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1.1 Obiectul Studiului

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Frătăuții Noi reprezintă

suportul de planificare în perspectivă a unității administrativ – teritoriale și
incluziunea acesteia în strategiile elaborate în cadrul Politicii de coeziune a Uniunii
Europene 2021 – 2027 si a Planului Național de Dezvoltare Rurală.

Strategia de Dezvoltare a Localității se întocmește în scopul stabilirii

direcțiilor și priorităților premergătoare unei dezvoltări durabile, conforme cu
planificările administrației naționale în sinergie cu cele ale populației.
Construcția prezentei

strategii

asigură cadrul

operațional

pentru

materializarea proiectelor ce necesită implementare în funcție de fondurile
prevăzute din bugetul propriu al unității administrativ – teritoriale, în corelare cu

fondurile alocate de la Bugetul Statului sau prin Programele de Finanțare
Europeană.

Constituie un instrument de politica publică cu caracter programatic care va

permite focalizarea și ajustarea continuă a eforturilor administrației publice
locale, orientate către satisfacerea nevoilor locuitorilor Comunei Frătăuții Noi și
către cresterea calității vieții acestora, bazată pe promovarea identitații locale.
1.2. Necesitatea lucrării

Necesitatea lucrării decurge din identificarea și asigurarea unor condiții

favorabile desfășurării funcțiilor comunei Frătăuții Noi.

Lucrarea are ca scop evidențierea situației actuale, a problemelor și a

propunerilor de dezvoltare spre un mediu economic competitiv si cu resurse
umane adaptate relațiilor socio-economice interne.
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1.3. Domenii de utilizare

În procesul de absorbție a fondurilor strategia de dezvoltare locală

integrata cu documentațiile de urbanism și cele de planificare ale bugetului local
constituie baza justificării necesităților, elementul de fond de la care încep să se
concretizeze proiectele.

1.4. Efecte economice și sociale

Utilizarea sprijinului structural pentru perioada 2021 – 2027 urmăreste

crearea condițiilor de îmbunătățire și dezvoltare constantă a mediului rural.

Sub acest aspect factorii pe care administratia comunei Frătăuții Noi se va

focaliza sunt reprezentati de valorificarea durabila a pozitiei geo-strategice și a

resurselor naturale, creșterea adaptabilității locuitorilor la particularitățile socio-

economice locale și promovarea incluziunii sociale, facilitarea accesului la utilități,
servicii de calitate in domeniile asistenta sociala, sanatate si educatie, sustinerea

culturii antreprenoriale și a inovării, cresterea competitivității și atractivității
economice la nivelul Comunei, implicarea transparenta și activă a instituțiilor
pentru dezvoltarea economico-sociala echilibrata a zonei.
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1.5. Sursele documentare
 Informații puse la dispoziție de Primăria Comunei Frătăuții Noi;

 Informații statistice, rapoarte anuale, rapoarte de progres de la Institutul
Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Suceava;

 Strategia de dezvoltare rurală 2021 – 2027;

 Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Durabila a Romaniei orizonturi
2013-2020-2030

 Planul de Dezvoltare Regionala Nord – Est 2021 – 2027
 Planul Urbanistic General al Comunei Frătăuții Noi;
 Politica de coeziune 2021 – 2027;

 Sociologia satului devălmaș românesc, Henry H. Stahl;

 Dicţionarul Geografic al Bucovinei, Emanuel Grigorovitz;
 Iraclie Porumbescu (1823-1896), L. Morariu .
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2. Planificarea strategica la nivel
European, National, Regional
2.1 Politica de Coeziune a UE 2021 - 2027

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027,

Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de
investiții a UE.

Cinci priorități investiționale:
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2.

Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului
de Coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.

O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare
economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii

O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului
de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse
regenerabile și combaterea schimbărilor climatice

O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale

O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor
sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a
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competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de
sănătate

O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3

categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a
fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se
introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație,

schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta mai

bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare

de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de
dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de

către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin
alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de
colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane,
sub denumirea Inițiativa urbană europeană.

Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare

Conform Comisiei Europene, pentru beneficiarii de sprijin UE, noul

cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților,
prin utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Pentru facilitarea
sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent 7 fonduri UE

implementate în parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia

propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai
mare încredere în sistemele naționale și extinderea principiului „auditului unic”,
pentru a evita suprapunerea verificărilor.
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Un cadru mai flexibil

Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu

nivelul corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor

evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară va determina dacă este nevoie
de modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe
baza priorităților emergente, a executării programelor și a celor mai recente
recomandări specifice fiecărei țări.

În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul

programelor fără a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție

specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE începând din prima zi, în caz de
dezastru natural.

O legătură mai strânsă cu Semestrul European și cu guvernanța
economică a Uniunii

Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu

favorabil investițiilor, în care întreprinderile pot să prospere. Se va asigura

deplina complementaritate și coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în
forma sa nouă și consolidată.

În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST)

formulate în contextul semestrului european vor fi luate în considerare de două

ori: la început, pentru conceperea programelor din cadrul politicii de coeziune, și
apoi în cadrul evaluării intermediare. Pentru a stabili condițiile propice creșterii

economice și creării de locuri de muncă, noile condiții favorizante vor contribui la
înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe
întreaga perioadă financiară.

