

învățământ raportate la populația cu vârstă școlară, iar 

amplasarea acestora pe teritoriul orașului nu acoperă eficient 

toate zonele populate, înregistrându-se dificultăți cu privire la 

accesul elevilor. De asemenea, Primăria orașului pune la 

dispoziția elevilor un microbuz care asigură transportul 

acestora în siguranță către unitățile școlare, acesta circulând 

pe traseele Roșcani-Liteni și Rotunda-Liteni. 

În ceea ce privește finanțarea sistemului de învățământ local 

se constată că administrația publică locală a alocat în anul 

2016 cea mai mare pondere din bugetul local pentru 

învățământ, respectiv 57,19%, fiind cea mai mare valoare 

alocată în perioada de analiză, scăzând cu aproximativ 90% în 

anul 2020, reprezentând doar 8,84% din cheltuielile bugetului 

local. 

Calitatea educației 

Evaluarea calității actului educațional  se realizează, de regulă, 

prin prisma rezultatelor elevilor la testele naționale, rata 

promovabilității sau rezultatele obținute la testele 

internaționale. 

Analizând datele oferite de Primăria Liteni cu privire la 

evoluția ratei de promovabilitate din orașul Liteni, se 

constată că în anul școlar 2019/2020 procentul de 
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promovabilitate la examenele naționale a fost de 83% iar la 

examenul de Evaluare Națională rata în anul 2019/2020 a fost 

de 64% și la examen de certificare a competențelor 

profesionale este de 100%. 

Tabelul nr. 2.31 – Evoluția ratei de promovabilitate 

Nr. 

crt. 

Denumire 

unitate 

învățămâ

nt 

An școlar 
Nr. elevi 

înscriși 

Promovabilit

ate 
Bacalaureat 

Promovabilit

ate 

Evaluarea 

Națională 

1. 

 

LICEUL 
„IORGU 
VÂRNAV 
LITEAN

U” 
LITENI 

2016/2017 136 56% - 

2017/2018 134 65% - 

2018/2019 157 71% - 

2019/2020 152 83% - 

2. 

ȘCOALI 
CU 

CLASEL
E I-VIII  

2016/2017 128 - 82% 

2017/2018 165 - 58% 

2018/2019 161 - 69% 

2019/2020 153 - 64% 

Total 1.186 - - 

Sursa: LiceulLiteanu.ro, Primăria Liteni 

În ceea ce privește rezultatele obținute la testele 

internaționale PISA (Programme for International Student 

Assessmnet – Programul de Evaluare Internațională a Elevilor) 

inițiat de OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică), România se poziționa pe locul 47 din cele 72 de 

țări evaluate în anul 2018. O diferență dintre testele PISA din 

2015 și cele din 2018 este că analfabetismul funcțional a urcat 

de la 39% în 2015 la 44% în 2018, marcând o creștere de 

5%.78 

 
78 https://www.edupedu.ro/rezultate-pisa-2018-romania-obtine-cel-mai-slab-
punctaj-din-ultimii-9-ani-cea-mai-mare-cadere-fiind-la-matematica-
analfabetismul-functional-la-apogeu/ 

Figura nr. 31– Rezultatele la teste PISA, perioada 2006-2018 

Față de media țărilor OECD, rezultatele României la PISA 2018 

sunt mai slabe ca la testarea din 2015 atât la matematică și 

citire, cât și la științe. Diferențele dintre rezultatele medii ale 

țărilor care fac parte din Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică și cele ale României sunt de 59 de 

puncte la citire, tot 59 de puncte la matematică și 63 de puncte 

la științe. 

În România, testele de evaluare PISA 2018 au fost aplicate în 

170 de unități de învățământ, printre care și unități 

apartenente orașului Liteni. Au participat 5081 de elevi din 

clasele VII-X, fiind validate și prelucrate 5075 de teste. Cea 

mai mare pondere au avut-o elevii din clasa a IX-a (77,9%), 

https://www.edupedu.ro/rezultate-pisa-2018-romania-obtine-cel-mai-slab-punctaj-din-ultimii-9-ani-cea-mai-mare-cadere-fiind-la-matematica-analfabetismul-functional-la-apogeu/
https://www.edupedu.ro/rezultate-pisa-2018-romania-obtine-cel-mai-slab-punctaj-din-ultimii-9-ani-cea-mai-mare-cadere-fiind-la-matematica-analfabetismul-functional-la-apogeu/
https://www.edupedu.ro/rezultate-pisa-2018-romania-obtine-cel-mai-slab-punctaj-din-ultimii-9-ani-cea-mai-mare-cadere-fiind-la-matematica-analfabetismul-functional-la-apogeu/
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urmați de cei de clasa a X-a (15,1%), clasa a VIII-a (6%) și 

de clasa a VII-a (0,9%). 

La nivelul orașului Liteni, evoluția elevilor care au participat la 

testele PISA prezintă un trend descendent pentru clasele 

gimnaziale, scăzând cu 38,67% în anul 2020-2021 față de anul 

2016-2017, neînregistrându-se diferențe majore de la an la an 

în ceea ce privește participanții din nivelul de învățământ 

primar (clasa a II-a și clasa a IV-a). 

 

Figura nr. 32 – Participați la testele PISA pe niveluri de învățământ, perioada 

2016-2021 
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2.11 Sănătate 

Cerințele strategice sunt o metodă care garantează că 

fondurile UE generează o valoare adăugată mai mare decât 

investițiile pe care le finanțează. Pentru perioada de 

programare 2021-2027, Romania va primi aproximativ 30 de 

miliarde de euro prin intermediul fondurilor structurale și de 

investiții europene (FESI). Acest buget considerabil va ajuta la 

rezolvarea unei serii de provocări în materie de dezvoltare la 

nivelul întregii țări.79 

2.11.1 Radiografia principalelor schimbări 

Sistemul de sănătate al orașului Liteni se confruntă cu același 

probleme înregistrate, în general, în orașele mici, slab 

dezvoltate din România, referitoare la lipsa unui sistem sanitar 

la nivel local. Cel mai apropiat sistem sanitar fiind în județul 

Suceava, aflându-se la 30 de km distanță. 

Unitatea sanitară a municipiului Suceava este cea mai 

importană unitate sanitară din județ ce are o capacitate 

hotelieră de 1.200 de paturi care acoperă majoritatea 

patalogiilor deservite la nivel național de spitalele județele. 

Acesta oferă peste 30 de specialități medicale, acordând 

servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de 

specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice 

având la dispoziția pacienților 14 săli de operație, 42 de medici 

chirurgi  și o secțiune de UPU cu 9 medici specialiști  și personal 

auxiliar calificat.80 

 
79 http://documents1.worldbank.org/curated/en/229441580287960157/pdf/Romania-

Catching-Up-Regions-Strategic-Requirements-for-Organizational-Models.pdf 
80 http://documents1.worldbank.org/curated/en/229441580287960157/pdf/Romania-

Catching-Up-Regions-Strategic-Requirements-for-Organizational-Models.pdf  

Analizând contextul pandemic actual, spitalul „Sf. Ioan cel 

Nou” din Suceava a beneficiat în anul 2020 de o reparație 

capitală pentru extinderea și dotarea accesului în spital pentru 

separarea fluxului de personal medical pe un circuit Covid-19, 

în valoare de 326.000,00 lei, bani primiți de la Consiliul 

Județean Suceava. Pe lângă reparații, au fost achiziționate opt 

containere pentru vestiare, în valoare de 333.200,00 lei și 

două sisteme uscare/perdea de aer cald, în valoare de  

20.468,00 lei.81  

Pentru combaterea cazurilor de SARS COV-19, secția de 

Anestezie și Terapie Intensivă este structurată și dotată 

conform normativelor în vigoare, funcționând cu 40 de paturi, 

sectorul Anestezie din blocul operator dispune de cameră 

preanestezică, iar în sala de operație există bloc de prize 

pentru aparatura anestezică și gaze tehnice (anestezice,O2, 

aer comprimat).82 

La nivelul orașului Liteni incidența la data de 27.09.2021 este 

de 1,27 conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate 

Publică Suceava, ceea ce înseamnă că zona se află în scenariu 

verde, administrația publică locală depunând eforturi continue 

pentru apărarea sănătății publice. În anul 2020 la nivelul 

orașului și satelor componente s-au desfășurat campanii de 

dezinfecție pe mai multe paliere astfel: dezinfecția interioară 

a scărilor de bloc și a spațiilor comune situate în centrul 

orașului orașul Liteni, dezinfecția trotuarelor, parcărilor, 

81 https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-10-28/Flutur-anunta-

noi-investitii-la-Spitalul-Judetean-si-dotarea-acestuia-cu-aparatura-si-
echipamente-medicale  
82 Spitalul județean Suceava 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-10-28/Flutur-anunta-noi-investitii-la-Spitalul-Judetean-si-dotarea-acestuia-cu-aparatura-si-echipamente-medicale
http://documents1.worldbank.org/curated/en/229441580287960157/pdf/Romania-Catching-Up-Regions-Strategic-Requirements-for-Organizational-Models.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/229441580287960157/pdf/Romania-Catching-Up-Regions-Strategic-Requirements-for-Organizational-Models.pdf
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-10-28/Flutur-anunta-noi-investitii-la-Spitalul-Judetean-si-dotarea-acestuia-cu-aparatura-si-echipamente-medicale
http://documents1.worldbank.org/curated/en/229441580287960157/pdf/Romania-Catching-Up-Regions-Strategic-Requirements-for-Organizational-Models.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/229441580287960157/pdf/Romania-Catching-Up-Regions-Strategic-Requirements-for-Organizational-Models.pdf
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-10-28/Flutur-anunta-noi-investitii-la-Spitalul-Judetean-si-dotarea-acestuia-cu-aparatura-si-echipamente-medicale
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locurilor publice de acces în magazine alimentare, farmacii, 

dispensa și instituții publice locale.83 

În ceea ce privește starea de sănătate a populației se constată 

că la nivelul orașului Liteni, a existat un singur caz de 

tuberculoză pulmonară în perioada 2016-2020. Conform 

datelor furnizate de Primăria Liteni, două cabinete individuale 

medicale din cele 3 de la nivelul orașului, a efectuat în perioada 

de analiză 58.052 de consultații care au avut ca verdict boli 

ușor tratabile. 

2.11.2 Indicatori reprezentativi. Analiză  

Evaluarea sistemului de sănătate de la nivelul orașului Liteni 

s-a realizat prin analizarea următorilor indicatori 

reprezentativi: 

• infrastructura sanitară; 

• personal medico-sanitar; 

• alocări bugetare pentru sănătate. 

 
83 https://www.svnews.ro/actiune-de-dezinfectie-cu-nivel-inalt-la-liteni-

tomita-onisii-pentru-noi-pe-primul-loc-acum-este-sanatatea-
populatiei/207231/ 

Infrastructura sanitară 

Infrastructura sanitară din orașul Liteni era formată în anul 

2019 din 3 cabinete medicale de familie, 3 cabinete 

stomatologice și 2 farmacii. 

Tabel nr. 2.32 – Unităţile sanitare pe localităţi, anul 2019 

Nr. 
crt. Localitate Spitale 

Dispensar
e 

medicale 

Cabinete 
medicale1 

Cabinete 
stomatol

ogice 

Farmacii 
şi puncte 
farmaceut

ice 

1. 
Gura 

Humorului  
1 1 34 16 17 

2. Siret 2 - 8 9 3 

3. Dolhasca - - 3 2 3 

4. Oraşul Liteni - - 3 3 2 

5. Vicovul de Sus - - 10 7 7 

6. Cajvana - - 4 2 3 

Cuprinde: cabinete de medicină generală, cabinete şcolare, cabinete de 
familie şi cabinete specializate 

Sursa: INSSE 
 

Se observă că localitatea se află printre ultimele locuri la nivel 

județean în ceea ce privește numărul de locuri care îi revin 

unui cabinet medical, respectiv  3.429 de persoane, fiind pe 

ultima poziție cu Dolhasca. 

Aceeași situație se regăsește și în cazul cabinetelor 

stomatologice, cu un număr de 5.145 locuitori/cabinet, urmat 

de orașul Dolhasca, poziția cea mai favorabilă având-o Gura 

Humorului cu un număr de 1093 locuitori/ cabinet 

stomatologic. 
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Cu privire la numărul de locuitori raportat la numărul de 

farmacii și puncte farmaceutice, Liteni prezintă cel mai mic 

număr din clasamentul localităților, având 2 farmacii și puncte 

farmaceutice, pe următoarele poziționându-se Siret, Dolhasca 

și Cajvana cu câte 3 farmacii fiecare. 

Nevoile investiționale în infrastructura de sănătate, lucrările de 

reabilitare (inclusiv termice), modernizare, nevoia înființării 

unei unități medico-sanitare și dotare precum și lipsa unor 

centre de permanență sunt doar câteva probleme identificate 

la nivelul orașului prin Planul de Dezvoltare Regională Nord-

Est 2021-2027. 

Personalul medico-sanitar 

Un sistem medico-sanitar performant nu înseamnă doar 

infrastructură medicală adecvată, ci și personal specializat 

corelat cu nevoile și dimensiunea comunității. Cadrele 

medicale care ofereau servicii medico-sanitare populației din 

Liteni, totalizau în anul 2019, 14 persoane, din care: 3 medici 

de familie, 3 stomatologi, 2 farmaciști și 6 persoane din 

categoria personalului sanitar medical mediu care clasează 

Liteni în categoria orașelor cu deficit de personal medical 

sanitar specializat. 

Din punct de vedere al distribuției pe sectoare, public sau 

privat, personalul sanitar reprezentat de medici, farmaciști și 

stomatologi erau încadrați în sectorul privat, o distribuție 

înclinată spre sectorul privat se poate observa la nivelul 

personalului sanitar mediu. 

Tabel nr. 2.33 – Personalul sanitar – oraşul Liteni, anul 2019 
 Sursa: INSSE 

 
84 Raport INSSE 2019, pagina 47 

Evaluarea numărului de cadre medicale din prisma suficienței 

numerice plasează Liteni pe ultima poziție la nivel județean, 

unui medic revenindu-i 3.428 locuitori. La nivel național unui 

medic îi revin aproximativ 322 locuitori84, în timp ce în Uniunea 

Europeană se înregistrează un medic la 277 persoane. 

 
Tabel nr. 2.34 – Personalul sanitar pe localităţi, anul 2019 

Nr. 
crt. Localitate Număr de locuitori ce revin la un medic 

1. Gura Humorului 547 

2. Siret 386 

3. Dolhasca 3.826 

4. Oraş Liteni 3.428 

5. Vicovu de Sus 2.399 

Sursa: INSSE 

Accesul la infrastructura de sănătate 

Gradul de acces la serviciile medicale este reflectat în primul 

rând prin prisma distanțelor ce trebuie parcurse de către 

locuitori până la locația unităților spitalicești/sanitare. 

Majoritatea punctelor sanitare sunt amplasate cu precădere în 

centrul orașului, locuitorii din satul Corni au probleme în ceea 

ce privește accesul fizic la serviciile sanitare, ca urmare a 

distanței relativ mari de parcurs. 

În ceea ce privește distanța până la cel mai apropiat 

ambulatoriu sau structură de primiri urgențe sau chirurgie, 

acesta este de 36 km, în județul Suceava.  

Tabelul nr. 2.35 – Situaţia privind accesul la serviciile medicale 
Nr. 

crt. 
Denumire Corni Siliștea Rotunda Roșcani Vercicani 

1. Distanţa (KM) la cel 
mai apropiat 

6 5 5 2 5 

Nr. 

crt. 
Liteni Medici Stomatologi Farmacişti 

Personal 

sanitar 

mediu 

1. Sector public - - - 1 

2. Sector privat 3 3 2 5 
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Nr. 

crt. 
Denumire Corni Siliștea Rotunda Roșcani Vercicani 

cabinet medic de 
familie 

2. 
Distanţa (KM) la cel 
mai apropiat centru 
de permanenţă 

36 35 34 31 33 

3. 

Distanţa (KM) la cel 
mai apropiat 
ambulatoriu de 
specialitate 

36 35 34 31 33 

4. 
Distanţa (KM) la cel 
mai apropiat 
laborator de analize 

36 35 34 31 33 

5. 

Distanţa (KM) la cel 
mai apropiat 
laborator de 
imagistică 

36 35 34 31 33 

6. 

Distanţa (KM) la cel 
mai apropiată 
Structură de primiri 
urgente 

36 35 34 31 33 

7. 
Distanţa (KM) la cel 
mai apropiat Spital 
general acuţi 

36 35 34 31 33 

8. 