9

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de instrumente
bugetare

Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune

și Fondul pentru azil și migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a

migranților la nivel local sprijinite prin resurse UE utilizate în sinergie; Fondul

pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale migranților
în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va sprijini integrarea lor

socială și profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate
sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agricolă comună, Orizont
Europa, programul LIFE sau Erasmus +.

Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea
proiectelor interregionale pentru inovare

Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua

posibilitate ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța
proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte regiuni.

Noua generație a programelor de cooperare interregională și

transfrontalieră („Interreg”) va ajuta statele membre să depășească obstacolele
transfrontaliere și să dezvolte servicii comune. Comisia propune un nou

instrument pentru regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze
cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european.

Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune

crearea Investițiilor interregionale pentru inovare. Regiunile cu active

corespunzătoare de „specializare inteligentă” vor fi sprijinite mai mult pentru

alcătuirea clusterelor paneuropene în sectoare prioritare precum datele masive
(big data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea
cibernetică.
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Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai performante
Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective

cuantificabile (numărul de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la

rețele în bandă largă). Noul cadru instituie un bilanț anual al performanței, sub

forma unui dialog politic între autoritățile programului și Comisie. Performanța
programelor va fi evaluată și cu ocazia evaluării intermediare. Din motive de
transparență și pentru ca cetățenii să poată urmări progresele înregistrate,

statele membre vor trebui să raporteze toate datele de implementare o dată la
două luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi actualizată
automat.

Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare

Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de

instrumentele financiare, care au efect potențator și sunt mai apropiate de piață.
În mod voluntar, statele membre vor putea să transfere o parte din resursele

politicii lor de coeziune către noul fond InvestEU gestionat la nivel central, ca să

acceseze garanția furnizată de bugetul UE. Va fi mai ușor să se combine granturile
și instrumentele financiare. Noul cadru include și dispoziții speciale pentru a
atrage mai mult capital privat.
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Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027

Pentru perioada de programare 2021-2027, în coordonarea Ministerului
Fondurilor Europene, în cadrul politicii de coeziune se elaborează următoarele
programe operaționale:

Programele Operaționale Regionale, câte un program la nivelul fiecărei
regiuni de dezvoltare a României;
Programul Operațional Sănătate ;
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială ;
Programul Operațional Educație și Ocupare;
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente
Financiare;
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă;
Programul Operațional Transport;
Programul Operațional Tranziție Justă;
Programul Operațional Asistență Tehnică.
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2.2. Priorități naționale de investiții pentru finanțarea din

Fondurile Europene

Obiectiv general O Europă mai inteligentă

CERCETARE ȘI INOVARE
Obiectivul specific Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate
1. Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiu de Cercetare European
(European Research Area)

1.1 Integrarea organizațiilor CDI românești în programe de colaborare
transfrontaliere și internaționale (Sinergii Horizon Europe, Piața Unică,
Interreg etc.) – intervenţii naţionale/regionale
1.2 Dezvoltarea şi utilizarea infrastructurii de CDI – intervenţii
naţionale/regionale

2. Crearea unui sistem atractiv de inovare în industrie, pentru toate tipurile de
inovare (de produs, de proces, organizațională și de marketing)

2.1 Consolidarea capacității CDI a întreprinderilor și promovarea colaborării
între organizațiile CDI și mediul de afaceri – intervenţii naţionale/regionale
2.2 Susținerea proceselor de transfer tehnologic pentru creșterea gradului
de inovare a întreprinderilor – intervenţii naţionale

3. Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterea ratei de supraviețuire
a acestora
3.1 Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care favorizează apariția și
maturizarea start-up/spin-off inovative – intervenţii regionale

3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente infrastructurilor de sprijin a afacerilor
(incubatoare, acceleratoare etc.) – intervenţii regionale

4. Consolidarea CDI în domeniul sănătății

13

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

4.1 Dezvoltarea capacității de cercetare/inovare și adoptarea sistemelor
SMART în sănătate – intervenţii naţionale
DIGITALIZARE
Obiectivul specific Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul
cetățenilor, al companiilor și al guvernelor
5. Creșterea gradului de digitizare a serviciilor publice pentru societatea
românească

5.1 Implementarea măsurilor pentru dezvoltarea serviciilor de e-guvernare
(evenimente de viață) – intervenţii naţionale
5.2 Digitalizare în administrația publică și competențe digitale avansate –
intervenţii naţionale
5.3 Digitizarea serviciilor publice la nivel local – intervenţii regionale

6. Digitizare pentru creșterea siguranței și îmbunătățirii serviciilor de mobilitate
si transport
6.1 Dezvoltarea de instrumente de digitizare pentru îmbunătățirea
siguranței și securității pentru toate modurile de transport – intervenţii
naţionale

6.2 Finanţarea instrumentelor de digitizare, inclusiv implementare sisteme
ERTMS/ ETCS, RIS/VTMIS pentru toate modurile de transport – intervenţii
naţionale

7. Soluții IT și digitizare în sănătate

7.1 Refacere şi modernizare sistem informatic (CNAS) – intervenţii naţionale
7.2 Observatorul național pentru date în sănătate – (Construcție, achiziție
echipamente / dezvoltarea de sisteme informatice) – intervenţii naţionale

7.3 Soluții digitale în infrastructură din sănătate (digitizare internă și externă
a instituțiilor medicale) – intervenţii naţionale
7.4 Uniformizarea fluxurilor informaționale (up-grade soft, dezvoltarea
sistemelor informatice/achiziție echipamente – intervenţii naţionale
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COMPETITIVITATE

Obiectiv Specific Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor
8. Facilitarea accesului la finanțare pt IMM-uri, inclusiv prin încurajarea finanțării
inițiale și timpurii a start-up-urilor cu potențial inovativ ridicat
8.1 Instrumente financiare pentru IMM –intervenţii naţionale

9. Consolidarea competitivității economiei românești

9.1 Facilitarea investițiilor în noi tehnologii – intervenţii regionale
9.2 Sprijin pentru internaţionalizare – intervenţii regionale

9.3 Susţinerea adoptării tehnologiilor IT&C de către IMM – intervenţii
regionale
9.4 Sprijinirea clusterelor în vederea integrării acestora în lanțuri de
valoare europene – intervenţii regionale

9.5 Susținerii implementării mecanismelor economiei circulare în cadrul
întreprinderilor românești – intervenţii regionale

10. Sprijinirea creării de noi companii și creșterea ratei de supraviețuire a
acestora
10.1 Sprijin pentru crearea de noi întreprinderi (start-up, scale-up) –
intervenţii regionale
SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI
ANTREPRENORIAT

Obiectiv Specific Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă,
tranziție industrială și antreprenoriat
11. Dezvoltarea unor competențe profesionale adecvate cerințelor mediului de
afaceri în contextul unei economii bazate pe cunoaștere
11.1 Dezvoltarea competentelor la nivelul întreprinderilor/organizațiilor de
CDI/entităților – intervenții regionale
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- implicare în Mecanismul de descoperire antreprenorială pentru specializare
inteligentă, tranzitie industriala si antreprenoriat, inclusiv stagii de practica;
- dotare licee pentru aplicare metode digitale de învățare

- formare pentru implementarea standardului: sistem de Management a
Inovării în companii

12. Susținerea capacității administrative a structurilor din cadrul mecanismului
integrat regional și național de descoperire antreprenorială

12.1 Dezvoltarea capacității administrative a actorilor implicați în
implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă
și a Mecanismului de Descoperire Antreprenorială (MDA) – intervenții naționale
și regionale
- capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA (așa cum rezultă din
Metodologia de desfășurare a procesului de descoperire antreprenorială la nivel
regional)
- capacitate administrativă ADR-uri

- capacitate ADR pentru sprijin beneficiari
Obiectiv general O Europă mai verde
ENERGIE
Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea îmbunătățirii eficienței
energetice
Măsuri de sprijin pentru industriile energointensive pentru a-și îmbunătăți
performanța energetică
Îmbunătățirea performanței energetice în industriile energointensive
Măsuri de sprijin pentru ESCOs

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii centralizate, alături de
promovarea energiei din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea
centralizată
Consolidarea capacității AM, a dezvoltatorilor de proiecte și a autorităților
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Obiectiv Specific Promovarea energiei din surse regenerabile
Creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al clădirilor

Măsuri de creștere a adecvanței rețelei naționale de energie electrică pentru a
crește capacitatea de integrare a energiei provenite din surse regenerabile, de
natură variabilă
Obiectiv Specific Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și
stocare în afara TEN-E
Echipamente şi sisteme inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice

Implementarea de soluții digitale pentru izolarea defectelor și realimentarea cu
energie
Digitalizarea stațiilor de transformare şi soluții privind controlul rețelei de la
distanță - integrare stații în SCADA( Trebuie decisă mutarea în OP1)
Creșterea capacității disponibile pentru comerțul transfrontalier
SCHIMBARI CLIMATICE, RISCURI, APA
Obiectiv Specific Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii
riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor
Managementul inundațiilor

Reducerea impactului manifestării secetei si furtunilor asupra populaţiei,
proprietății și mediului.

Măsuri pentru sistemul de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la
nivel național și adaptarea continuă la realitatea operațională.
Măsuri de limitare a efectelor negative ale eroziunii costiere.

Obiectiv Specific Promovarea gestionării sustenabile a apei
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Continuarea acţiunilor integrate de dezvoltare a sistemelor de apă şi apă uzată,
inclusiv prin consolidarea suplimentară si extinderea a operatorilor regionali.
Finanțarea acțiunilor de consolidare a capacității de reglementare economică a
sectorului de apă și apă uzată, astfel încât să se eficientizieze procesul de
realizare a planurilor de investiții pentru conformare
Continuarea investițiilor în managementul nămolului rezultat în cadrul
procesului de epurare a apelor uzate/tratatre a apei potabile.
ECONOMIA CIRCULARA
Obiectiv Specific Promovarea tranziţiei către o economie circulară

Extinderea schemelor de gestionare a deșeurilor la nivel de județ, inclusiv
îmbunătăţirea sistemelor integrate existente de gestionare a deșeurilor, pentru a
crește reutilizarea și reciclarea, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea
de la depozitele de deșeuri, în conformitate cu nevoile identificate în PNGD și
PJGD-uri.
Investiții individuale suplimentare pentru închiderea depozitelor de deșeuri.