Distanţa până la 
primul Spital 
specializat de 
chirurgie 
cardiovasculară 

36 35 34 31 33 

Alocări bugetare pentru sănătate 

În perioada 2016-2020 cheltuielile totale cu sănătatea  din 

bugetul local au fost de  146.780,00 lei. Se constată faptul că 

în anul 2020, sănătății, i s-a alocat o sumă de 41.000,00 lei, 

reprezentând 0,39% din bugetul local. De remarcat este 

creșterea alocării fondurilor sistemului de sănătate din ultimii 

3 ani de analiză, în anul 2017 fiind alocate cu 56,07% mai 

puține fonduri față de 2020. 

Tabelul nr. 2.36 – Situația cheltuielilor din bugetul local pentru sănătate  
Nr. 

crt. 
Denumire 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Cheltuieli 
din bugetul 
local pentru 

19.610,00 18.010,00 30.060,00 38.100,00 41.000,00 

Nr. 

crt. 
Denumire 2016 2017 2018 2019 2020 

sănătate 
(lei) 

2. 
Pondere în 
bugetul local 0,13% 0,17% 0,30% 0,39% 0,39% 

Sursa: Primăria orașului Liteni 

În concluzie, la nivelul localităţii Liteni sunt prezente deficienţe 

evidente în ceea ce priveşte situaţia sistemului sanitar, fiind 

necesare investiţii  semnificative în infrastructură, 

repoziţionarea/crearea de puncte sanitare în zonele mai 

îndepărtate de centrul oraşului.   

 

Prioritară este deschiderea unui spital la nivelul orașului Liteni, 

o oportunitate fiind accesarea de fonduri europene 

nerambursabile în vederea dotării unităţii şi modernizării 

infrastructurii. Este importantă creşterea calităţii serviciilor 

medicale şi a accesului populaţiei oraşului la acestea. Astfel, 

trebuie avută în vedere atât ameliorarea stării de sănătate a 

comunităţii locale, cât şi creşterea performanţei sistemului 

medical. 

Asigurarea serviciilor medicale la un nivel optim ar trebui să 

constituie una din principalele preocupări ale administrației 

oraşului Liteni, starea de sănătate a populaţiei având un 

impact major asupra dezvoltării socio-economice, fiind astfel 

importantă alocarea de fonduri pentru corectarea deficienţelor 

existente la nivelul infrastructurii sanitară. 

2.11.3 Diagnosticul stării de sănătate a populaţiei. 

Factori determinanţi  

Din punct de vedere al stării de sănătate a populației la nivelul 

orașului Liteni nu există un specific al bolilor ce se întâlnesc în 

rândul populației. Cea mai mare frecvență în rândul cetățenilor 

orașului Liteni au boli cardiovasculare, obezitate, diabet zahar, 

boli legate de consumul de alcool, boli respiratorii, boli 

reumatice etc. 
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O problemă importantă sesizată la nivelul populației locale 

este reprezentată de lipsa interesului pentru efectuarea 

analizelor periodice, având ca motive principale 

supraaglomerarea medicilor de familie, fie datorită costurilor 

ridicate. 

Cele 9 cadre medicale existente în orașul Liteni întâmpină 

probleme destul de mari pentru a asigura asistență medicală 

la un număr de 10.289 de locuitori. Medicii de familie reclamă 

faptul că este imposibil să efectueze orele de teren, din cauza 

supraîncărcării cu pacienți la cabinetele pe care le 

administrează.  

Tabelul nr. 2.37 – Evoluţia cazurilor medicale care duc la excluziune socială 

Nr. Crt. Denumire afecțiune medicală 2016-2020 

1. TBC 1 

2. Boli psihice 32 

3. Boala Alzheimer 9 

4. HIV/SIDA - 

 Total 42 

Sursa: Primăria Liteni 

Analizând datele furnizate de Primăria orașului Liteni, se 

observă că în perioada de referință nu au existat cazuri de HIV 

sau SIDA însă cele două cabinete medicale au înregistrat 

cazuri de alte boli care duc la excluziune socială și care la nivel 

local, prin lipsa unităților medicale de specialitate, nu se pot 

efectua internări sau supravegheri medicale. 

În orașul Liteni, ca și în orice altă comunitate, starea de 

sănătate este influențată de o serie de factori, precum nivelul 

veniturilor, rata șomajului, mediul de lucru, poziționarea 

geografică. 

 
85 https://aqicn.org/city/romania/suceava/str.-marasesti/ 

Nivelul veniturilor este un factor determinant care reflectă 

capacitatea unei persoane de a apela la servicii medicale de 

calitate. Deși unele servicii medicale sunt asigurate de către 

sistemul public de sănătate, sunt multe servicii pentru care 

asiguratorul trebuie să plătească: medicamente 

necompensate, analize medicale care nu sunt decontate de 

către Casa de Asigurări de Sănătate. Astfel, în condițiile în care 

orașul Liteni, nivelul veniturilor este cu mult sub media 

națională, populația va folosi aceste venituri prioritar pentru 

îndeplinirea nevoilor de bază, cum ar fi hrana, condițiile de 

trai, sănătatea rămânând pe locuri secundare. 

Șomerii care ocupă o pondere care nu poate fi neglijată în 

rândul persoanelor active, sunt un grup vulnerabil care nu au 

acces la serviciile sanitare decontate de către Casa de 

Asigurări de Sănătate. De asemenea, atât aceștia cât și 

membrii familiilor acestora, se află în riscul de a neglija starea 

de sănătate din lipsa posibilităților financiare de accesare a 

serviciilor de sănătate.    

Un alt factor care își poate aduce aportul în sens negativ 

asupra stării de sănătate a populației orașului Liteni est rata 

ridicată a șomajului, care determină un nivel mai scăzut al 

veniturilor, dar și o creștere a nivelului de stres cu efecte de 

accelerare a numeroase afecțiuni precum: boli 

cardiovasculare, boli neuropsihice sau boli legate de consumul 

de alcool. 

Mediu de lucru  are efecte asupra stării de sănătate atât prin 

influența pe care o pot avea factorii nocivi din mediu asupra 

sănătății, cât și prin condițiile de lucru. În municipiul Suceava 

poluarea aerului este slabă, conform datelor furnizate de 

Agenția Națională pentru Protecția Mediului, un avantaj al 

orașului Liteni este și că zona prezintă un specific agrar care 

ajută la păstrarea aerului curat, neexistând fabrici sau uzine 

care să polueze excesiv.85 

https://aqicn.org/city/romania/suceava/str.-marasesti/
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2.12 Incluziune socială 

„În regiunea Nord-Est, o pondere importantă a populației se 

confruntă cu una sau mai multe forme de excluziune: 

educațională, sănătate, ocupațională, socială, economică, 

locuire. Sunt afectate în special persoanele cu venituri reduse 

sau fără venituri, persoane aparținând minorității rome, 

familiile monoparentale, persoanele cu dizabilități, 

gospodăriile din mediul rural bazate pe agricultură de 

subzistență sau semi-subzistență. Conform diverselor studii și 

cercetări realizate există și alte segmente sociale vulnerabile 

care pot fi adăugate: persoane adulte fără adăpost, persoane 

dependente de alcool, șomerii, etc.”86 

Excluziunea socială afectează indivizi și comunități în moduri 

foarte diverse, care nu pornesc doar de la sărăcie ci și de la 

lipsei unui loc de muncă, de la posibilitățile disfuncționale 

familiale, de la discriminare sau intoleranță etc. Excluziunea 

socială a unor persoane sau categorii de persoane are cauze 

numeroase. 

În acest sens, un deziderat important al Uniunii Europene este 

promovarea incluziunii sociale sau, cu alte cuvinte, lupta 

împotriva sărăciei și excluziunii sociale, și se realizează prin 

stabilirea unor obiective specifice comun acceptate de toate 

statele, prin implementarea unor planuri naționale de acțiune 

prin care obiectivele să fie atinse și prin dezvoltarea unui 

 
86  https://old.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-
2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf 
87https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/dimensiuni_ale_inclu

ziunii_sociale_in_romania_2019.pdf 
 

sistem de măsurare și de raportare periodică a schimbărilor 

apărute.87 

2.12.1 Radiografia principalelor schimbări  

Orașul Liteni are deficiențe profunde în ceea ce privește 

serviciile sociale puse la dispoziția grupurilor vulnerabile, 

nefiind înregistrate schimbări majore favorabile de-o lungul 

timpului, dimpotrivă se constată lipsa în ceea ce privește 

infrastructura socială și a numărului de organizații care 

activează în domeniul social. 

Ponderea persoanelor cu risc de sărăcie sau excluziune socială 

înregistrată la nivel regional nu reflectă îmbunătățiri 

semnificative, având un progres foarte scăzut, scăzând cu 

8,74% în 2017 față de procentul din 2007, respectiv pentru 

Regiune Nord-Est fiind de 33,4%88, grupa de vârstă cea mai 

predispusă este cea de 0-17 ani fiind în procent de 41,77%.89 

 
89 https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-

content/uploads/sites/49/2018/11/Material-DJS-Saracie-si-excluziune-
sociala.pdf, pagina 4 

https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2018/11/Material-DJS-Saracie-si-excluziune-sociala.pdf
https://old.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf
https://old.adrnordest.ro/user/file/pdr/2021/PDR%20NE%202021-2027%20vers.%20ianuarie%202021.pdf
https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2018/11/Material-DJS-Saracie-si-excluziune-sociala.pdf
https://is.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/49/2018/11/Material-DJS-Saracie-si-excluziune-sociala.pdf
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Referitor la ponderea persoanelor cu dizabilități în populația 

totală a orașului Liteni s-au înregistrat fluctuații majore în ceea 

ce privește categoria de vârstă, numărul total fiind de 330 de 

persoane cu handicap care beneficiază în proporție de 100% 

de indemnizație de handicap. 

Tabelul nr. 2.38 – Numărul persoanelor cu dizabilități pe categorii de vârstă 

Nr. crt. Denumire 2020 

1. 

 

Număr persoane cu 

dizabilităţi, din care: 
330 

1-18 ani 25 

19-40 ani 50 

41-60 ani 90 

peste 64 ani 165 

2. Pondere în populaţia totală 3,20% 

Sursa: Primăria oraşului Liteni 

Cu privire la infrastructura educaţională pentru copiii cu 

dizabilităţi, nu există unităţi de învăţământ specializate. 

Conform datelor furnizate de ISJ Suceava, 1 singur locuitor cu 

dizabilități este înscris începând cu anul școlar 2016-2017 în 

sistemul de învățământ.  În aceeași situație se află și categoria 

de persoane care frecventează o formă de învățământ 

specială, în anii de analiză 2015-2019 nefiind înregistrate 

modificări din acest punct de vedere. Pe lângă lipsa unităţilor 

specializate, această categorie este afectată şi de lipsa 

personalului specializat pentru persoanele cu dizabilităţi. 

În ceea ce priveşte adaptarea infrastructurii din oraş 

pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, prin 

intermediul proiectului cod SMIS 125043 se dorește 

asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii în 

clădirile și spațiile publice urbane create prin intermediul 

acestuia (spațiile verzi, construirea trotuarelor etc.), prin 

adaptarea infrastructurii la nevoile speciale ale acestora. Acest 

lucru se va realiza prin măsurile precum amenajarea rampelor 

de acces exterior și crearea de grupuri sanitare destinate 

persoanelor cu dizabilități în cadrul construcțiilor civile, 

dotarea construcțiilor civile cu câte un elevator pentru 

transportul la etaj a persoanelor cu dizabilități, montarea de 

dale și benzi tactilo-vizuale, pentru ajutarea persoanelor 

nevăzătoare în spațiile verzi, montarea de toalete ecologice 

vidanjabile adaptate suplimentar pentru a fi utilizate și de 

persoanele cu dizabilități în cele două spații verzi (Rotunda și 

de lângă Casa de Cultură, amenajarea a 3 locuri de parcare 

pentru persoanele cu dizabilități în zonele centrului cultural-

recreativ creat prin proiect.  

2.12.2 Indicatori reprezentativi. Analiză 

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori din domeniul 

social au fost analizați: 

• beneficiarii de ajutoare de încălzire; 

• familiile monoparentale; 

• persoanele fără adăpost. 

Beneficiarii de ajutoare de încălzire 

O altă categorie de persoane către care sunt îndreptate 

serviciile sociale este cea a beneficiarilor de ajutoare de 

încălzire. În ceea ce priveşte evoluţia numărului acestora, 

este înregistrat un trend descendent, în anul 2016 fiind 

acordate cu 65,25% mai multe ajutoare decât în anul 2020. 

Referitor la distribuţia ajutoarelor de încălzire, se observă o 

descreștere a numărului de ajutoare acordate în perioada 

2016-2020. 

Tabel nr. 2.39 – Numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire 
Nr. 

crt. 
Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Beneficiari – 

încălzire pe lemne 
757 547 375 285 263 

2. 
Total din 

populația totală 
7,32% 5,31% 3,64% 2,76% 2,55% 

Sursa: Primăria orașului Liteni 
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Familiile monoparentale 

La nivelul oraşului Liteni în anul 2021 din punct de vedere al 

familiilor monoparentale care beneficiază de ajutoare sociale 

se numără 16 familii. Pentru reducerea riscului social în care 

se află aceasta categorie, se organizează evenimente cu 

scopuri caritabile în partenerial cu „Salvați copii” filiala 

Suceava și proiectul C.A.S.A. (Construim, Asistăm Social, 

Acționăm”. 

Persoanele fără adăpost 

La nivelul oraşului Liteni se înregistrează un număr de 7 

persoane fără adăpost în anul 2021 90 , un număr redus 

comparativ cu alte oraşe similare.  

Disparităţi sociale şi grupuri vulnerabile 

În ceea ce priveşte riscul de sărăcie şi excluziunea socială, se 

remarcă discrepanţe inter-regionale majore. Zona care are cel 

mai bun nivel al acestui indicator este Bucureşti-Ilfov, urmată 

îndeaproape de zona Nord-Vest. În cealaltă extremă, zona cea 

mai defavorizată din punct de vedere al persoanelor cu risc de 

sărăcie sau excluziune socială este Nord-Est, sărăcia în 

această arie fiind de două ori mai prevalentă faţă de cea din 

ariile anterior menţionate.  

 
90 Primăria orașului Liteni 

 
Figura nr. 33 - Persoanele cu risc de sărăcie sau excluziune socială (%) 
 

România are cea mai mare rată a sărăciei a persoanelor 

încadrate în muncă din UE (17,4%). Rata de sărăcie a 

persoanelor încadrate în muncă este de cinci ori mai mare în 

rândul lucrătorilor cu un nivel scăzut educație decât în rândul 

absolvenților universitari.  

Elaborarea politicilor privind incluziunea socială, 

disponibilitatea serviciilor sociale și transferurile sociale nu 

sunt încă pe deplin eficiente pentru a scoate populația din 

sărăcie și nu dispun de o abordare integrată care să îmbine 

măsurile privind ocuparea forței de muncă, sănătatea și 

educația. Deși, România a avut un plan național privind 

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru 2015-2020 și 

a aprobat un pachet de 47 de măsuri de combatere a sărăciei, 

unele dintre acestea au fost amânate91. 

91 https://worldvision.ro/wp-content/uploads/2020/05/Raport-Inegalitati-
World-Vision-Romania-sumar.pdf 
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Figura nr. 34 – România – Ciclul sărăciei rurale92 

Un rol important în sprijinirea categoriilor defavorizate din 

punct de vedere social îl au organizaţiile non-guvernamentale, 

unele proiecte în această direcţie fiind dezvoltate prin 

colaborarea autorităţilor locale cu acestea. În prezent, la 

nivelul oraşului Liteni, nu funcţionează nici o organizaţie de 

acest tip, proiectele de incluziune socială desfășurându-se prin 

intermediul evenimentelor de caritate la care se fac strângeri 

de fonduri și programul C.A.S.A. de la nivelul orașului 

Suceava. Aceste două măsuri vin în special în ajutorul familiilor 

monoparentale care au membri cu vârsta școlară și pe care 

costurile unei forme de învățământ îi împiedică să se integreze 

în ciclul social. 

Una dintre principalele probleme referitoare la integrarea 

acestora în societate o constituie lipsa studiilor care conduce 

 
92 World Vision 

automat şi la imposibilitatea integrării acestora pe piaţa 

muncii.  În acest sens, în prezent, se alocă sume din bugetul 

local prin care se încearcă reducerea discrepanțelor dintre 

categoriile sociale integrate în câmpul muncii și grupurile 

predispuse la vulnerabilitate socială tocmai din prisma 

veniturilor, respectivele ajutoare sociale încercând să acopere 

minimul necesar de trai și accesul la asistență medicală. Pe 

lângă dificultății integrării grupurilor vulnerabile din cauza 

lipsei studiilor, o altă problemă care se ridică este cea a 

abandonului școlar, care la nivelul claselor primare și 

gimnaziale este de 3% pentru anul școlar 2019/2020, adică un 

număr de 11 elevi din ciclurile de învățământ primar și 

gimnazial au abandonat timpuriu școala din cadrul școlii 

Rotunda. 