Investiții în consolidarea capacității părților interesate fie publice sau private,
pentru a susține tranziția la economia circulară și care să promoveze acțiuni/
măsuri privind economia circulară, inclusiv conștientizarea publicului,
prevenirea deșeurilor, colectarea separată și reciclarea.
BIODIVERSITATE
Obiectiv specific Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
Investitii in reteaua Natura 2000 – Elaborarea, revizuirea si implementarea
planurilor de management, măsuri de menținere și de refacere a siturilor Natura
2000 pentru specii și habitate, precum şi a ecosistemelor degradate şi a
serviciilor furnizate situate în afara ariilor naturale protejate . Acţiuni de
completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor şi
realizarea de studii științifice
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Masuri pentru implementarea infrastructurii verzi

Consolidarea capacitatii administrative a autoritatilor si entitatilor cu rol in
managementul retelei Natura 2000 si a altor arii naturale protejate
AER
Obiectiv specific Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
Dotarea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului cu echipamente noi
astfel încât să se continue conformarea cu cerințele de asigurare și controlul
calității datelor și de raportare a RO la CE si achiziția de echipamente pentru
măsurarea poluanților în aerului ambiental cu respectarea prevederilor
Directivei 2008/50/CE.
Implementarea măsurilor care vizează cresterea calitatii aerului :

• măsuri legate de îmbunătățirea sau înlocuirea instalațiilor individuale
(casnice) de încălzire a locuințelor/ gospodăriilor din mediul urban cu
instalații mai performante ;
•

finanțarea sistemelor de încălzire pentru scopuri de atenuare a
schimbărilor climatice, atât la nivelul agenților economici cât și la nivelul
sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică la nivelul
autorităților publice și/ sau altor entități publice (spitale, unități de
învățământ etc.) sau a instalațiilor individuale de încălzire a locuințelor/
gospodăriilor, utilizând gaz natural.
SITURI CONTAMINATE

Obiectiv specific Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a
infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
Măsuri de remediere a siturilor contaminate, inclusiv refacerea ecosistemelor

Regenerarea spațiilor urbane degradate și abandonate, reconversia funcţională a
terenurilor virane degradate/ neutilizate/ abandonate şi reincluderea acestora
în circuitul social/ economic sau ca rezervă de teren pentru viitoare investiții la
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nivelul orașelor, în vederea creării condiţiilor necesare pentru o dezvoltare
durabilă urbană.
MOBILITATE URBANA

Obiectiv specific Mobilitate națională, regionala și locală sustenabilă, rezilientă
în fața schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport pe cale ferată și cu metroul
și de acces la TEN-T centrală și globală de transport, inclusiv solutii combinate.

Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet si in municipii si
zona lor functionala prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana
durabila
Obiectiv general O Europă mai conectata
CONECTIVITATE
Obiectiv specific Dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezistentă în fața
schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală
Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport rutier

Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală de transport pe calea ferată

Îmbunătățirea serviciilor de transport pe calea ferată pe scurt și lung parcurs,
prin creșterea capacității de transport și măsuri de reformă
Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate modurile de transport și
punerea în aplicare a strategiei adoptată privind siguranța traficului, pentru
reducerea numărului de decese din accidente rutiere și diminuarea

Investiții în infrastructură și suprastructură portuară situate pe rețeaua TEN-T
central și globală, inclusiv acces în porturi, investiții multimodale în porturi și
pentru îmbunătățirea conectivității transfrontaliere
Investiții în dezvoltarea de terminale intermodale inclusiv acces și echipamente
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Investitii în modernizarea punctelor de trecere transfrontaliere pe rețeaua TEN-T
central și globală și crearea de noi conexiuni de transport suplimentare peste
Dunăre, inclusiv măsuri de îmbunătățire a timpilor de trecere, includerea de noi
servicii și proceduri operaționale.
Asitență tehnică acordată principalilor beneficiari din domeniul transportului, cu
precădere Compania Națională de Căi Ferate și Compania Națională de
Administrare a Infrastructurii Rutiere, alte autorități de transport și Ministerul
Transporturilor
Obiectiv specific Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale
durabile, rezistente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale,
inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
Dezvoltarea rețelelor rutiere nationale de acces la TEN-T centrală și globală de
transport
Dezvoltarea rețelelor feroviare de acces la TEN-T centrală și globală de
transport
BROADBAND
Obiectiv specific Îmbunătățirea conectivității digitale
Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă Broadband - Investiții în infrastructură
de bandă largă de foarte mare capacitate, conform rezultatelor “Planului
național sau regional privind banda largă” (condiție favorizantă)
Obiectiv general O Europă mai socială
OCUPARE
Obiectiv specific Imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru toate
persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in special pentru tineri,
someri de lunga durata si grupurile dezavantajate pe piata muncii, persoane
inactive, prin promovarea angajarii pe cont propriu și a economiei sociale
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Dezvoltarea mecanismului de integrare multidisciplinara a politicilor din
ocupare, educatie, asistenta sociala si sanatate prin armonizarea cadrului legal
intre serviciile oferite fortei de munca de cele patru sectoare

Noi abordări de furnizare de servicii integrate de ocupare, adaptate nevoilor
grupurilor dezavantajate pe piața muncii (persoane inactive, cu dizabilități,
șomeri de lungă durată, persoane reîntoarse în țară, migranți etc.), prin pachete
de servicii personalizate și adaptate nevoilor
Valorificarea potențialului economic al tinerilor (inclusiv NEETs)

Asigurarea forței de muncă necesare în zonele care înregistrează deficite

Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a
economiei sociale
Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor dezavantajate

Obiectiv specific Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a
evalua si anticipa necesarul de competențe si a asigura asistenta
personalizata si in timp real urmărind asigurarea medierii/plasării (matching),
tranziției și a mobilității forței de munca.
Dezvoltarea unui mecanism coerent și sustenabil de agregare și integrare a
informațiilor furnizate de diversele instrumente folosite în anticipare și de
utilizare a rezultatelor pentru întâmpinarea nevoilor de competențe pe piața
muncii
Obiectiv specific Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii
și a asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea privată
Crearea de oportunități pentru integrarea femeilor pe piața muncii
Obiectiv specific Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor,
întreprinderilor și antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de
sănătate, precum și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să reducă
riscurile la adresa sănătății
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Crearea unui mediu de muncă sănătos, sigur, accesibil și prietenos pentru
angajați, în special pentru cei cu nevoi speciale (din grupul țintă)
EDUCAȚIE

Obiectiv specific Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de
educație și formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de
competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale
Adaptarea programelor de pregătire din educație și formare la cerințele pieței, în
competențe cheie și digitale
Creșterea calității, eficacității și relevanței ofertei și serviciilor de educație (la
toate nivelurile)

Corelarea dintre nevoile elevilor și studenților, serviciile de consiliere, sprijin,
acompaniere

Îmbunătătirea formării cadrelor didactice pentru creșterea calități i și eficacității
procesului educativ
Obiectiv specific Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate
și favorabile incluziunii, completarea studiilor și a absolvirii acestora, în special
pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea copiilor
preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și profesională și
până la învățământul terțiar
Creșterea accesului la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii.

Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice pentru o educație incluzivă

Proiectarea și furnizarea unor servicii suport pentru prevenirea și combaterea
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii

Creșterea accesului la educație (la toate nivelurile) și formare de calitate pentru
persoanele cu dizabilități
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Obiectiv specific Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor
oportunități flexibile de perfecționare și reconversie profesională pentru toți
luând în considerare competențele digitale
Creșterea participării la formare profesională continuă (sistem de educație)

Sprijinirea tranzițiilor în educație și pe piața muncii, în contextul participării la
formare pe tot parcursul vieții.

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
și de reconversie profesională pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității de pe
piața muncii
INCLUZIUNE SOCIALA
Obiectiv specific Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor
terțe și a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
1. Promovarea integrării socio-economice a comunităților marginalizate, inclusiv
Romii, prin implementarea unor măsuri integrate
Îmbunătățirea condițiilor de locuit, inclusiv prin acordarea de locuințe sociale,
înființarea de adăposturi de noapte și centre de urgență pentru categorii de
persoane marginalizate: romi, persoane fără adăpost, familii monoparentale
sărace, victime ale traficului de persoane sau ale violenței domestice
Integrarea socio-economică a migranților

Obiectiv specific Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de
calitate, durabile și accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la protecția socială; îmbunătățirea accesibilității,
a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de
îngrijire de lungă durată
Măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru persoanele bolnave mintal cu
sau fără tutore legal
Creșterea intervențiilor integrate pentru incluziunea socială a persoanelor fără
adăpost

24

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

Pregătirea specialiștilor din domeniul asistenței sociale

Dezvoltarea serviciilor integrate destinate copiilor și adolescenților cu tulburări
din spectrul autist
SANATATE
Obiectiv specific Îmbunătățirea accesului egal și în timp util la servicii de
calitate, durabile și accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la protecția socială; îmbunătățirea accesibilității,
a eficacității și a rezilienței sistemelor de asistență medicală și a serviciilor de
îngrijire de lungă durată
Continuarea investițiilor în spitalele regionale/ județene și spitale prioritare
naționale (lista scurtă MS în baza unor criterii de prioritizare– Reabilitarea/
Constructia spitalelor județene și spitale prioritare naționale si dotarea cu
echipamente de specialitate, pregătire si perfectionare resursa umana

Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor măsuri
care vizează prevenirea și controlul bolilor netransmisibile

Sprijinirea programelor dedicate sănătatii, de exemplu, programe pentru mamă
și copil, programe în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule,
sănătate mintală, boli rare, prevenirea problemelor dentare

Creșterea accesului la servicii medicale primare la nivelul comunității/ Asistență
medicală de bază în comunitățile sărace/marginalizate/dezavantajate
Dezvoltarea si imbunatatirea sistemului de pregatire pentru personalul cu
atributii in domeniul asistentei medicale de urgenta . Acordarea de prim ajutor
calificat si asistenta medicala de urgenta