Un indicator important care contribuie la prezenţa unui risc 

ridicat de sărăcie şi excluziune socială este rata abandonului 

şcolar, care la nivelul oraşului Liteni a înregistrat o creştere 

cu 1% în anul 2019 faţă de anul 2020, menținându-se pe 

parcursul anilor școlari 2019/2020 și 2020-202193. Evoluţia 

acestui indicator reflectă, în perspectivă, care va fi populaţia 

care va beneficia, cel mai probabil, de politici specifice 

incluziunii sociale.  

Un alt grup de persoane vulnerabile este cel al persoanelor 

fără studii. Pentru populaţia activă, riscul de sărăcie este 

corelat cu nivelul educaţional. Nivelul de educaţie scăzut 

conduce la dificultăţi în accesarea pieţei muncii sau la 

prestarea de muncă necalificată, muncă la negru sau muncă 

ocazională. 

Abandonul şcolar la nivelul claselor primare, înregistrat în 

Liteni, reprezintă un fenomen îngrijorător, având în vedere că 

aceşti copii vor intra, cel mai probabil, în rândul adulţilor care 

nu ştiu să scrie şi să citească, ceea ce îi va condamna la sărăcie 

conform celor mai multe statistici privind incluziunea socială. 

93 Primăria orașului Liteni 



 Strategia de dezvoltare socio - economică              Orașul Liteni 2021-2027 

  
96 

Persoanele cu dizabilităţi reprezintă o altă categorie care 

întâmpină de asemenea probleme în ceea ce priveşte 

incluziunea socială. În ciuda prezenţei constante a acestora în 

oraşul Liteni, nu au fost întreprinse acţiuni privind asigurarea 

unor condiţii speciale, adaptate nevoilor acestora. De 

asemenea, având în vederea ponderea inexistentă a 

persoanelor cu dizabilităţi angajate, este importantă luarea 

unor măsuri în scopul integrării acestora pe piaţa muncii, prin 

stimularea angajatorilor pentru a avea în vedere şi această 

categorie de persoane defavorizate, prin adaptarea 

echipamentelor la necesităţile acesteia, prin derularea unor 

programe de informare cu privire la posibilităţile pe care le pot 

avea persoanele cu dizabilităţi. 

 

Familiile monoparentale reprezintă de asemenea un grup 

vulnerabil, deoarece de cele mai multe ori venitul câştigat de 

singurul membru al familiei nu permite asigurarea minimului 

necesar de trai pentru părinte şi copil(i). De asemenea, există 

cazuri în care aceste familii trăiesc doar din beneficiile sociale 

asigurate de bugetul de stat. 

 

Luând în existența acestora în oraşul Liteni, este oportună 

derularea unor programe viitoare de susţinere, fie prin 

înfiinţarea unor centre de zi unde să poată fi lăsaţi în grijă 

copiii pe parcursul programului de lucru al părintelui, fie printr-

un sprijin financiar suplimentar acordat familiilor, având în 

vedere că sunt mai expuse sărăciei. Foarte importantă este şi 

acordarea de consiliere, întrucât deseori, la baza acestora stau 

divorţul, decesul sau migraţia unuia dintre părinţi şi stabilirea 

sa pe o perioadă nedeterminată în străinătate, fără a avea 

intenţia de a se întoarce în cadrul familiei.  

În concluzie, la nivelul oraşului Liteni nu sunt prezente 

deficienţe majore în ceea ce priveşte susţinerea persoanelor 

defavorizate, unitatea de administratre teritorială încercând să 

îmbunătățească starea materială a acestora. Prioritare sunt 

acţiunile privind crearea de condiţii pentru persoanele cu 

dizabilităţi și încadrarea acestora în câmpul muncii, măsură  

care în prezent este neglijată. De asemenea, importantă este 

şi înființarea unei cantine de ajutor social care să vină în 

sprijinul populației care trăiește în zone dezavantajate.  

 

În vederea minimizării riscului de excluziune socială este 

necesară adoptarea de strategii pe termen lung care să vizeze 

facilitarea accesului cetăţenilor, şi în special al grupurilor 

dezavantajate la resurse, drepturi şi servicii, îmbunătăţind 

astfel condiţiile de viaţă a întregii comunităţi locale. 
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2.13 Patrimoniul cultural – sportiv 

Valorificarea patrimoniului cultural reprezintă un factor 

important în dezvoltarea oraşului Liteni, contribuind totodată 

la consolidarea identităţii locale.  

Este importantă asigurarea unei dezvoltări durabile a 

patrimoniului cultural, pentru ca şi generaţiile următoare să 

beneficieze de aceste resurse dobândite de la înaintaşi. Având 

în vedere caracterul lor neregenerabil, acestea trebuie 

protejate, deoarece risipirea lor este ireversibilă, nemaiputând 

fi ulterior recuperate. 

Pe lângă contribuţia specificului cultural al localităţii, un rol 

important în dezvoltarea locală îl are şi patrimoniului sportiv, 

prin premisele pe care le creează pentru practicarea turismului 

sportiv, care este în plină dezvoltare, atât la nivel local, 

regional, naţional, cât şi global. 

2.13.1 Patrimoniul cultural  

Orașul Liteni dispune de un important patrimoniu cultural, 

ceea ce îi conferă un atu în plus pe lângă spațiul natural 

generos pe care este amplasat. 

Unul dintre simbolurile culturale ale localității, este reprezentat 

de Conacul Vârnov – Liteanul. Conacul a fost ridicat de 

boierul Teodor Vârnav Liteanu în 1790, fiind apoi refăcut în 

1900. 

De localitatea Liteni şi de acest conac și-au legat numele patru 

familii cu notorietate: boierii Vârnav-Liteanu, Kogălniceanu, 

Krupenschi (fost primar la Iași) și Sturdza. La sfârșitul 

secolului XIX, aici a locuit o perioadă fiica lui Mihail 

Kogălniceanu, Lucia, care se măritase cu un descendent al 

neamului Liteanu. De acest conac se leagă şi numele lui 

Gheorghe Vârnav Liteanu, fost Ministru Plenipotenţiar la 

Berlin, decorat cu marele cordon al Ordinului Coroana 

României, marele cavaler al Ordinului Albert de Bavaria, 

marele Cordon al Ordinului Wilhem I, mare ofiţer al Ordinului 

Steaua României, decedat la 23 martie 1905. 

Conacul, împreună cu suprafaţa de 40 de ha de teren, a fost 

preluat de statul român comunist de la Alexandru C. 

Crupenschi, ginerele lui Alexandru Vârnav Liteanu, conform 

Decretului-Lege nr. 83/1949. După naționalizare, conacul a 

fost folosit de Gospodăria Agricolă de Stat Iţcani, iar în 

perioada 1960–2001 conacul a adăpostit o casă de copii. 

Clădirea a fost retrocedată în 2003 lui Johannes Sturdza, 

stabilit în Germania, moştenitor testamentar al Magdalenei 

Crupenschi. 

În orașul Liteni există „Ferma de Artă” construită în satul 

Moara, comuna Liteni, aceasta constând într-un spaţiu 

tradiţional, cu ateliere, cu o căsuţă bucovineană şi anexele 

sale, un spaţiu destinat întâlnirilor artiştilor, arhitecţilor, 

studenţilor la arte cu meşteşugul ţărănesc şi cu agricultura. În 

incinta acesteia au avut loc mai multe evenimente artistice 

care au încheiat workshopul de sculptură-arhitectură „Triunghi 

– Sculptură, Arhitectură, Agricultură”, desfăşurat în anul 2020. 

„Ferma de Artă” se împarte în două spaţii diferite din satul 

Liteni. Primul este o gospodărie bucovineană dezvoltată şi 

adaptată, cu funcţiune de locuinţă pentru artişti şi rezidenţi, 

ateliere, spaţii de expunere şi infrastructura pentru 

desfăşurarea unor activităţi culturale. Cel de-al doilea spaţiu 
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este un teren de trei hectare, viitorul complex artistic ce va 

cuprinde ateliere-locuinţă pentru rezidenţi, spaţii pentru 

expunere şi evenimente culturale, un muzeu ce va conţine 

lucrări din întregul parcurs artistic al sculptorilor Victoria şi 

Marian Zidaru. Terenul de 3 ha conţine actualmente o plantaţie 

de nuci şi o primă locuinţă-atelier, de tip arhitectură 

experimentală, în stadiu de structură închisă, realizată în 

cadrul unui proiect-pilot de către echipa de proiect, precum şi 

un al doilea exerciţiu de sculptură-arhitectură în jurul fântânii. 

La „Ferma de Artă”, o echipă de arhitecţi (Alexandra 

Mihailciuc, Alexandra Culescu, Andrei Tache) clădeşte, 

împreună cu sculptorii Marian şi Victoria Zidaru, proiectul 

„Triunghi – Arhitectură – Sculptură – Agricultură”, un 

ansamblu de locuinţe, galerii de artă modulare, săli de 

conferinţe, ateliere şi spaţii pentru concerte, într-o concepţie 

de ecologie culturală și umană. 

Monumentul eroilor, ridicat în urma primului război mondial, 

este ornat cu omagii și flori cu ocazia Zilei Eroilor an de an 

pentru comemorarea eroilor căzuți în război. Construcția este 

poziționată central, făcând parte din obiectivele turistice ale 

orașului. 

Majoritatea manifestărilor culturale și artistice de la nivelul 

orașului sunt găzduite de Casa de Cultură din Liteni. Însă, ca 

urmare a vechimii acesteia și a dotărilor necorespunzătoare 

este necesară atragerea unor investiții pentru realizarea unor 

lucrări de modernizare, contribuind astfel în mod semnificativ 

la promovarea vieții culturale din oraș și la propagarea unui 

curent de valorificare și conservare a tradițiilor și obiceiurilor 

locale. În orașul Liteni există și două cămine culturale, 

localizate în satul Rotunda și satul Corni, acestea găzduind 

diverse programe culturale și artistice. Având în vedere starea 

avansată de degradare a acestora, în anul 2013 administrația 

publică locală a finalizat lucrările de reabilitare și modernizare 

a căminului cultural din satul Rotunda, urmând a fi amenajate 

spațiile verzi și spațiile de parcare din preajma acestuia, 

pentru asigurarea unui cadru adecvat organizării de 

evenimente culturale demne de o comunitate europeană. 

Biblioteca Orăşenească Liteni este în prezent localizată 

într-o poziţie centrală a oraşului, având o contribuţie 

importantă în educarea şi culturalizarea persoanelor adulte şi 

a copiilor şi oferind condiţii optime de studiu. Aceasta deţine 

un fond de publicaţii enciclopedic şi numără în prezent circa 

28.942 de volume. Serviciile oferite utilizatorilor sunt: 

împrumut, studiu la sală şi acces la Internet prin intermediul 

a 4 calculatoare. 

Localitatea Liteni era situată pe ultimul loc în anul 2019 în ceea 

ce priveşte numărul total de biblioteci și numărul de volume 

existente în acestea, cu un număr total de 3 biblioteci. 

Tabel nr. 2.40 – Biblioteci pe localităţi, la sfârşitul anului 2019 

Nr. crt. Localitate 
Biblioteci – 

total: 
Din care, 
publice: 

1. Dolhasca 3 - 

2. Gura Humorului 6 1 

3. Siret 4 1 

4. Oraş Liteni 3 1 

5. Vicovu de Sus 7 1 

Sursa: INSSE 

Analizând numărul de permise eliberate de biblioteca din 

Liteni, se observă că în anul 2020 s-au eliberat 54 de permise, 

cu 19,40% mai puține față de anul 2016. 

 Tabelul nr. 2.41 – Evoluția numărului de permise eliberate 

Nr. 

crt. 
Denumire  2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Nr. de 

permise 

eliberate 

67 39 56 47 54 

Total 263 

Sursa: Primăria orașului Liteni 
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De asemenea și numărul de împrumuturi a înregistrat o 

scădere, astfel că în anul 2019 (1.129 împrumuturi) s-au 

împrumutat  cu 121 mai puține volume față de anul 2018 

(1.250 împrumuturi). Cele mai slabe acțiuni de împrumuturi 

desfășurate în cadrul bibliotecii s-au înregistrat în anul 2015 

când s-au împrumutat numai 998 de volume, o diferență de 

131 de volume față de 2019. 

În prezent, în afară de biblioteca orășenească, în orașul Liteni 

există și un Centru de Documentare și Informare din cadrul 

liceului Tehnologic care ajută la susținerea laturii culturale ale 

orașului. 

Promovarea valorilor și obiceiurilor culturale locale se face cu 

ajutorul Ansamblului „Izvorașul” care dă viață datinilor și 

obiceiurilor strămoșești primite din generație în generație. 

Prima apariție a Ansamblului a fost în anul 2006 la Sărbătoarea 

Câmpenească, ”Izvorul Tămăduirii”, a orașului Liteni adunând 

destule aplauze cât să își facă apariția an de an atât cu ocazia 

sărbătorilor locale cât și a celor de iarnă. Pe parcursul anilor 

formația a participat la următoarele evenimente: 

▪ Comori de suflet românesc – Festival folcloric;  

▪ 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; 

▪ Cetina de Brad, județul Suceava la care a câștigat trofeul 

Festivalului. 

 

Un loc aparte îl ocupă și bisericile vechi, construite începând 

cu secolul XVIII, prezentând o arhitectură deosebită, 

conservată de-a lungul anilor, clasând arta ornamentului pe 

un loc deosebit în decorarea construcțiilor. 

Patrimoniul imaterial al oraşului Liteni cuprinde întregul tezaur 

de tradiţii, obiceiuri, meşteşuguri, producţii orale, mituri, 

modalităţi specifice de a practica o anumită îndeletnicire. 

Sărbătoarea „Izvorului Tămăduirii” este o tradiție care se 

sărbătorește nemijlocit în fiecare an, aceasta născându-se pe 

fondul unei povești din cel de-al doilea război mondial precum 

că un soldat rănit s-a vindecat cu ajutorul apei izvorului. 

Povestea a căpătat amploare de-a lungul anilor făcând cât mai 

mulți locuitori chiar și din satele componente ale orașului să 

participe la sărbătoarea de sfințire a Izvorului, astăzi 

considerat cu puteri tămăduitoare. După sfințire, pe stadionul 

local este susținută o serbare pregătită special și care a 

devenit deja o tradiție în localitate. 

2.13.2 Evenimente culturale 

Printre evenimentele culturale şi manifestările anuale din 

oraşul Liteni care au devenit parte din tradiţia locală a oraşului 

se numără: Zilele oraşului, Festivalul de datini şi obiceiuri  care 

se celebrează prin alaiuri de colindători, de mascați cu ocazia 

Anului Nou, evenimente care celebrează tradiții populare și 

credințele locuitorilor. 

Un eveniment important la nivelul localității este ziua orașului 

care se sărbătorește în prima vineri de după Paște, de Izvorul 

Tămăduirii. Acesta dă continuitate și importanță Izvorului prin 

organizarea pelerinajelor în Poiana Ursului, unde se află locația 

Izvorului, la care participă un sobor de preoți atât din Liteni 

cât și din localitățile învecinate cât și membri importanți ai 

comunității locale și județene. Cu ocazia acestei zile se 

organizează diverse concerte de muzică populară și ușoară, 

dansuri populare organizate de Ansamblul Izvorașul din Liteni 

care reprezintă o atracție atât pentru locuitorii orașului cât și 

pentru cei din  zonele apropiate. 

Evenimentele culturale de la nivelul orașului Liteni sunt 

susținute și de către instituțiile de învățământ și de cultură, în 

ultimii ani desfășurându-se diverse activități precum: 

▪ Ziua Eroilor – activitate de comemorare a luptătorilor în 

război; 

▪ Datini de Crăciun – spectacol ce promovează și 

contribuie la conservarea obiceiurilor tradiționale;  
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▪ Festivalul măştilor populare din zona orașului Liteni” – 

festival concurs ce promovează tradițiile de Anul Nou;  

▪ Soldați Români și Francezi în Marele Război - 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; 

▪ Eco-turism la confluența Suceava-Siret – proiect 

județean;  

▪ Să ne cunoaștem orașul, reședință de județ – activitate 

locală. 

 

Festivalul de datini și obiceiuri este format din patru părți 

organizate atât la sediul primăriei orașului cât și la Casa de 

Cultură Liteni fiind compuse din recitaluri de colinde cu 

participarea corului „I.V. Liteanu” și a grupului vocal-

instrumental Izvorașul, seară de bal cu participarea 

Ansamblului local, program de datini și obiceiuri susținut atât 

de formații de la nivel local cât și din Republica Moldova și se 

încheie cu „Parada Măștilor” susținută prin urături și tradiții din 

zona orașului Liteni. 

În concluzie, cu toate că promovarea turismului în Liteni se 

axează mai mult pe cadrul natural deosebit, există şi obiective 

culturale care pot reprezenta o atracţie în plus pentru turişti, 

sporind diversitatea ofertei turistice a oraşului. Este important 

ca revitalizarea identităţii locale să vizeze valorificarea 

elementelor culturale şi arhitectonice, în strânsă legătură cu 

direcțiile de regenerare urbană ale oraşului Liteni. 

2.13.3 Patrimoniul sportiv 

La nivelul  orașului există din anul 2005 un club Sportiv 

Orășenesc de fotbal care s-a numit „Viitorul Liteni” iar după 

promovarea eșalonului al treilea ligii profesioniste, echipa și-a 

schimbat denumirea în CSO Viitorul Liteni. Acesta are la 

dispoziție 2 terenuri de sport școlare și terenul de sport ”Ion 

Pintilescu”, acesta din urmă asigurând spațiul necesar 

antrenamentelor sportivilor. Dezvoltarea oricărei comunități 

este indispensabilă de factorul de petrecere a timpului liber și 

de opțiunile recreaționale existente. Infrastructura sportivă a 

orașului Liteni este nu este una modernă, însă asigură 

condițiile minime pentru desfășurarea unor activități 

recreaționale și sportive.  

Echipa orașului a reușit în anul 2018 să câștige Cupa Railex în 

fața echipei din Fălticeni. 

 

Traversarea orașului Liteni de către două râuri bogate în faună 

piscicolă, râul Suceava și râul Siret, constituie o atracție pentru 

pasionații de pescuit, aceștia având posibilitatea practicării 

Obiceiurile tradiționale 
locale

Concert ansamblul 
„Izvorașul”
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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. 

În concluzie, se constată că pe plan local sportul ocupă un loc 

aparte, care generează beneficii şi din punct de vedere turistic prin 

prisma creşterii notorietăţii şi a activităţilor diverse ce pot fi 

întreprinse, rezultând o contribuţie importantă în dezvoltarea 

economică locală. De asemenea, se remarcă o atenţie deosebită 

acordată practicării sportului de către locuitorii oraşului, tinerii şi 

nu numai, putând beneficia de un mediu de viaţă activ, care 

contribuie atât la educaţia lor, cât şi la un stil de viaţă sănătos. Nu 

în ultimul rând, se creează o anumită identitate locală din 

punct de vedere sportiv, prin premiile câştigate la nivel 

naţional de către sportivii locali şi prin diversele activităţi 

sportive ce pot fi practicate. 
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2.14 Capacitate administrativă 

În ultima perioadă birocraţia a devenit un subiect de 

actualitate. Tocmai de aceea acest studiu îşi propune să 

analizeze problematica birocraţiei şi efectele pe care aceasta 

le poate avea asupra economiei actuale. Având în vedere 

contextul economic actual, România trece printr-un punct de 

cotitură, iar birocraţia din ţara noastră poate avea un cuvânt 

greu de spus în ceea ce privește viitorul. 

În prezent toate domeniile de activitate din România intră în 

contact direct cu birocraţia din instituţiile publice, fenomen de 

care nu poate scăpa nici dezvoltarea economică a ţării noastre. 

Astfel, pentru a avea o economie competitivă în România ar 

trebui ca principalele probleme create de birocraţie (lipsa de 

eficienţă a funcţionarilor publici, lipsa de comunicare la nivel 

intern şi extern în cazul instituţiilor publice, norme şi 

reglementări care îngreunează buna desfăşurare a activităţilor 

instituţiilor publice şi implicit şi activităţile din mediul privat, 

lipsa de transparenţă în luarea deciziilor) să fie ameliorate sau 

chiar eliminate.94 

Întreaga activitate administrativă a localităţii se desfăşoară 

sub directa conducere a autorităţilor administraţiei publice 

locale, şi anume: 

▪ Consiliul Local, ca autoritate deliberativă, format din 2 

consilieri, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi 

liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea privind 

alegerile locale; 

▪ Primarul, ca autoritate executivă. 

 

Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi aparatul de 

specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu 

activitate permanentă, denumită Primăria oraşului Liteni, care 

 
94 http://store.ectap.ro/articole/743_ro.pdf accesat de la data 09.04.2021 

duce la îndeplinire hotărârile Consiliului local şi dispoziţiile 

primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii 

locale. 

2.14.1 Radiografia principalelor schimbări 
 

Liteni a fost a așezare rurală cu o vechime de peste 550 de 

ani, ulterior declarat oraș în anul 2004, devenind astfel o 

persoană juridică de drept public, cu patrimoniul propriu și 

capacitate juridică deplină.95 

 

În prezent, pentru a reflecta cât mai fidel realităţile locale 

existente, au fost realizate modificări în ceea ce priveşte 

administraţia publică din oraşul Liteni, reprezentate de 

reorganizarea aparatului de specialitate al primarului. Odată 

cu alegerea noilor autorităţi ale administraţiei publice locale 

din ianuarie 2021, a fost adoptată o nouă organigramă, ceea 

ce a determinat renunţarea la vechiul Regulament, adoptat în 

anul 2011. Mai exact, a fost instituit un nou cadru legislativ cu 

privire la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice 

de interes local (mai 2013), fiind schimbată însăşi structura 

organizatorică şi funcţională a Primăriei.   

O schimbare care avanatajează capacitatea administrativă 

este tendinţa generală de creștere a veniturilor bugetului local, 

în anul 2017 acestea fiind cu 2,5% mai mare  comparativ celor 

din anul 2016.  

Creșterea veniturilor se datorează diminuării cheltuielilor. În 

anul 2016 exercițiul financiar contabil s-a încheiat cu un 

excedent bugetar de 937.542,00 lei, în anul următor, scăderea 

cheltuielilor pentru amortizări și provizioane a condus la 

crearea unui excedent de 2.500.000,00 lei. Pe de altă parte în 

95 https://www.primaria-liteni.ro/index.php/lista-articole/8-meniu-
stanga/primaria/9-primar 

http://store.ectap.ro/articole/743_ro.pdf
https://www.primaria-liteni.ro/index.php/lista-articole/8-meniu-stanga/primaria/9-primar
https://www.primaria-liteni.ro/index.php/lista-articole/8-meniu-stanga/primaria/9-primar
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ultimul an de referință analizat, veniturile au fost mai mari cu 

aproximativ 10% față de anul 2016. 

Modificări favorabile care au condus la îmbunătăţirea 

capacităţii administratiei publice locale au constat în accesarea 

fondurilor nerambursabile guvernamentale şi europene, fiind 

iniţiate şi implementate o serie de proiecte în scopul dezvoltării 

oraşului. 

2.14.2 Indicatori reprezentativi. Analiză 

Din categoria celor mai reprezentativi indicatori privind 

capacitatea administrativă au fost analizaţi următorii: 

▪ veniturile bugetului local; 

▪ repartizarea cheltuielilor din bugetul local; 

▪ indicatori privind transparența actului decizional. 

Veniturile bugetului local 

Referitor la evoluția veniturilor bugetului local, acesta este una 

aflată într-o continuă creștere în perioada 2015-2017. Deși 

liniile bugetare aferente veniturilor și cheltuielilor fluctuează 

de la an la an, în toți anii de referință cheltuielile au fost 

subunitare veniturilor.   

Tabel  nr. 2.42 – Evoluția veniturilor și cheltuielilor bugetului local (lei) 

Nr. 
crt. 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Total 
venituri 
buget 
local 

16.211.960 9.339.501 14.006.799 15.804.683 20.521.915 

2. 

Total 
cheltuieli 
buget 
local 

15.169.807 6.629.918 9.940.645 9.682.660 10.647.543 

Sursa: Primăria oraşului Liteni. 

Repartizarea cheltuielilor din bugetul local 

În ceea ce privește ponderea cheltuielilor în bugetul local, cele 

mai mici alocări sunt pentru  învățământ cu un procent de 

8,84%, sănătății cu un procent de 0,39% în timp ce ponderile 

mai mari sunt alocate protecției mediului, de 31,13% din 

cheltuielile totale respectiv asistenței sociale (17,95%). 

Referitor la evoluția cheltuielilor pe fiecare domeniu în parte, 

cea mai drastică diminuare este cea aferentă învățământului, 

de aproximativ 90% în anul 2020 comparativ cu 2016.  

Un domeniu care prezintă o creștere semnificativă și pentru 

care au fost efectuate mai multe cheltuieli este cel al serviciilor 

de dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, unde a avut loc 

o creștere de aproximativ 70% în 2020 față de anul 2017. În 

schimb cele mai mici creșteri au avut loc în domeniul sănătății 

care înregistrează o medie a creșterii de 31.792,50 lei pe an 

în perioada 2017-2020. 

Tabel  nr. 2.43 - Repartizarea cheltuielilor din bugetul local (lei) 

Nr. 
crt. 

 
Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 

Ponderea 
din 

bugetul 
local 
(anul 
2020) 

Cheltuieli 

efective, din 

care: 

15.169.807 6.629.918 9.940.645 9.682.660 10.647.543 % 

1. 

Servicii 

publice 

generale 

2.514.377 1.228,523 3.358.773 3.219.177 3.111.092 29,21% 

2. Învăţământ 8.676.032 3.7117.924 2.264.795 159.230 941.419       8,84% 

3. Sănătate 19.610 18.010 30.060 38.100 41.000 0,38% 

4. 

Cultură, 

recreere şi 

religie 

150.363 133.402 352.412 671.043 634.656 5,96% 

5. 

Asigurări şi 

asistenţă 

socială 

1.186.265 604.895 1.556.691 1.875.896 1.912.260 17,95% 
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6. 

Locuinţe, 

servicii şi 

dezvoltare 

publică 

680.120 220.166 394.843 2.345.819 963.247 9,04% 

7. Protecţia 

mediului 
718.381 430.687 872.693 975.389 3.315.114 31,13% 

Sursa: Primăria orașului Liteni 

Indicatori privind transparenţa actului decizional 

Conform indicatorilor prezentaţi în rapoartele de 

evaluare a implementării legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, pe 

anul 2020 se observă că toate proiectele de acte normative au 

fost anunţate în mod public atât pe site-ul propriu, cât și prin 

afișare la sediul primăriei. În anul 2020, 100% dintre acestea 

au fost anunţate în mod public, fiind prezent un grad ridicat al 

transparenței actului decizional.  

Mai mult decât atât, şedinţele publice au fost anunțate în 

proporție de 100% la sediul primăriei, iar hotărârile de 

Consiliului local au fost publicate pe site-ul primăriei. 

Tabel nr. 2.44 – Indicatori de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 

Nr. 
crt. Indicatori Anul 2020 

1. Număr proiecte de acte normative adoptate 1 

2. 

Număr proiecte de acte normative anunţate 
în mod public, din care: 

1 

▪ Pe site-ul propriu - 

▪ Prin afişare la sediul propriu 1 

▪ Prin mass-media - 

3. Numărul total al şedinţelor publice 14 

4. 
Numărul şedinţelor publice anunţate prin:  

▪ Afişare la sediul propriu 14 

▪ Publicare pe site-ul propriu - 

▪ Mass-media - 

5. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 
prezenţa mass-media 

0 

Sursa: Primăria orașului Liteni 

2.14.3 Infrastructura şi structura administrativă 

Sediul administrației publice locale se află în Conacul Vârnav-

Liteanu, clădire situată în centrul localității. 

Conacul are o vechime de peste trei secole și se află într-o 

stare avansată de degradare fizică, impunându-se reabilitarea 

sa în scopul redării statutului său inițial. Astfel se are în vedere 

mutarea sediului administrației publice într-o altă locație. 

Referitor la structura organizatorică actuală, în cadrul Primăriei 

localității funcționează următoarele compartimente, care 

subliniază diversitatea și complexitatea activității desfășurate: 

▪ Cabinet Primar; 

▪ Cabinet Viceprimar; 

▪ Compartiment Audit Public Intern; 

▪ Arhitect Șef; 

▪ Serviciu Financiar-Contabil; 

▪ Secretar General al Orașului; 

▪ Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor; 

▪ Direcția de Administrație Servicii Publice; 

▪ Director; 

▪ Compartiment învățământ, cultură, culte și sport; 

▪ Compartiment Situații de Urgență Apărare Civilă; 

▪ Compartiment Pază; 

▪ Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului și 

Investiții; 

▪ Compartiment Deservire; 

▪ Compartiment Buget-Contabilitate și Resurse Umane; 

▪ Compartiment Constatare, Impunere și Evidență 

Financiară; 
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▪ Compartiment Urmărire și Executare Silită; 

▪ Șef Birou; 

▪ Director Executiv; 

▪ Compartiment Registru Agricol; 

▪ Compartiment Cadastru și Fond Funciar; 

▪ Compartiment Informatică și Arhivă; 

▪ Compartiment Asistență Socială și Autoritatea 

Tutelară; 

▪ Compartiment Asistență Medicală Comunitară; 

▪ Compartiment Asistenți Personali; 

▪ Compartiment Administrativ; 

▪ Serviciul de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de 

Utilități Publice Desfășurate în Gestiune Delegată; 

▪ Serviciul de Administrate a Domeniului Public și Privat; 

▪ Serviciul Intern de Securitate și Sănătate în Muncă; 

▪ Serviciul de Protecție a Mediului ; 

▪ Serviciul de Gestionare Câni fără Stăpân. 

 

Printre atribuţiile administraţiei publice, se numără cele 

privind:   

▪ organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome 

locale;  

▪ dezvoltarea socio-economică şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale; 

▪ administrarea domeniului public şi privat al oraşului 

Liteni;  

▪ gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 

▪ cooperarea inter-instituţională pe plan intern şi extern. 

Potrivit atribuţiilor deţinute atât de primarul oraşului Liteni, 

cât şi de viceprimar, secretar şi membrii Consiliului Local, 

administraţia publică locală poate influenţa  în mod 

semnificativ mediul de afaceri (prin gestionarea bugetului, 

hotărâri locale, investiţii, etc.). 

2.14.4 Parteneriate strategice. Oportunităţi valorificate 

Dezvoltarea capacităţii administrative reprezintă indirect cheia 

dezvoltării comunităţii, de aceasta depinzând întregul cadru de 

politici publice implementate în Liteni. Pe de o parte se pune 

problema managementului procesului de elaborare a politicilor 

publice, fiind necesară creşterea responsabilizării autorităţilor 

pentru dezvoltarea localităţii, dar şi eficientizarea 

organizaţională a instituţiilor. Pe de altă parte, de capacitatea 

administrativă depinde calitatea tuturor serviciilor publice, de 

la educaţie, la cultură, sănătate, salubrizare, spaţii verzi, 

siguranţă şi ordine publică, etc.  

 

Eficientizarea politicilor publice gândite de autorităţi la nivelul 

oraşului Liteni este condiţionată şi de colaborarea dintre 

acestea şi societatea civilă. Inter-relaţionarea dintre 

autorităţile publice şi populaţie are efecte nu numai în 

câştigarea încrederii cetăţenilor sau în identificarea 

problemelor întâmpinate de aceştia, ci şi în creşterea gradului 

de transparenţă a instituţiilor publice. Prin organizarea unor 

consultări publice lunare, autorităţile publice locale pot oferi 

un feedback la nevoile populaţiei sau furniza informaţii privind 

activităţile desfăşurate, dar pot afla şi perspectiva cetăţenilor 

cu privire la cheltuirea banului public. 

 

În ceea ce priveşte problemele de interes deosebit din 

localitate, se are în vedere consultarea locuitorilor oraşului 

Liteni, în condiţiile legii, prin referendum. Acesta se poate 

organiza în toate localităţile oraşului sau numai în unele dintre 

acestea. Cetăţenii oraşului pot fi consultaţi şi prin adunări 

cetăţeneşti, organizate pe cartiere sau străzi, convocarea şi 

organizarea acestora făcându-se de către primar, la iniţiativa 

sa ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.   

Propunerile se consemnează într-un proces–verbal şi se 

înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului 

local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor 

concrete de realizare şi de finanţare, dacă este cazul, urmând 
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ca soluţia adoptată de consiliul local să fie adusă la cunoştinţa 

publică.  

 

Încrederea populaţiei în administraţia publică locală a oraşului 

Liteni este direct proporţională şi cu gradul de transparenţă al 

acesteia. Este necesară o transparenţă decizională în 

administraţia publică, atât persoanele fizice, cât şi cele juridice 

fiind interesate de informaţiile privind reglementările locale. 

Trebuie avut în vedere faptul că obstrucţionarea liberului acces 

la informaţiile de interes public este aspru sancţionată de 

societatea civilă. Astfel, se impune întărirea colaborării 

administraţiei publice locale cu societatea civilă prin 

organizarea periodică de consultări publice, dar şi susţinerea 

implementării de soluţii e-administraţie (furnizarea de servicii 

publice on-line). 

 

În prezent, Primăria oraşului Liteni pune la dispoziția 

utilizatorilor metode de plată a taxelor, impozitelor și 

amenzilor în sistem on-line cât și informații administrative cu 

caracter public. Se poate avea în vedere pe viitor extinderea 

acestei oportunități de dezvoltare care duce la modernizarea 

desfăşurării procesului administrativ, crescând eficienţa 

acestuia.   