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu, îngrijire pe termen lung și servicii
și infrastructuri comunitare, în special pentru persoanele în vârstă și pentru
persoanele cu handicap; sprijinirea măsurilor naționale eficiente de îmbătrânire
activă
Creșterea accesului la servicii medicale de calitate prin sprijinirea unor măsuri
care vizează îmbunătățirea capacităților de diagnostic și supraveghere a bolilor
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transmisibile, raportarea acestora și îmbunătățirea măsurilor de prevenire și
control
INCLUZIUNE SOCIALA

Obiectiv specific Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și
a copiilor
Îmbunătățirea accesului tuturor copiilor la servicii de calitate

Integrarea socială a unor grupuri specifice aflate în risc de excluziune

Incurajarea incluziunii active a persoanelor în vârstă prin măsuri privind
asigurarea îmbătrânirii active
Sprijinirea dezinstitutionalizarii

Obiectiv specific Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente
și/sau asistență materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv
prin măsuri de acompaniere.
Abordarea deprivării materiale
Obiectiv general O Europă mai aproape de cetățenii săi
TURISM, PATRIMONIU, CULTURA, SECURITATE URBANA
Obiectiv specific Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social,
economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele
urbane
Investiții în turism – stațiuni turistice urbane de interes național
Investiții în infrastructura din domeniul cultural
Investiții în patrimoniul cultural

Investiții pentru regenerarea urbană și securitatea spațiilor publice
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DEZVOLTARE TERITORIALA INTEGRATA

Obiectiv specific Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social,
economic și al mediului la nivel local, a patrimoniului cultural și a securității,
inclusiv în zonele rurale și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată
sub responsabilitatea comunității
Sprijin pentru structurile de guvernanță ITI (Delta Dunării și Valea Jiului) sprijin pentru pregătirea și conceperea strategiilor teritoriale

Sprijin pentru structurile de guvernanță CLLD (ZUM-uri) – pregătire, gestiune și
animare
Sprijin pentru SIDU – pregătire, gestiune și animare.

2.3. Arhitectura instituţională

MFE - Coordonator Politica de Coeziune

MLPDA- Programele de cooperare teritoriala

MADR - Politica Agricola Comună, Politica Comună in domeniul
pescuitului si Fondul aferent afacerilor maritime
MAI - Fondurile aferente domeniului afaceri interne

-Fondul azil, migrație și integrare (FAMI)
-Fondul securitate internă (FSI)

-Instrumentul pentru managementul frontierei și vize (IMFV)

2.4. Arhitectura Programelor Operationale

Programe operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel
național:
1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Prioritati de investitii:
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Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,
sisteme inteligente de energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții
adresate mediului privat). Instrumente financiare
Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o
economie circulară
Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea
calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate
Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor.
2. Programul Operațional Transport (POT)

Prioritati de investitii:

Imbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de
transport rutier
Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere
pentru accesibilitate teritorială
Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de
transport pe calea ferată
Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport
pe calea ferată
Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a
transportului cu metroul în regiunea Bucureşti-Ilfov
Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi
rezilientă în faţa schimbărilor climatice prin creșterea calității
serviciilor de transport pe calea ferată
Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal
Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor
Creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de
transport
Asistenţă tehnică.

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare
(POCID)

Prioritati de investitii:
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Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare
Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI
Creșterea competitivității economice prin digitalizare
Dezvoltarea infrastructurii Broadband
Instrumente financiare pentru întreprinderi
Creșterea capacității administrative.
4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS)

Prioritati de investitii:

Continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași- faza a
II-a
Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite
în regim ambulatoriu
Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii
Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii
Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
Informatizarea sistemului medical
Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și
utilizare metode moderne de investigare, intervenție, tratament.

5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Prioritati de investitii:

Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a
participării grupurilor dezavantajate la educație și formare
profesională
Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și
formare profesională
Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica
pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului
profesional și tehnic

29

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
Antreprenoriat și economie socială
Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței
muncii
Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot
parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității .
6. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)

Prioritati de investitii:

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
(intervenții adresate grupurilor de acțiune locală)
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
Comunităţi marginalizate
Reducerea disparităţilor între copiii în risc de săracie și/sau
excluziune socială și ceilalți copii
Servicii pentru persoane vârstnice
Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
Sprijin pentru grupuri vulnerabile
Ajutorarea persoanelor defavorizate.

7. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de
regiune (POR)

Prioritati de investitii:

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi
dinamice (intervenții OP1 adresate mediului privat, organizațiilor
CDI, parteneriate)
O regiune cu orașe Smart
O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate
O regiune accesibilă
O regiune educată
O regiune atractivă
Asistenţă tehnică.
9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT)
8. Programul Operațional pentru Tranziție Echitabilă
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3. Profilul Socio - Economic al comunei Frătăuții Noi
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3.1. Situatie existenta si evolutie

Date privind evoluția în timp a unității teritorial - administrative

Comuna Frătăuţii Noi este situată în extremitatea nordică a judeţului
Suceava, învecinându-se la nord cu Ucraina, pe o lungime de 9 km, iar la sud este
delimitată de lunca râului Suceava.