Parteneriate  

Orașul Liteni, face parte din PACT – Parteneriat activ pentru 

calitate și transfer de cunoștințe în comunități școlare din 

județele Botoșani și Suceava. Obiectivul general al acestui 

PACT este furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea 

și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 

accesului legal la învățământul  preșcolar, primar și secundar 

de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-

formale și informale. 

Pe termen mediu, se estimează că se va îmbunătăţi cu 

minimum 50% participarea la învăţământul preşcolar, în 

special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, va 

creşte cu minimum 50% rata de frecvenţă a cursurilor de către 

elevii din grupul-ţintă, se va reduce cu minimum 50% numărul 

elevilor cu situaţia şcolară neîncheiată şi cu 10% numărul celor 

care nu au susţinut examenele din cadrul evaluării naţionale, 

se va reduce abandonul şcolar cu minimum 25% şi se va 

asigura accesul la educaţie de calitate pentru toată populaţia 

şcolară din aceste comunităţi. 

La capitolul parteneriate strategice public-private, oraşul 

Liteni nu prezintă o situaţie favorabilă, acestea lipsind cu 

desăvârşire. Ar putea fi avută în vedere pe viitor încheierea 

unor astfel de parteneriate, întrucât acestea ar avea o 

contribuţie majoră în dezvoltarea întregului mediu socio-

economic.   

Oportunităţi valorificate 

În perioada post-aderare a României la Uniunea Europeană, 

alocările financiare nerambursabile au reprezentat o sursă 

viabilă de atragere a investiţiilor şi în oraşul Liteni, localitatea 

trecând printr-o perioadă de „educare” în acest sens. Interesul 

din ce în ce mai mare pentru accesarea fondurilor europene 

reprezintă un punct tare pentru capacitatea administrativă 

locală.  

În această perioadă, administrația publică locală a  depus 

proiecte de investiţii la autorităţile de management finanţate 

prin fonduri nerambursabile, în valoare totală de 

14.908.249,12 lei (cu TVA), după cum urmează:  

▪ Reabilitare Şcoala Generală cu Clasele I - VIII, sat 

Siliştea, oraş Liteni, judeţul Suceava, în sumă de 

437.255,87 lei; 

▪ Construirea și dotare grădiniță cu program prelungit în 

orașul Liteni, cu valoare alocată din bugetul de stat 

4.828.000,00 lei; 

▪ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădinița 

Roșcani, cu valoare alocată din bugetul de stat de 

765.000,00 lei; 
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▪ Reabilitare, modernizare și dotarea Școlii gimnaziale 

Roșcani, cu valoare alocată din bugetul de stat de 

2.045.000,00 lei;   

▪ Reabilitarea, modernizarea corpului existent și 

construirea unor grupuri sanitare pentru profesori, 

școlari și preșcolari și a unei camere speciale pentru 

programul corn și lapte cu dotările aferente la Școala 

din Poieni – Rotunda, orașul Liteni, investiție în suma 

de 587.000,00 lei96; 

▪ Reabilitare grup şcolar I.V. Liteanu, corp A, oraş Liteni, 

judeţul Suceava, în sumă de 1.085.345,10 lei; 

▪ Dezvoltarea si dotarea infrastructurii operationale a 

liceului tehnologic I.V. Liteanu din orasul Liteni, judetul 

Suceava, în sumă de 6.245.993,25 lei. 

 

Dezvoltarea economico-socială a oraşului Liteni în perioada 

2017-2020 a fost realizată şi prin accesarea de fonduri 

naţionale PNDL care au contribuit la creşterea nivelului de trai 

şi la îmbunătăţirea serviciilor publice oferite populaţiei, 

concretizate prin următoarele proiecte investiţionale: 

▪ „ Alimentare cu apa în satele Rotunda şi Siliştea şi 

extindere alimentare cu apă în satele Corni şi Roşcani - 

Oraş Liteni, Judeţul Suceava", proiect derulat prin 

programul privind pietruirea, reabilitarea, 

modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate și alimentarea cu apă a satelor – Hotărârea 

Guvernului nr. 577/1997, proiectul a fost finalizat în 

anul 2019 și a creat accesul unui procent de 93% din 

populația orașului la rețea de alimentare cu apă 

potabilă, atât din Liteni cât și din satele componente.  

▪ „Înfiinţare spaţiu verde, în oraş Liteni, judeţul 

Suceava", proiect derulat prin Administrația Fondului 

pentru Mediu, proiect finalizat în anul 2019; 

 
96 https://www.obiectivdesuceava.ro/local/10-proiecte-de-investitii-noi-

avizate-la-liteni-iin-suma-totala-de-peste-15-milioane-de-lei/ 

▪ Extindere infrastructură de apă uzată în orașul 

Liteni  cu valoare alocată  din bugetul  de stat de 4,969 

milioane de lei; 

▪ Construire sală de recreere și grupuri sanitare, 

reabilitare și dotări la Grădinița din satul Corni, în 

vederea obținerii autorizației de la DSP Suceava cu 

valoarea alocată de 444 mii lei; 

▪ Construirea unei săli de recreere, amenajare de grupuri 

sanitare, amenajare spațiu pentru corn și lapte, reabi-

litare și dotări  la corpul B  de la Scoala Rotunda, în 

vederea obținerii autorizației de la DCS – 457 mii lei; 

▪ Construire și dotare grădiniță cu program prelungit  în 

orașul Liteni, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 

4,828 milioane de lei; 

▪ Construirea unui grup sanitar pentru elevi și profesori, 

amenajarea unei camere pentru depozitare – corn și 

lapte, construire bazin vidanjabil, racordare la sistemul 

de alimentare cu apă, reabilitare și dotări la  Scoala din 

satul Corni, în vederea obținerii autorizației de la DSP 

– 830 mii de lei; 

▪ Echiparea grupurilor sanitare  pentru elevi și profesori, 

amenajare cameră  – corn și lapte în spații existente la 

Scoala Rotunda, în vederea obținerii autorizației de 

funcționare de la DSP – 467 mii lei; 

▪ Reabilitare, amenajări interioare și dotări la Grădinița 

din corpul B al Liceului Tehnologic “Iorgu Vârnav 

Liteanu”, în vederea obținerii autorizației de 

funcționare  de la DSP Suceava – 472 mii lei; 

▪ Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița Roșcani, 

cu valoare alocată de 765 mii lei; 

▪ Reabilitare, modernizare și dotarea Scolii gimnaziale 

Roșcani, cu valoare alocată  din bugetul de stat de 

2,045 milioane  de lei; 
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▪ Reabilitarea, modernizarea corpului existent și 

construirea unor grupuri sanitare pentru profesori, 

școlari și preșcolari și a unei camere speciale pentru 

programul corn și lapte cu dotările aferente la Scoala 

din Poiana – Rotunda, orașul Liteni,  investiție în sumă 

de 587 mii lei. 

 

Coerenţa şi eficienţa proiectelor de investiţii poate fi asigurată 

şi prin dezvoltarea capitalului uman din cadrul administraţiei 

publice locale, prin participarea funcţionarilor publici la cursuri 

de specializare în managementul proiectelor sau achiziţii 

publice; 

Este important ca serviciile publice să urmărească un grad 

superior de satisfacere a nevoilor populaţiei, atât ca 

diversificare a lor, ca grad de acoperire în teritoriu, dar şi din 

punct de vedere al calităţii furnizării acestora. De aceea, 

trebuie asigurată eficientizarea furnizării serviciilor către 

populaţie, eliminându-se pierderile şi costurile ineficiente,  

evaluându-se totodată periodic cererea de servicii publice.  

Pe viitor poate fi avută în vedere şi externalizarea serviciilor, 

aceasta putând reprezenta o modalitate eficientă de reducere 

substanţială a costurilor de funcţionare a administraţiilor 

publice şi chiar îmbunătăţirea serviciilor oferite comunităţii. 

În concluzie, se observă un interes constant din partea 

autorităților locale Liteni în a se adapta schimbărilor continue 

ce apar pe plan socio-economic, fiind totuşi prezente decalaje 

faţă de nivelul mediu de performanţă prezent la nivelul 

administraţiilor locale din celelalte state membre UE.  

Ar putea fi pus mai mult accent la nivel local pe măsurarea 

rezultatelor şi de asemenea pe opinia comunităţii locale, 

utilizându-se astfel mecanisme de feedback, prin raportarea 

performanţelor către locuitorii – beneficiari direcţi ai serviciilor 

publice, putând fi mărit gradul de transparenţă al 

administraţiei publice. 

În ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene, se observă 

un interes crescut în această direcţie, dovadă fiind proiectele 

investiţionale implementate până în prezent. Este însă 

necesară o implicare mult mai mare a autorităţilor locale pe 

viitor, în scopul atingerii unui grad de accesare a fondurilor 

nerambursabile sporit, pentru ca în final efectele pozitive să 

fie resimţite în dezvoltarea socio-economică locală. 
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resurselor naturale, prin regenerarea mediului natural, 

respectiv prin reciclarea şi refolosirea materialelor.   

Prin urmare, este importantă educarea comunităţii locale în 

scopul valorificării factorilor de mediu şi a resurselor naturale, 

fiind avute în vedere conservarea, protecţia şi ameliorarea 

acestora. 

2.15.1 Radiografia principalelor schimbări 

Poziţionarea geografică şi implicit formele de relief din zonă îi 

oferă oraşului Liteni o serie de avantaje din punct de vedere al 

resurselor naturale disponibile, fiind necesară însă adoptarea 

unor strategii prin care resursele naturale să fie valorificate, 

dar în acelaşi timp să fie asigurată şi protejarea acestora. 

Orașul Liteni s-a confruntat în trecut cu probleme de mediu 

determinate de lipsa unei infrastructuri adecvate de 

alimentare cu apă şi colectare ape uzate.  

În prezent, prin intermediul unor proiecte investiţionale în 

infrastructura hidroedilitară, în oraşul Liteni există reţea de 

alimentare cu apă, precum şi un sistem de canalizare.  

În ceea ce privește rețeaua de colectare a deșeurilor din orașul 

Liteni branșează o pondere de 100% a locuințelor prin metode 

precum colectarea din casă în casă dar și de la punctele special 

destinate deșeurilor. Un impact pozitiv a fost determinat şi de 

construirea stației de epurare pentru colectarea apelor uzate 

și extinderea cu 12 km de rețea de canalizare, realizată în anul 

2019, urmând ca să fie efectuate noi lucrări de extindere a 

acesteia, care are ca obiectiv extinderea rețelei de canalizare 

a orașului Liteni și a satelor componente97. 

 
97 https://www.monitorulsv.ro/Local/2019-07-10/Primaria-Liteni-va-finaliza-

un-proiect-de-extindere-a-retelei-de-apa-potabila-in-acest-oras 

2.15.2 Indicatori reprezentativi 

Factorii de mediu au un aport important în ceea ce privește 

dezvoltarea durabilă a orașului Liteni, starea acestora 

influențând în mod direct calitatea vieții și condițiile de trai ale 

locuitorilor. 

Arii naturale protejate 

În orașul Liteni se află 3 monumente istorice incluse în lista 

monumentelor Suceava și anume: 

▪ Situl arheologic care datează din secolul I; 

▪ Casa Vârnav-Liteanu care datează din secolul XVIII; 

▪ monumentul Eroilor din Primul Război Mondial aflat în 

zona centrală a orașul din 1919.98 

În proximitatea orașului Liteni, există zone de interes științific 

și turistic, care au fost declarate arii protejate. Prin Ordinul 

98http://tourisminbucovina.ro/studii/strategie_turism_completa.pdf pagina 
49 

http://tourisminbucovina.ro/studii/strategie_turism_completa.pdf
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1967/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte 

integrată a rețelei ecologice europene NATURA 2000 în 

România, un număr de 4 SCI-uri 99  (situri de importanță 

comunitară) se află pe teritoriul administrativ al județului 

Suceava. 

Conform legii nr. 5 din 6 martie 2000, pe teritoriul orașului 

Liteni se înregistrează o arie naturală protejată, și anume Râul 

Suceava Liteni, fiind habitatul specific pentru patru specii de 

mamifere de interes conservativ, alături de patru specii de 

reptile și amfibieni și două specii de pești de asemenea de 

interes conservativ. Vulnerabilitatea acestuia este rezultat în 

urma activităților de agricultură, a supra pășunatului sau lipsei 

pășunatului, al exploatării minerale de suprafață sau a altor 

acțiuni precum extragerea de nisip și pietriș care se practică la 

nivel local, structuri agricole și depozitarea deșeurilor.100 

 
99 https://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-
2000/ 

Poluare 

Orașul Liteni nu prezintă probleme majore în ceea ce privește 

nivelul de poluare, din prima faptului că principalele tipuri de 

activități de la nivelul orașului sunt predominant agrare și de 

tip meșteșugăresc, nivelul de poluare fiind diminuat. 

Astfel, principalele surse de poluare ale aerului din orașul Liteni 

sunt reprezentate de:  

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

• activitățile casnice, cum ar fi utilizarea energiei termice 

bazate pe combustibili solizi; 

• 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. 

Calitatea aerului 

Referitor la calitatea aerului, 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.  

La acest capitol nu sunt evidențiate probleme semnificative, 

poluarea atmosferei realizându-se în special din cauza surselor 

antropice provenite de la traficul rutier prin producerea de 

pulberi la pornirea și oprirea mașinilor cât și datorită arderilor 

incomplete. Deși la nivelul orașului existența firmelor care au 

ca obiecte de activitatea transportul rutier de mărfuri sunt cele 

mai numeroase, așezarea analizată se încadrează în baremele 

100https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0380.pdf 

Sit Ponoare Râul Siret

Pădurea Pătrăuți

Rezervația Fântânele 
de la Frumoasa

https://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/
https://judetulsuceava.ro/locuri/arii-naturale-protejate/situri-natura-2000/
https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0380.pdf
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ICA (Indicele Calității Aerului) ca fiind unul normal, care poate 

afecta doar grupurile de persoane sensibile. 

Un efect pozitiv asupra mediului înconjurător în Liteni este 

faptul că orașul se află într-o reședință de județ în care 

calitatea aerului se poziționează în parametri normali. 

Calitatea apei 

La nivelul anului 2020, Direcția de Sănătate Publică Județeană 

Suceava, a monitorizat calitatea apei râului Siret prelevând 

2819 de probe de apă pentru determinări chimice și 

microbiologice. Probele de apă au fost recoltate din rețeaua de 

distribuție și la ieșirea din stațiile de tratare în cadrul 

monitorizării de audit. Pentru râul Siret s-au prelevat un 

număr de 52 de probe, parametri la care s-au găsit 

neconformități au fost: nitrați, cloruri, clor rezidual liber sau 

lipsa acestuia în apa analizată iar în proporție de 98% din 

probleme chimice analizate și găsite necorespunzătoare, 

 
101https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0380.pdf 

E.coli, enteroci, bacterii coliforme, râul fiind clasat conform 

Ordinului nr. 161/2006 ca făcând parte din clasa III de calitate 

din secțiunea de control de la nivelul Liteni101. 

O cauză pentru clasarea în categoria a III de calitate a râului 

este epurarea insuficientă a apelor uzate deversate în râul 

Siret (ca urmare a gradului redus de modernizare al Stației de 

Epurare) existența arealelor neacoperite de rețeaua de 

canalizare locală etc102. 

Fondul forestier 

Conservarea mediului înconjurător este asociată printre altele 

cu conservarea terenurilor și a pădurilor. Pădurea reprezintă o 

importantă resursă a zonei Liteni, prin contribuția sa asupra 

climatului, regularizării regimului hidrologic, și nu în ultimul 

rând asupra stabilității terenurilor. 

Orașul Liteni are o suprafață totală de 7.263 hectare și 

conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică  

doar 1.462 hectare sunt reprezentate de păduri de foioase, 

predominante fiind pădurile de stejar (18%), fag (18%), molid 

(16%), carpen (13%) şi alte specii (35%). Cele mai 

102 https://zmo.ro/strategiidedezvoltare/upload/doc/35-3.%20Mediu%20-
%20draft%201.pdf 

https://zmo.ro/strategiidedezvoltare/upload/doc/35-3.%20Mediu%20-%20draft%201.pdf
https://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0380.pdf
https://zmo.ro/strategiidedezvoltare/upload/doc/35-3.%20Mediu%20-%20draft%201.pdf
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importante suprafeţe acoperite cu păduri sunt cele de pe 

dealul Harbuzului, dealul Siliştea şi de la Poiana Ursului103. 

2.15.3 Conservarea şi managementul resurselor 

naturale.  

Un rol important în conservarea şi managementul eficient al 

resurselor naturale îl are optimizarea utilizării şi protejarea 

resurselor şi patrimoniului natural.  