Repartiţia şi evoluţia în teritoriu a reţelei de localităţi, în ansamblu, este
rezultatul unui complex de condiţii naturale şi social economice care s-au
manifestat în diferite etape istorice.

Astfel, satul original Frătăuţi este atestat documentar din secolul al XV-lea,
mai precis în anul 1412, potrivit afirmaţiilor istoricului Mihai Costăchescu în
lucrarea sa “Documentele Moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare”, apărută la
Suceava în anul 1943. Până în anul 1433 satul era în stăpânirea boierului Giurgiu
de Frătăuţi apoi a fiului acestuia Danco, până în anul 1483 când satul trece în
administrarea mănăstirii Putna. După anul 1775, ca de altfel în întreaga Bucovină,
şi la Frătăuţi se instituie administraţia austriacă ce a durat până în 28 noiembrie
1918 când Bucovina se uneşte cu România. În perioada stăpânirii austriece pe
teritoriul localitații a mai rămas și populație germana din Boemia și Galiția, care a
conviețuit împreună cu populația româna pâna în anul 1940.
Până în 1800, apare un singur sat cu denumirea Frătăuţi. Din acest an, din
satul Frătăuţi s-a desprins satul Frătăuţii Noi, ceea ce a rămas din vechiul sat
numindu-se Frătăuţii Vechi. Menţionată ca sat la 1843, Costişa a pendulat între
statutul de stat şi cel de parte componentă a altor sate. în 1872, Costişa se
desprinde din Frătăuţii Vechi şi devine sat, aşezarea fiind parte integrantă din anul
1855. În 1898, Costişa revine în componenţa satului Frătăuţii Vechi. În 1900 îi sunt
alipite satele Mitocul şi Horaiţa, pe care le pierde în 1919 prin câştigarea statutului
de sat al acestora. În 1925 cele două revin la Costişa. În 1941, mai este alipit şi
cătunul Iaz, care va deveni sat în 1954.
Prin urmare, actuala localitate Frătăuţii Noi s-a format prin difuzia nucleului
de populaţie din Frătăuţii Vechi, aflată la sud de râul Suceava, pe malul nordic al
râului şi ulterior prin trecerea localităţii Costişa în componenţa comunei nou
formate Frătăuţii Noi.

32

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

Aşezările rurale au evoluat în principal sub acţiunea factorilor socialeconomici, dar s-au dezvoltat şi sub influenţa mediului natural, a localizării în
raport cu posibilităţile de alimentare cu apă, cu existenţa unor resurse (lemn,
piatră, loc de cultivat şi de păşunat), a unor microclimate de adăpostire, a
terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor, etc.

Referitor la raportul cadru natural - aşezare, comuna se întinde de-a lungul
terasei de 10-15 m a râului Suceava, amplasare ce prezintă două atu-uri: întinderea
mare şi planeitatea terasei, favorabile agriculturii, şi prezenţa surselor de apă de
bună calitate la o adâncime accesibilă. Frătăuţii Noi aparține categoriei aşezărilor
de aliniament de vale, fiind inclusă în aliniamentul de localităţi de la nord de râul
Suceava : Straja - Vicovu de Sus - Bilca - Frătăuţii Noi - Costişa - Iaz - Dorneşti Ţibeni.

Foto: Iraclie Porumbescu
Personalitate de seamă, Iraclie Porumbescu, tatăl marelui compozitor
Ciprian Porumbescu, preot paroh în localitatea Frătăuţii Noi, a avut un mare
impact asupra acestei comunităţi. În special în ceea ce priveşte religia, respectul
pentru civilizaţie si cultură, progresul aşezării.
Debuteaza cu poezii publicate în foi volante (1848, 1850); în 1850, Aron
Pumnul îi publică fabula Buchea și litera în brosura Convorbire între un tata și fiul
său asupra limbii și literelor românești.
Colaboreaza la: Bucovina, Bukowiner Padagogische Blater, Calendarul
pentru ducatul Bucovinei, Candela, Albina, Albina romaneasca. Almanahul
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Moldovei, Concordia, L'Etoite du Danube, Gazeta Transilvaniei, Fintina Blanduziei,
Federatiunea, Romania libera, Romanul, Telegraful roman, Tribuna, Unirea,
Revista politica, iscălind și cu pseudonimele „Un satean" și „Un bucovinean".

A scris și studii în limba germană despre organizarea administrației
ecleziastice în Bucovina.
Spirit cultivat si moralist convins, dublat de un temperament dinamic, Iraclie
Porumbescu înțelege preoția în sens luminist, ca un veritabil apostolat. Preocupat
de educația practică a sătenilor, el face figura unui Popa Tanda bucovinean.
Contactul, în casa Hurmuzachi, cu Vasile Alecsandri a fost decisiv: influenta
acestuia, ca si a lui Andrei Muresanu, asupra sa va fi resimtita puternic. Modelul
folcloric, urmat în unele balade, în producții poetice și muzicale, acționeaza și el,
Iraclie Porumbescu colecționa folclor, trimițându-și recolta lui Vasile Alecsandri,
dar se îndrepta și spre legendele trecutului, prelucrându-l, de pilda, pe Neculce :
Ieremia Movila si sihastrul sau Altarul monastirei Sucevita.