O contribuţie majoră care a accelerat dezvoltarea localităţii, a 

fost construirea stației de epurare, rolul acesteia fiind de 

prevenire a poluării  prin transformarea materiilor solubile în 

solide și separarea acestora din apă  prin tratarea apei uzate 

prin metode chimice și biologice rezultând ape tratate care 

sunt recirculate în mediu, spre reutilizare. 

2.15.4 Managementul deșeurilor   

În orașul Liteni și satele componente funcționează un sistem 

de colectare a deșeurilor care acoperă 100% din populația 

totală. Activitatea de colectare selectivă a deşeurilor menajere 

din zona urbană a oraşului şi toate serviciile de salubrizare ce 

decurg din aceasta sunt asigurate de un operator specializat. 

În anul 2020 fiind colectate 1.112 tone de deșeuri reciclabile 

Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor 

promovează ideea de reciclare, fiind necesară însă susţinerea 

acesteia şi de către comunitatea locală. Prin urmare, 

informarea şi conştientizarea populaţiei este esenţială pentru 

ca în timp colectarea selectivă să devină o obişnuinţă pentru 

toţi locuitorii, reducându-se astfel impactul negativ asupra 

mediului şi a sănătăţii. 

Orașul Liteni este inclus în planul de dezvoltare elaborat din 

anul 2020 „Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor in 

 
103 Strategie de dezvoltare 2021-2027 orașul Liteni  

județul Suceava pentru perioada 2020-2025” care cuprinde 5 

municipii, 11 orașe și 98 de comune. 

Planul vizează implementarea unui sistem durabil de 

gestionare a deșeurilor cu impact cât mai redus asupra 

mediului și a sănătății umane și cu un consum minim de 

resurse și energie, care să urmărească aplicarea practică a 

ierarhiei deșeurilor și să asigure îndeplinirea obiectivelor și a 

țintelor în conformitate cu prevederile PNGN și ale legislației 

naționale și europene în vigoare. 

 

Pentru arealul geografic Moara care acoperă 30 UAT-uri printre 

care și orașul Liteni, zona este deservită direct de Centrul de 

Management Integrat al Deșeurilor Moara – CMID Moara, în a 

cărui componență întră următoarele facilități: depozit 

conform, stație de sortare, centrul public de colectare a 

deșeurilor speciale. De asemenea cantitățile de deșeuri 

colectate din parcuri și grădini sunt compostate in situ cu 

ajutorul a 15 tocătoare, ce au fost achiziționate prin 

implementarea proiectului SMID Suceava, finanțat prin POS 

Mediu, 2007-2014.  
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Stația de sortare Moara  este o stație de sortare manuală, în 

cadrul căreia sunt sortate atât deșeurile de hârtie și carton, 

cât și cele din plastic și metal. Deșeurile ce intră în stația de 

sortare sunt procesate în trei etape:  

− recepția deșeurilor și transferul acestora în hala de 

sortare;  

− sortarea în linii de sortare;  

− balotarea și stocarea în zona de presare și de 

depozitare104. 

În concluzie, în oraşul Liteni există interes pentru protejarea 

mediului înconjurător dovadă fiind proiectele investiţionale 

derulate până în prezent, însă este necesară extinderea acetor 

iniţiative şi în satele rurale componente, unde nu există retea 

centralizată de alimentare cu apă şi canalizare şi nici un sistem 

de colectare a deşeurilor, fiind pusă în pericol situaţia factorilor 

de mediu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104 http://www.cjsuceava.ro/2020/anunturi_concursuri/pjgdsv.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjsuceava.ro/2020/anunturi_concursuri/pjgdsv.pdf
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3. Analiza SWOT 

3.1 Dezvoltare economică 

  Analiza  SWOT 
Dezvoltare economică 

 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ accesul rapid la orașele din apropiere 

(Suceava, Fălticeni și Botoșani) aflate în 

ascensiune economică; 

▪ exploatarea resurselor naturale existente 

la nivel local; 

▪ creșterea gradului de valorificare a 

resurselor locale în special în domenii 

precum cel al agriculturii și zootehniei; 

▪ prețul scăzut al forței de muncă; 

▪ evoluția crescătoare a suprafeței cultivate 

cu cartofi și plante uleioase și obținerea 

unor producții mai mari la grâu și cartofi; 

▪ existența a 3 asociații ale crescătorilor de 

animale (2 cultură vegetală combinată cu 

creșterea animalelor); 

▪ existența de resurse ce pot fi valorificate 

economic (suprafețe mari de terenuri 

agricole, prezența celor două râuri (Siret și 

Suceava), obiectivele naturale, cadrul 

natural, arii protejate naturale); 

▪ creșterea gradului de valorificare a 

resurselor locale în special în domeniul 

extracției nisipului; 

▪ fluctuarea numărului total de întreprinderi 

și a volumului cifrei de afaceri din cauza 

instabilității mediului de afaceri local; 

▪ încetarea activității unei firme din ramura 

economică care generează cea mai mare 

cifră de afacere, respectiv din domeniul 

transporturilor rutiere de mărfuri; 

▪ densitatea întreprinderilor este foarte 

redusă, de aprox. 0,55 întreprinderi/1.000 

de locuitori; 

▪ inițiativă antreprenorială locală limitată 

doar pe ramuri economice deja existente; 

▪ promovarea scăzută a orașului Liteni ca 

potențială destinație pentru investitori; 

▪ număr redus al persoanelor cu spirit 

antreprenorial; 

▪ existența unor sectoare nevalorificate 

economic (agricultura, turism rural, 

ecoturism); 

▪ utilizarea unor tehnologii agricole vechi, 

care generează un raport scăzut al 

productivității; 

▪ forța de muncă disponibilă este slab 

calificată; 
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▪ existența serviciilor de 

consultanță/consiliere în afaceri prestate 

de către o firmă; 

▪ creșterea cifrei de afaceri a firmelor 

existente; 

▪ existența suprafețelor mari de teren cu 

destinație agricolă; 

▪ existența obiectivelor turistice cu potențial 

pentru atragerea turiștilor. 

 

▪ lipsa unui program de perfecționare și 

reconversie profesională a forței de muncă 

la nivel local; 

▪ lipsa campaniilor de promovare a 

oportunităților de finanțare prin fonduri 

europene (beneficii, modalități de 

dezvoltare a afacerii, etc.); 

▪ lipsa parteneriatelor de tip win-win în 

domenii conexe (ex. turism-domeniu 

zootehnic); 

▪ clusterele întreprinderilor ocupă polurile 

dezvoltate ale orașului, lăsând doar o parte 

din industria comerțului pentru zonele 

rurale; 

▪ saturație scăzută a mediului de afaceri din 

punct de vedere al obiectelor de activitate; 

▪ lipsa unei infrastructuri pentru susținerea 

afacerilor (centru de afaceri, parc 

industrial, incubator de afaceri); 

▪ scăderea numărului de micro-întreprinderi 

din clasa de mărime 1 (0-9 de angajați). 
 OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ promovarea posibilității accesării fondurilor 

europene nerambursabile alocate 

României în perioada 2021-2027 care 

vizează dezvoltarea economică; 

▪ dezvoltarea parteneriatelor de tip 

„orizontal”; 

▪ promovarea avantajelor oferite de 

atragerea fondurilor europene (condiții de 

eligibilitate, potențial financiar, etc.) 

▪ constituirea unui centru/incubator de 

afaceri; 

▪ forță de muncă ieftină; 

▪ instabilitatea cadrului legislativ al mediului 

de afaceri și nesiguranța oferită de acesta; 

▪ situația pandemică de la nivel național; 

▪ economia mono-sectorială a orașului 

(industria transportului rutier de mărfuri) ; 

▪ scăderea puterii de cumpărare a populaţiei 

din Liteni; 

▪ lipsa lichidităţilor pe plan local care conduc 

la falimentarea microîntreprinderilor; 

▪ lipsa resurselor financiare pentru 

finanţarea co-finanţării proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă; 
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▪ poziționarea avantajoasă a orașului în 

raport cu obiectivele turistice consacrate 

din regiune; 

▪ dezvoltarea turismului de tip pescuit 

sportiv, de agrement rezultând o 

contribuție importantă în dezvoltarea 

economică, prin activitățile diverse ce pot 

fi întreprinse în orașul Liteni; 

▪ condiții favorabile pentru dezvoltarea 

agriculturii având în vedere suprafața de 

teren cu destinație agricolă (în special 

sectorul zootehnic); 

▪ accesarea de fonduri europene pentru 

dezvoltarea sectorului agricol 

(tehnologizarea muncii); 

▪ constituirea unei asociații a agricultorilor, 

în vederea dezvoltării sectorului zootehnic 

prin sprijinirea inițiativelor private; 

▪ acordarea de facilități fiscale pentru mediul 

de afaceri de către autoritățile publice 

locale; 

▪ realizarea de investiții în domeniul 

hidroenergetic; 

▪ atragerea investitorilor străini 

▪ dezvoltarea capacităților de specializare a 

forței de muncă pe domeniile solicitate de 

piața muncii. 

 

▪ lipsa acordării creditelor bancare pentru 

investiţii IMM-urilor; 

▪ continuarea fenomenului de migrare a 

forţei de muncă către alte localităţi sau în 

străinătate; 

▪ proceduri dificile şi greoaie privind 

obţinerea aprobărilor pentru iniţierea de 

investiţii; 

▪ impactul comerțului extern asupra celui 

autohton; 

▪ lipsa de receptivitate a populației la 

programele de finanțare. 
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3.2 Demografie, resurse umane și piața muncii 

Analiza  SWOT 
Demografie, resurse umane și piața muncii 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ distribuția pe genuri a populației este una 

echilibrată; 

▪ neînregistrarea numărului de cazuri de mortalitate 

infantilă în anul 2019; 

▪ suplimentarea locurilor de muncă în domenii 

precum: extracția pietrișului și nisipului, tăiere și 

rindirea lemnului, transport rutier de mărfuri; 

▪ scăderea începând cu anul 2019 a ponderii 

șomerilor din totalul populației stabile; 

▪ scăderea numărului de locuitori cu studii primare și 

gimnaziale; 

▪ rată de dependență demografică de 48,40% fiind 

scăzută față de media națională de 51,9%; 

▪ grad scăzut de migrare a populației către orașe mai 

dezvoltate sau în străinătate; 

▪ creșterea numărului populației stabile 15-59 ani; 

▪ 1 locuitori și-a schimbat domiciliul definitiv în anul 

2019, potrivit INSSE; 

▪ diversificarea mediului economic prin înființarea 

unităților economice cu alte obiecte de activitate 

decât cele de transport rutier de mărfuri și comerț; 

▪ creșterea numărului de proiecte care au ca obiectiv 

modernizarea sau construire de unități de 

învățământ, drumuri sau instalații hidro-edilitare; 

▪ lipsa cazurilor de abandonuri ale minorilor. 

▪ scăderea populației cu vârstă cuprinsă 

în intervalul de 0-14 ani cu mai mult 

de 5% în anul 2020 față de anul 2019; 

▪ raportul subunitar al locurilor de 

muncă față de populație activă 

disponibilă; 

▪ rata sporului natural al populației este 

negativ în perioada 2016-2020; 

▪ 42,98% din șomerii înregistrați la 

finalul anului 2020 nu beneficiază de 

indemnizație; 

▪ lipsa de la nivelul local al metodelor 

de specializare a populației pentru 

alte domenii de activitate; 

▪ lipsa agenției locale a A.J.O.F.M 

Suceava în orașul Liteni; 

▪ lipsa unui mediu economic menit să 

păstreze forța de muncă existentă; 

▪ lipsa studiilor de calificare a unor 

persoane incluse în populația activă; 

▪ valoarea scăzută a numărului mediu 

de angajați pe întreprindere; 

▪ neincluderea persoanelor cu 

dizabilități pe piața muncii; 

▪ lipsa unităților de învățământ 

specializate pentru persoanele cu 

handicap. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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Analiza  SWOT 
Demografie, resurse umane și piața muncii 

 

 

 

▪ accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea 

resurselor umane, alocate României în perioada 

2021-2027; 

▪ realizarea de unități medicale specializate ce ar 

oferi noi locuri de muncă; 

▪ realizarea de campanii locale de promovare pentru 

programele de convertire sau calificare personala 

din cadrul AJOFM Suceava; 

▪ derularea unor programe de recalificare 

profesională; 

▪ desfășurarea unor cursuri de calificare profesională 

pentru femeile casnice care nu au intrat niciodată 

în piața muncii; 

▪ derularea unor programe de integrare pe piața 

muncii a persoanelor cu dizabilități și crearea de 

condiții adecvate pentru acestea; 

▪ dezvoltarea continuă a sectorului transporturilor, 

care în prezent înglobează cea mai mare pondere 

a numărului de angajați, dar și a sectorului agricol, 

insuficient exploatat până în prezent; 

▪ crearea de parteneriate între sectorul educațional 

și cel antreprenorial, în vederea orientării 

populației școlare spre domenii solicitate pe piața 

muncii;  

▪ valorificarea eficientă a potenţialului turistic local 

cu efecte directe asupra creării de noi locuri de 

muncă; 

▪ dezvoltarea antreprenoriatului în domeniul 

turismului, agriculturii ecologice şi prelucrării 

lemnului; 

▪ atragerea investitorilor în zonă conducând la 

crearea de locuri de muncă. 

▪ creșterea șomerilor în urma 

pandemiei de COVID-19; 

▪ creșterea mortalității în urma 

pandemiei de COVID-19; 

▪ menţinerea unui climat dificil al pieţei 

de muncă; 

▪ ponderea redusă din populație 

încadrată în câmpul muncii; 

▪ câştigul salarial scăzut, care 

contribuie la migraţia forţei de 

muncă; 

▪ criza economico-financiară şi implicit 

instabilitatea economică; 

▪ dificultăţile în tranziţia de la sistemul 

de educaţie la piaţa muncii; 

▪ reticenţa/ inadaptabilitatea populaţiei 

de a se reorienta profesional, atunci 

când piaţa o cere; 

▪ creşterea ratei abandonului şcolar; 

▪ percepţia negativă a investitorilor 

asupra Regiunii Nord-Est, implicând 

consecinţe şi pe plan local, respectiv 

lipsa interesului pentru această zonă; 

▪ insuficienta exploatare a potențialului 

agricol; 

▪ reducerea numărului întreprinderilor 

active din domeniul transport rutier 

de mărfuri; 

▪ lipsa întreprinderilor din clasa de 

mărime 3 (50-249 angajaţi). 
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3.3 Management urban şi capacitate administrativă  

 

Analiza  SWOT 
Management urban şi capacitate administrativă 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

▪ obiectivul principal al proiectelor investiționale de 

până în prezent a fost remedierea deficienţelor 

existente pe plan local precum: construcția și 

reabilitarea rețelei hidro-edilitare, reabilitarea 

spațiilor verzi, construcția și modernizarea unităților 

de învățământ; 

▪ orașul Liteni este inclus în „Planul Județean de 

Gestionare a Deșeurilor in județul Suceava” pentru 

perioada 2020-2025” 

▪ suprafața spaţiului pentru locuit este de 14,90 

mp/locuitor, apropiată de media județeană de 15,3 

mp/locuitor; 

▪ existenţa reţelei de iluminat public și a proiectului de 

modernizare a acestuia; 

▪ existenţa reţelelor centralizate de apă potabilă¸ 

canalizare, electricitate; 

▪ existența proiectului „Locuințe sociale” care va fi 

implementat la nivel de oraș; 

▪ furnizarea serviciului public de salubrizare; 

▪ implementarea unor proiecte pentru îmbunătăţirea 

serviciilor de salubrizare; 

▪ existenţa unui sistem centralizat de colectare a 

deşeurilor; 

▪ gradul de criminalitate şi infracţionalitate scăzut; 

▪ existenţa structurilor pentru situaţii de urgenţă; 

▪ gradul ridicat al transparenţei actului decizional; 

▪ scăderea nivelului de birocrație prin utilizarea  

serviciilor de plată taxe și impozite on-line; 

▪ lipsa amenajării de locuri/spaţii de 

agrement; 

▪ număr de parcări insuficiente față 

de numărul autoturismelor 

înegistrate; 

▪ media scăzută de spații verzi pe cap 

de locuitor; 

▪ 22,86% din rețeaua de distribuție a 

apei potabile are o vechime 

cuprinsă între 16-35 de ani; 

▪ 48,34% din rețeaua de canalizare-

epurare are o vechime cuprinsă 

între 16-35 de ani; 

▪ trendul descendent al numărului de 

clădiri recepţionate raportat la 

numărul de autorizaţii de construire 

emise; 

▪ lipsa serviciului public de 

alimentare cu energie termică și 

alimentare cu gaz metan; 

▪ sistemul de canalizare nu acoperă o 

parte din satul Vercicani; 

▪ prezenţa decalajelor faţă de nivelul 

mediu de performanţă prezent la 

nivelul administraţiilor locale din 

celelalte state membre UE; 

▪ slaba comunicare între 

departamentele componente ale 
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▪ fluctuarea veniturilor de la nivelul bugetului local, cu 

tendință de creșetere; 

▪ creșterea numărului de parcări și de spații verzi/cap 

de locuitor prin intermediul proiectelor cu fonduri 

europene; 

▪ colaborarea autorităţilor publice de la nivel local cu 

organizaţiile neguvernamentale de la nivel județean, 

în scopul implementării de proiecte cu teme sociale. 

UAT Liteni care duce la creșterea 

timpului de așteptare. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ extinderea și branșarea restului populației la rețelele 

de utilitate publică; 

▪ derularea programelor „locuințe prin credit ipotecar” 

și “locuințe pentru tineri, destinate închirierii” de 

către ANL. 

▪ implementarea unor proiecte în vederea creşterii 

calităţii serviciilor publice, a gradului de acoperire a 

acestora, dar şi a diversificării lor; 

▪ construcția unei rețele centralizate de energie 

termică și gaz metan; 

▪ accesarea mai multor fonduri destinate înfiinţării de 

spaţii verzi; 

▪ implementarea de soluţii e-administraţie şi 

dezvoltarea resurselor umane în vederea utilizării 

acestora; 

▪ încheierea unor parteneriate public-private în 

vederea dezvoltării urbane; 

▪ dezvoltarea capitalului uman din cadrul 

administraţiei publice locale, prin participarea 

funcţionarilor publici la cursuri de specializare în 

managementul proiectelor, achiziţii publice, etc.; 

▪ externalizarea anumitor servicii, ceea ce va 

conduce la reducerea costurilor şi la îmbunătăţirea 

serviciilor oferite comunităţii. 

▪ excesul de birocraţie; 

▪ instabilitatea legislativă; 

▪ neîndeplinirirea obiectivelor 

propuse cu privire la 

implementarea proiectelor 

investiţionale; 

▪ populație nu este branșată în 

întregime la rețeaua de canalizare 

a orașului, fapt care afectează 

mediul și calitatea apelor; 

▪ fluctuații ale ponderilor ce 

privesc populația care 

beneficiază de apă potabilă și 

energie electrică; 

▪ lipsa fondurilor necesare 

revitalizării oraşului. 
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3.4 Infrastrctură

Analiza SWOT 
Infrastructură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ existenţa reţelelor centralizate de apă 

potabilă, canalizare, energie electrică; 

▪ creşterea numărului total al locuințelor 

cu acces la reţeaua centralizată de apă 

potabilă şi de canalizare; 

▪ evoluţia ascendentă a numărului de 

locuințe cu acces la reţeaua de 

electricitate; 

▪ ponderea ridicată a numărului de 

locuințe cu acces la reţeaua de 

electricitate; 

▪ construirea bazinelor pentru rețelele 

de apă atât în oraș cât și în Siliștea, 

Roșcani și Rotunda; 

▪ construirea unei stații de tratare a 

apelor în Rotunda; 

▪ iniţierea lucrărilor de extindere a 

reţelei de apă şi a celei de canalizare; 

▪ infrastructura de telecomunicaţii 

dezvoltată care asigură servicii pentru 

aprox. 95% din locuințe. 

▪ 100% din gospodarii beneficiază de 

colectarea deșurilor; 

▪ accesul la magistrala nr. 500 a căii 

ferate care face legătura cu alte orașe; 

▪ infrastructura căilor de acces către satele 

componente ale oraşului este deficitară, 

impracticabilă în condiţii meteorologice 

nefavorabile;  

▪ gradul de modernizare a străzilor 

orăşeneşti este de 26%, sub media de la 

nivel judeţean; 

▪ lipsa furnizării serviciului de alimentare cu 

energie termică și gaz metan; 

▪ la reţeaua de apă potabilă a oraşului doar 

93% din populație are acces; 

▪ la rețeaua de iluminat public doar 80% din 

populație are acces;  

▪ la cele 6 blocuri încălzirea se face cu 

combustibil solid existând probleme la 

evacuarea fumului ca urmare a adaptării 

unor hornuri de metal inestetice pe pereţii 

exteriori; 

▪ nu toate locuințele oraşului sunt racordate 

la reţeaua de canalizare;  

▪ lipsa rețelelor centralizate de alimentare cu 

apă și canalizare în satul component 

Vericicani; 

▪ locuințele nu sunt racordate la reţeaua de 

gaz metan; 

▪ blocurile nu dispun de acces la reţeaua de 

distribuţie gaze; 
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Analiza SWOT 
Infrastructură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ atragerea de fonduri pentru reabilitare 

și întreținerea drumurile de interes 

local. 

▪ existența fondurilor pentru întreţinerea 

elementelor de infrastructură şi 

reabilitarea, extinderea acestora. 

 

 

▪ lipsa fondurilor pentru întreținerea 

elementelor de infrastructură și 

reabilitarea, extinderea acestora; 

▪ numărul redus de parcări raportat la 

numărul de mașini înregistrate; 

▪ lipsa unui sistem centralizat de alimentare 

cu energie termică; 

▪ consumul ridicat al rețelei de iluminat 

stradal; 

▪ gradul ridicat de uzură a rețelei de iluminat 

stradal; 

▪ lipsa pistelor pentru bicicliști; 

▪ starea avansată de degradare a trotuarelor 

și lipsa acestora pe anumite porțiuni 

stradale; 

▪ lipsa izolației termice a clădirilor din oraș 

(publice și private). 

▪ existenţa în apropierea oraşului a 

aeroporturilor de la Suceava (32 km de 

Liteni), Iași (109 km de Liteni) şi Bacău 

(120 km de Liteni). 

▪ accesarea fondurilor europene  pentru 

reabilitarea infrastructurii rutiere;  

▪ valorificarea resurselor locale 

referitoare la existența firmelor de 

construcții pentru reabilitarea 

drumurilor de interes local și 

modernizarea celor care oferă cale de 

acces satelor componente; 

▪ tranzitarea oraşului de către 2 drumuri 

județene; 

▪ dezvoltarea infrastructurii feroviare; 

▪ condiţiile meteorologice nefavorabile ce 

pot afecta negativ starea/structura 

drumurilor; 

▪ instabilitatea economică ce poate 

determina incapacitatea cofinanţării 

potenţialelor proiecte de reabilitare a 

infrastructurii; 

▪ trafic de mare tonaj intens ce poate afecta 

calitatea drumurilor (transport materiale 

de construcții, lemne etc); 

▪ tendința de creștere a prețurilor la 

utilitățile publice; 

▪ refuzul populaţiei de a se racorda la 

reţelele de utilităţi ce vor fi extinse, în 

special în zona rurală a oraşului; 
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Analiza SWOT 
Infrastructură 

 

 

 

▪ accesarea fondurilor europene în 

vederea reabilitării, extinderii 

infrastructurii tehnico-edilitare; 

▪ semnalizarea rutieră corespunzătoare 

a obiectivelor turistice; 

▪ existența resurselor de apă potabilă de 

suprafață care facilitează 

extinderea/modernizarea sistemului 

de alimentare cu apă. 

▪ stoparea finanțării nerambursabile pentru 

perioada următoarea sau alocarea de 

fonduri pentru obiective ce nu sunt 

specifice orașului; 

▪ fonduri insuficiente pentru modernizarea 

drumurilor de la nivelul bugetului de stat; 

▪ interesul scăzut al potențialilor investitori 

cauzat de starea precară a infrastructurii 

rutiere; 

▪ 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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2.5 Turism 

 

Analiza SWOT 
Turism 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ diversitatea florei şi faunei; 

▪ existenţa ariilor naturale protejate în 

proximitatea orașului care se pot vizita; 

▪ organizarea anuală a sărbătorii zilei orașului 

în Poiana Ursului; 

▪ existenţa obiectivelor cultural-istorice: 

Biserica Sf. Nicolae din Liteni, Conacul 

Vârnav-Liteau, Monumentul eroilor din anul 

1919, gara Veche Liteni etc.; 

▪ existența pădurii de mesteceni din satul 

Corni, locație unică; 

▪ existența unui număr considerabil de 

biserici ce ajută la dezvoltarea turismului 

ecumenic; 

▪ localizarea în apropierea Orașului Suceava, 

un oraș încărcat cu tradiție și istorie. 

▪ existența Fântânii lui Ștefan cel Mare din 

satul Vercicani; 

▪ păstrarea tradiţiilor locale, organizarea cu 

periodicitate a anumitor evenimente 

tradiţional-culturale; 

▪ construirea zonelor pietonale, de spații verzi 

cu destinații de amfiteatru/teatru de vară, 

locuri de joacă, zonă de relaxare cu băncuță 

etc. și a unui centru cultural-recreativ prin 

fonduri europene. 

▪ lipsa unităţilor de cazare de tip hotel, 

pensiune, etc; 

▪ lipsa promovării turistice a oraşului; 

▪ calitatea serviciilor HORECA slab 

calitativă; 

▪ lipsa unui centru de informare turistică; 

▪ promovarea redusă a obiectivelor 

turistice existente; 

▪ pierderea în timp a tradițiilor și 

obiceiurilor specifice zonei; 

▪ lipsa forței de muncă calificată în 

domeniul turismului; 

▪ inexistența infrastructurii de agrement a 

unităţilor de cazare; 

▪ lipsa unui program de evenimente/ 

activităţi care să ofere alternative de 

petrecere a timpului liber; 

▪ perceperea orașului Liteni ca o zonă de 

tranzit și nu de turism; 

▪ lipsa unei strategii de dezvoltare și 

promovare a turismului local; 

▪ degradarea în timp a parcurilor și a 

echipamentelor specifice. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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▪ susținerea promovării turistice prin sprijin 

financiar în realizarea unor „imagini de marcă” 

pentru recunoașterea națională a formației 

„Izvorașul”;  

▪ sprijinirea parteneriatului dintre sectorul public 

și privat, cu acordarea unor reale facilități de 

sprijin sectorului privat; 

▪ atragerea fondurilor necesare includerii ofertei 

turistice rurale românești în ofertele firmelor 

tour-operatoare; 

▪ orientarea investițiilor pentru construirea unor 

puncte de agrement; 

▪ zonă cu potențial pentru dezvoltarea 

pescuitului sportiv; 

▪ realizarea de investiţii în infrastructura locală, 

pentru asigurarea unui grad ridicat al calităţii; 

▪ iniţierea unor acţiuni de promovare a 

potenţialului turistic regional; 

▪ dezvoltarea turismului rural; 

▪ accesarea de fonduri nerambursabile în 

vederea valorificării obiectivelor turistice 

locale, dar şi a protejării acestora; 

▪ înființarea de entități economice care să aibă 

obiect de activitate meșteșugurile cu specific 

zonal; 

▪ înființarea de workshop-uri prin care turiștii 

pot participa la activitățile artistice ale 

localnicilor;  

▪ atragerea de investitori interesați să participe 

la devoltarea turismului local; 

▪ accesarea fondurilor europene în vederea 

dezvoltării, reabilitării şi modernizării 

infrastructurii turistice; 

▪ amenajarea de spații de campare prevăzute cu 

parcări. 

▪ percepţia negativă a turiştilor străini 

asupra României, care poate afecta 

inclusiv oraşul Liteni; 

▪ creşterea tendinţei turiştilor români de a 

vizita locuri din străinătate, în 

defavoarea celor naţionale; 

▪ lipsa investiţiilor în construirea de unități 

de cazare; 

▪ scăderea nivelului veniturilor, care 

limitează posibilităţile potenţialilor 

turişti; 

▪ starea nefavorabilă a drumurilor din 

Regiunea Nord-Est, care determină 

potenţialii turişti să aleagă alte itinerarii, 

din alte regiuni ale ţării, unde pot avea 

o accesibilitate ridicată; 

▪ interesul scăzut al agenţilor economici 

din domeniul turistic pentru 

îmbunătăţirea serviciilor şi a 

infrastructurii turistice; 

▪ capacitatea insuficientă de absorbţie a 

fondurilor europene destinate dezvoltării 

turistice a autorităţilor publice şi a 

mediului de afaceri; 

▪ resurse financiare insuficiente pentru 

acoperirea contribuţiilor proprii aferente 

proiectelor finanţate din fonduri 

nerambursabile; 

▪ nerespectarea prevederilor legale cu 

privire la protecţia mediului 

înconjurător; 

▪ percepţia negativă asupra nivelului de 

calitate al serviciilor din unităţile de 

cazare şi cele de alimentaţie publică. 
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2.6 Educație

ANALIZA SWOT 
Educație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ situaţia favorabilă din punct de vedere 

numărului de elevi la un calculator; 

▪ disponibilitatea în oraş a formelor de 

învăţământ: primar, gimnazial, liceal; 

▪ distribuţia omogenă a elevilor în cele 

trei forme de învăţământ: primar, 

gimnazial, liceal; 

▪ raportul dintre numărul de elevi şi 

numărul de cadre didactice din anul 

școlar 2019-2020 se încadrează în 

media europeană, unui cadru didactic 

revenindu-i un număr de 12 elevi; 

▪ existenţa specializărilor tehnice de la 

nivelul liceului, aceasta fiind în 

concordanţă cu profilul economic al 

zonei, ca dovadă a adaptării la noile 

cerinţe privind piaţa locurilor de 

muncă; 

▪ dotarea liceului cu laboratoare 

moderne de informatică și laboratoare 

tehnice de specialitate; 

▪ existenţa unui fond de carte consistent 

în bibliotecile unităţilor şcolare; 

▪ ambele unități de învăţământ 

existente sunt racordate la sistemul de 

apă potabilă; 

▪ scăderea numărului cadrelor didactice; 

▪ creşterea ratei abandonului şcolar; 

▪ trendul descendent al ratei de 

promovabilitate a examenelor naţionale; 

▪ inexistenţa unei unităţi de învăţământ 

post-liceal (lipsa posibilităţii de 

continuare a studiilor după nivelul liceal 

în cadrul localităţii); 

▪ în trei dintre clădirile de învăţământ, 

lipsesc sistemele de încălzire, centralele 

termice fiind în curs de montare; 

▪ lipsa metodelor de predare moderne, 

interactive; 

▪ doar 73% din calculatoarele disponibile 

în unitățile de învățământ sunt conectate 

la internet; 

▪ cel mai mic număr de biblioteci din 

localitățile componente județului 

Suceava; 

▪ scăderea numărului de împrumuturi de 

cărți de la Biblioteca Orășenească; 

▪ lipsa unităților de învățământ și a 

personalului didactic calificat pentru 

persoanele cu handicap; 

▪ gradul redus de modernizare al unității 

de învățământ Rotunda; 
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▪ la nouă dintre unităţile de învăţământ 

sistemul de încălzire este asigurat de 

centrală termică; 

▪ existenţa unui microbuz pentru 

transport local elevi şi preşcolari; 

▪ starea fizică a clădirilor unităţilor de 

învăţământ din oraşul Liteni este una 

constant îmbunătățită prin proiectele 

de reabilitare și modernizare 

implementate de Primăria Liteni; 

▪ toate formele de învățământ 

beneficiază de acces la calculatoare; 

▪ programele guvernamentale “Cornul 

şi laptele”, 

▪ aplicarea testelor PISA în unitățile de 

învățământ din Liteni; 

▪ apartenența orașului din PACT – 

parteneriat activ pentru calitate și 

transfer de cunoștințe în comunități 

școlare din Suceava și Botoșani; 

▪ grad de solicitare al cadrelor didactice 

raportat la numărul elevilor apropiat 

de media europeană. 

▪ lipsa cadrelor didactice pentru locuitorii 

cu dizabilități încadrați la o formă de 

învățământ. 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ accesarea de fonduri europene pentru 

modernizarea infrastructurii şcolare; 

▪ derularea unor programe şcolare 

pentru schimbul de experienţă cu 

unităţi de învăţământ din spaţiul 

european; 

▪ înfiinţarea de centre after-school; 

▪ dotarea tuturor unităților de 

învățământ cu rampe de acces pentru 

persoanele cu handicap locomotor; 

▪ costurile asociate frecventării 

învăţământului, care limitează accesul la 

educaţie; 

▪ continuarea creşterii abandonului şcolar, 

din cauza scăderii veniturilor şi a 

imposibilităţii susţinerii materiale a 

elevilor de către familie; 

▪ scăderea numărului populației cu grupa 

de vârstă 0-14 ani; 

▪ instabilitatea legislativă a sistemului 

educaţional; 
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▪ implementarea unui program de burse 

pentru copiii cu rezultate deosebite şi 

cu o situaţie financiară dificilă; 

▪ implicarea elevilor în activităţi extra-

şcolare şi acţiuni de voluntariat; 

▪ dotarea unităților de învățământ cu 

calculatoare cu acces la internet; 

▪ folosirea mijloacelor de învățare 

modernă; 

▪ specializarea cadrelor didactice prin 

programe de predare interactive 

pentru elevii cu dizabilități; 

▪ dezvoltarea unor parteneriate de tip 

public-privat, în vederea asigurării 

unor stagii de practică în mediul 

privat. 

▪ modificările frecvente din programa 

şcolară; 

▪ nivelul scăzut al salariilor cadrelor 

didactice, cu efecte asupra calităţii 

procesului educaţional; 

▪ scăderea numărului de cadre didactice de 

la nivelul formei de învățământ liceal; 

▪ lipsa interesului elevilor manifestat faţă 

de activităţile educaţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Strategia de dezvoltarea socio - economică        Orașul Liteni 2021-2027 

  

133 

2.7 Sănătate 

Analiza  SWOT 
 

Sănătate 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ evoluţia pozitivă a sumelor alocate 

sectorului medical din bugetul local; 

▪ lipsa bolnavilor de HIV/SIDA în anul 

2020; 

▪ poziţionarea geografică a oraşului, care 

facilitează accesul la centrele medicale 

de la nivel județean; 

▪ existenţa a trei cabinete stomatologice; 

▪ existenţa a trei cabinete medicale; 

▪ existenţa unei farmacii și a unui punct de 

produse farmaceutice; 

▪ poziționarea orașului într-un cadru 

natural ferit de poluare, cu efecte 

benefice asupra sănătății locuitorilor; 

▪ Promovarea voluntariatului.  

 

 

▪ infrastructura sanitară deficitară; 

▪ insuficienţa personalului medical raportat la 

populaţia deservită - unui medic îi revin 

3.429 de persoane, cu mut peste media 

naţională şi cea  a Uniunii Europene;  

▪ oraşul se află printre ultimele locuri la nivel 

judeţean în ceea ce priveşte numărul de 

locuitori care îi revin unui cabinet medical, 

respectiv 1.143 de persoane; 

▪ lipsa interesului locuitorilor pentru 

efectuarea analizelor periodice; 

▪ accesul limitat la serviciile medicale, prin 

distanţa relativ mare până la cel mai 

apropiat ambulatoriu de specialitate, 

laborator de imagistică, structură de primiri 

urgenţe, spital specializat de chirurgie 

cardio-vasculară; 

▪ lipsa unor programe educaţionale pentru 

sănătate, în special pe partea de prevenire 

a bolilor; 

▪ spaţiul rural al oraşului nu este acoperit de 

puncte sanitare, farmacii sau servicii 

medicale permanente; 

▪ supraîncărcarea cu pacienţi la cabinetele 

medicilor de familie şi imposibilitatea 

acestora de a efectua orele pe teren. 
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 OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ posibilitatea de a accesa fonduri 

europene nerambursabile pentru 

dezvoltarea și modernizarea sistemului 

medical; 

▪ dezvoltarea sectorului sanitar privat, 

prin înființarea unei policlinici private, 

sau prin sprijinirea constituirii unor 

cabinete medicale cu diferite specialități; 

▪ derularea pe plan local a unor programe 

de informare şi prevenire a problemelor 

de sănătate; 

▪ derularea programelor care încurajează 

stabilirea medicilor în spaţiul rural prin 

oferirea de locuinţe de serviciu 

personalului medical; 

▪ posibilitatea acordării de facilități 

cadrelor medicale specializate în vederea 

atragerii și reținerii acestora; 

▪ posibilitatea acordării de facilități 

populației cu privire la serviciile medicale 

(analize, teste gratuite, etc.). 

 

 

▪ nivelul  scăzut al veniturilor populației pot 

conduce la imposibilitatea susținerii 

costurilor serviciilor medicale private; 

▪ slaba accesare a fondurilor europene 

nerambursabile pentru dezvoltarea 

infrastructurii sanitare; 

▪ lipsa motivației medicilor și nemulțumirea 

acestora vizavi de sistemul de salarizare 

din domeniul medical; 

▪ numărul mare de locuitori neîncadrați în 

câmpul muncii care nu beneficiază de 

servicii decontate de Casa de Asigurări de 

Sănătate; 

▪ tendința de neglijare a stării de sănătate; 

▪ lipsa unui comportament preventiv în ceea 

ce privește problemele de sănătate; 

▪ tendința de migrare a personalului medical 

fie către alte localități, fie în străinătate; 

▪ stilul de viață nesănătos (alimentație 

necorespunzătoare, lipsa mișcării, ș.a.); 

▪ lipsa centrelor de permanență; 

▪ percepția negativă asupra calității 

serviciilor de sănătate; 

▪ influența pandemiei COVID-19 asupra 

populației orașului. 
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2.8 Incluziune socială 

Analiza  SWOT Incluziunea socială 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ existenţa unui serviciu de asistenţă 

socială în cadrul primăriei; 

▪ parteneriatele locale cu ONG-urile de la 

nivel județean care activează în 

domeniul social; 

▪ numărul persoanelor fără adăpost redus 

şi păstrarea constantă a acestuia în 

ultimii ani; 

▪ lipsa înregistrării cazurilor de 

mortalitate infantilă în ultimii ani; 

▪ lipsa abandonurilor minorilor; 

▪ 100% dintre persoanele cu dezabilităţi 

dispun de îndemnizaţie; 

▪ 263 de persoane în anul 2020 au 

beneficiat de ajutoare de încălzire; 

▪ numărul scăzut de persoane cu 

handicap din grupa de vârstă 0-14 ani; 

▪ scăderea ratei șomajului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ creşterea ratei de abandon şcolar cu 

1% în anul 2019/2020 faţă de anul 

2018/2019; 

▪ lipsa încadrării în formele de 

învățământ a persoanelor cu handicap; 

▪ persoanele cu dizabilităţi nu sunt 

încadrate în câmpul muncii ; 

▪ lipsa unităţilor de învăţământ 

specializate şi a personalului calificat 

pentru copiii cu dizabilităţi; 

▪ lipsa amenajărilor specifice nevoilor 

persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile 

şi spaţiile publice din oraş; 

▪ lipsa unui centru de bătrâni; 

▪ inexistenţa unui centru pentru 

combaterea violenţei; 

▪ lipsa unui centru de plasament pentru 

copiii abandonaţi; 

▪ 70% din populație locuiește în zone 

defavorizate 

▪ încadrarea oraşului Liteni într-o zonă 

defavorizată din punct de vedere al 

riscului de sărăcie şi al excluziunii 

sociale (Regiunea Nord-Est); 

▪ scăderea numărului de ajutoare de 

încălzire oferite. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ implementarea unor proiecte 

investiționale pentru oferirea de sprijin 

persoanelor cu dizabilități în vederea 

incluziunii pe piața muncii și a 

desfășurării activității profesionale, prin 

dotarea cu echipamente speciale sau 

adaptări la locul de muncă, respectiv 

asigurarea unor diverse condiții 

speciale; 

▪ folosirea fondurilor nerambursabile 

europene destinate creării și dezvoltării 

infrastructurii sociale; 

▪ înființarea de ONG-uri pe plan social, 

pentru servicii destinate vârstnicilor și 

altor categorii de persoane 

defavorizate; 

▪ derularea unor programe pentru 

perfecționarea personalului din 

domeniul social, dar și pentru 

dezvoltarea voluntariatului; 

▪ derularea de programe/proiecte care 

facilitează schimbul de bune practici și 

experiență cu ONG-uri specializate din 

tara și din străinătate; 

▪ derularea unor programe prin care să 

fie asigurate servicii de îngrijire la 

domiciliu pentru persoanele incluse în 

grupurile vulnerabile; 

▪ dezvoltarea unor parteneriate de tip 

public-privat pentru prevenirea și 

ameliorarea problemelor sociale; 

▪ obținerea unor sponsorizări din partea 

unor parteneri publici sau privați pentru 

sprijinirea grupurilor defavorizate; 

▪ existenta discrepanțelor inter-regionale 

majore în ceea ce privește riscul de 

sărăcie și excluziune socială; 

▪ trendul ascendent al ratei abandonului 

școlar care contribuie la prezenta unui 

risc ridicat de sărăcie și excluziune 

socială; 

▪ situația economică instabilă; 

▪ lipsa funcționării ONG-urilor care 

activează în domeniu; 

▪ lipsa capacității autorităților publice de 

a asigura funcționalitatea infrastructurii 

sociale după finalizarea implementării 

proiectelor de investiții; 

▪ decalajele majore faţă de media UE în 

privinţa accesului la serviciile de 

protecţie socială şi a măsurilor active 

pentru promovarea incluziunii sociale. 
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▪ crearea de servicii sociale pentru 

prevenirea intrării în dificultate a 

familiilor; 

▪ crearea unei cantine sociale, creșă, 

centru de zi pentru copii cu dizabilități, 

adăpost temporar pentru persoanele 

aflate în dificultate; 

▪ implementarea de proiecte pentru 

prevenirea şi combaterea acţiunilor şi 

comportamentelor deviante ale copiilor. 
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2.9 Patrimoniul cultural-sportiv 

Analiza  SWOT 
Patrimoniul cultural-sportiv 

 
 
 
 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ existenţa unui patrimoniu cultural în zona 

Liteni; 

▪ oraşul Liteni prezintă însemnătate istorică şi 

culturală, prin obiectivele care datează din 

secolul XVII; 

▪ existenţa monumentelor incluse în Lista 

monumentelor istorice emisă de către 

Institutul Naţional al Monumentelor Istorice; 

▪ existenţa în localitate a următoarelor instituţii 

şi organizaţii cu tradiţie care susţin cultura: 

Ferma de Artă, Biblioteca Orăşenească, etc; 

▪ organizarea periodică de evenimente care 

susţin şi promovează valorile culturale şi 

tradiţionale ale oraşului (Ex: Festivaluri, 

datini şi obiceiuri, prezentări de carte în 

cadrul Fermei de Artă, etc.); 

▪ funcţionarea Bibliotecii Orăşeneşti într-o 

locaţie reabilitată, dotată corespunzător; 

▪ existenţa unui centru de documentare şi 

informare la nivelul liceului; 

▪ existenţa caselor vechi, cu o arhitectură 

deosebită;  

▪ accesarea de fonduri europene pentru 

reabilitarea fostului Conac în care îşi are 

sediul Primăria Liteni şi redarea sa statutului 

iniţial; 

▪ existenţa unei colecţii de pictură şi obiecte 

etnografice specifice zonei, care contribuie la 

întărirea identităţii locale; 

▪ starea avansată de degradare fizică a 

Conacului Vârnov-Liteanu;  

▪ lipsa unui teatru sau a altor instituţii 

precum o filarmonică, un teatru de 

operă sau operetă sau un teatru pentru 

copii;  

▪ scăderea numărului de împrumuturi de 

cărți; 

▪ baza materială de antrenamente  

nesatisfăcătoare pentru echipa de 

fotbal locală; 

▪ situaţia nefavorabilă din punct de 

vedere al dotărilor din sala de sport, 

cele existente fiind minime;  

▪ insuficienta valorificare a patrimoniului 

cultural existent; 

▪ lipsa unei strategii de dezvoltare şi 

promovare culturală a oraşului şi a 

obiectivelor culturale deţinute; 

▪ situarea localităţii pe ultimul loc în ceea 

ce priveşte numărul total de biblioteci 

raportat la numărul de locuitori, 

comparativ cu celelalte localităţi din 

judeţ;   

▪ lipsa promovării monumentelor istorice 

ale oraşului. 
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▪ funcţionarea ansamblului folcloric numit 

„Ansamblul Izvorașul”; 

▪ funcţionarea unei singure săli de sport în 

Liteni; 

▪ existența unei echipe de fotbal al nivel local; 

▪ participarea sportivilor locali la competiţii 

naţionale şi câştigarea unor premii de către 

aceştia (Cupa Railex). 
 
 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ derularea unor programe care să atragă un 

număr din ce în ce mai mare de utilizatori în 

cadrul Bibliotecii Orăşeneşti Liteni; 

▪ atragerea de fonduri nerambursabile pentru 

îmbunătăţirea bazei materiale de 

antrenamente din cadrul sălii destinate 

pregătirii sportive a echipei de fotbal; 

▪ abordarea unor proiecte investiţionale 

viitoare, care să aibă ca scop modernizarea 

sălilor de sport; 

▪ desfăşurarea unor programe de promovare a 

obiectivelor culturale, dar şi a oportunităţilor 

care există din punct de vedere turistic; 

▪ restaurarea, renovarea, modernizarea 

obiectivelor culturale; 

▪ înființarea unui centru de informare turistică; 

▪ promovarea elementelor de 

unicitate/raritate; 

▪ prezervarea şi valorizarea tradiţiilor locale ca 

element important al vieţii culturale 

comunitare şi ca instrument al dialogului 

intercultural. 

▪ scăderea interesului pentru cultură; 

▪ pierderea tradiţiilor în decursul 

timpului; 

▪ scăderea interesului pentru produsele 

tradiţionale, conducând la dispariţia 

meşterilor populari; 

▪ caracterul neregenerabil al resurselor 

culturale; 

▪ reducerea interesului pentru citit cărţi 

determinată de dezvoltarea noilor 

tehnologii informaţionale; 

▪ înclinaţia către sedentarism; 

▪ lipsa fondurilor necesare pentru 

îndrumarea copiilor către practicarea 

diferitelor tipuri de sport; 

▪ lipsa fondurilor financiare și 

degradarea bazei culturale existente. 
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2.10 Mediu 

ANALIZA SWOT 
Mediu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ nivelul redus de poluare; 

▪ existența pădurilor la nivel local care 

ajută la păstrarea unui aer curat; 

▪ diversitatea resurselor naturale 

disponibile; 

▪ realizarea unor proiecte investiţionale în 

infrastructura hidroedilitară şi în 

managementul deşeurilor; 

▪ existenţa unei firme delegate care 

colectează deșeurile de la nivel local; 

▪ râul Suceava este inclus ca arie naturală 

protejată; 

▪ calitatea aerului peste media națională; 

▪ implementarea unor proiecte privind 

reabilitarea spaţiilor verzi; 

▪ incluziunea orașului în planul de 

dezvoltare „Planul Județean de 

Gestionare a Deșeurilor în județul 

Suceava pentru perioada 2020-2025”; 

▪ pondere de 100% din populație care 

beneficiază de colectarea deșeurilor; 

▪ existența stației de sortare Moara care 

sortează deșeurile. 

▪ oraşul Liteni deţine cea mai redusă 

suprafaţă de spaţii verzi comparativ cu 

celelalte oraşe din judeţ; 

▪ existența unor ramuri economice cu 

impact major asupra mediului înconjurător 

(sectorul zootehnic); 

▪ poluarea apelor de suprafață cu ape uzate 

ca urmare a deversării acestora direct în 

râuri;  

▪ colectarea necorespunzătoare a apelor 

provenite din precipitații; 

▪ situarea suprafeţei medii de spaţii 

verzi/cap de locuitor cu mult sub normele 

Guvernului Român; 

▪ inexistența infrastucturii de  utilizare a 

unor forme alternative de producere a 

energiei; 

▪ 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; 

▪ grad redus de preocupare a agenţilor 

economici în recuperarea şi refolosirea 

ambalajelor. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

▪ fondurile disponibile din surse europene 

sau naţionale pentru susţinerea 

proiectelor de mediu; realizarea unor 

investiţii în vederea sortării selective a 

deșeurilor; 

▪ derularea unor programe pentru 

educarea comunităţii locale în scopul 

valorificării factorilor de mediu şi a 

resurselor naturale; 

▪ derularea unor programe pentru 

conservarea mediului, în special a 

pădurilor; 

▪ accesarea de fonduri europene pentru 

extinderea spaţiilor verzi; 

▪ utilizarea unor forme alternative de 

producere a energiei; 

▪ investirea în reabilitarea termică a 

clădirilor; 

▪ derularea unor programe de informare şi 

conştientizare a populaţiei cu privire la 

importanţa colectării selective; 

▪ derularea unor programe de sprijinire a 

întreprinderilor care dezvoltă produse 

prietenoase cu mediul; 

▪ accesarea de fonduri nerambursabile 

pentru investirea în tehnologii care 

folosesc energii regenerabile; 

▪ introducerea surselor regenerabile de 

energie (panouri forovoltaice, 

hidrocentrale, etc.). 

 

▪ gestionarea iresponsabilă a resurselor 

naturale; 

▪ fenomenele meteo extreme; 

▪ calamităţi naturale; 

▪ comportamentul neadecvat al unor 

locuitori faţă de mediul înconjurător, 

determinând degradarea sa; 

▪ punerea în circulaţie a unui număr din ce 

în ce mai mare de autovehicule; 

▪ creșterea cantității deșeurilor colectate în 

anul 2020 față de anul 2019; 

▪ clasarea râul Siret în categoria III de 

calitate din cauza arealelor neacoperite de 

rețeaua de canalizare; 

▪ reducerea spaţiului verde ca urmare a 

dezvoltării economice a orașului; 

▪ insuficienţa fondurilor europene şi 

naţionale comparativ cu nevoile existente 

în teritoriu; 

▪ înfiinţarea de societăţi comerciale cu 

obiecte de activitate ce au un impact major 

asupra mediului. 

 