Iraclie Porumbescu a fost un poet de succes în epocă, în asemenea măsură
încât unele din productiile sale (Lui lancu, poezie patriotica dedicata lui Avram
lancu) circulau, dupa cum semnala Al. Ciurea, anonime în popor; versurile
ocazionale, unele însoțite și de melodie (Fata de roman, Lui lancu, Imnul Scoalei)
si, totusi, lipsite de adâncime și fior poetic, fiind, în plus, compromise de asperitatea
„pumnulismelor", adică de mulțimea latinismelor. Educația în limba germană își
lasă și ea, pe de alta parte, amprenta în lexicul lui Iraclie Porumbescu. Afirmat prin
poezie, scriitorul rămâne lizibil si astazi în Amintiri, evocari fruste, pitoresti ale
vietii monahale, ale unor momente biografice (Zece zile de haiducie, Încă însurat
nu fusesem), ale chipurilor unor pasoptisti (Cum a venit Pumnul in Bucovina,
Amintiri despre Vasile Alecsandri) sau ale imaginii de legenda a haiducului Darie
(Haiducul Darie si Mos Matei Berchesanul).
Pornind de la întâmplări reale, memorialistul le povesteste cu vervă, culoare,
cu pendulări din registrul liric în cel ironic, într-o limbă curat moldovenească,
plastică și expresivă. Povestitor de certă vocație, Iraclie Porumbescu se situeaza
tematic si stilistic pe o linie ce pleaca din Neculce, spre a se împlini în Creangă și
Sadoveanu.
Un alt element important pentru comunitatea din Frătăuţii Noi este
reprezentat de înfrăţirea cu localitatea Aktie Comite Beveren din Belgia, şi cu
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Asociaţia Amitie Franco - Roumanie de Sevre et Mâine, realizându-se astfel
schimburi culturale benefice.

Caracteristici semnificative ale teritoriului și localităților, repere în evoluția
spațială a localităților

Orice comunitate umană, încă înainte de a-si căpăta statutul de
entitate administrativă distinctă, își are propria organizare socială, o viață
economică ce-i asigură existența, o cultură a sa, acestea conferindu-i o
identitate istorică prin conservarea și transmiterea unor valori ce țin de
civilizație și spiritualitate. Atunci când un grup uman, în evoluția sa, ajunge să
se organizeze ca unitate administrativă într-un sistem statal apar și se
consolidează instituțiile locale: economice, sociale, politice, militare,
culturale și bisericești. În acest fel, comuna se dezvoltă firesc, într-o etapă
istorică sau alta, în granițele unui stat sau altul.
Referitor la formarea și evoluția așezărilor rurale menționăm că actuala
rețea este rezultatul unui proces istoric, multisecular care atestă continuitatea
de locuire a acestui teritoriu din cele mai vechi timpuri. Se consideră că actuala
configurație este moștenită din perioada feudală cu completările ulterioare care
s-au produs prin defrișări, împroprietăriri, roiri.

Fenomenul de roire și formare de sate prin împroprietărire a determinat
în unele cazuri extinderi tentaculare sau constituirea de nuclee noi. Henri
Stahl consideră că: „ existența mai multor sate pe un același hotar se datorează
fenomenului de roire stabilind că trasarea de hotare este o fază ulterioară
unei devălmășii absolute și reprezintă primul proces de teritorizare și
individualizare. Fiecare hotar vechi corespundea, la început, unui singur sat.
Situația coexistenței mai multor sate pe un singur hotar nu poate fi decât o
dezvoltare ulterioară trasării primelor hotare, datorat procesului de îndesire
a populației. Soluția cea mai curentă a rezolvării problemei surplusului de
populație este acela al roirii în interiorul trupului său de moșie".
Primul tip de roire depistat este acea roire pastorală în care așezările sunt
plasate de-a lungul râurilor și se caracterizează printr-o roire dintr-un centru
primitiv de aglomerare demografică pe cursul râului, înspre izvor. Cu fiecare
gospodărie nouă se face încă un pas înainte spre izlaz, de-a lungul râului.
Când roirile nu sunt cu putință de-a lungul râurilor din considerente legate
de orografie, atunci oamenii acoperă pășunea cu case, realizându-se tipul de
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roire pastorală în care așezările sunt împrăștiate pe izlaz. Mai există și modul roirii
pastorale prin răspândire prin poieni care poate apărea în urma exploatării
pădurii, anumite locuințe forestiere temporare profitând de poieni, devenind
statornice.

Al doilea tip de roire este cel al vetrelor de sat polinucleare, ce se definește
printr-o neregularitate a roirilor care nu se dezvoltă de-a lungul văilor de râuri în
ordine strânsă și la intervale regulate, ci sunt silite, adesea, să se despartă,
grupându-se, când concentrat, când sporadic, în funcție de relieful în care se
înscrie. Satul nu are un centru propriu-zis, ci mai multe centre (nuclee ale unor
centre în formare, unele mai vechi, altele mai noi).
Henri Stahl concluzionează că roirea nu este propriu-zis un fenomen de
emigrație, satul roit păstrând legătura cu vatra veche unde au rudele. Totodată,
ambele sate continuă să aibă același patrimoniu comun: hotarul satului cu
pădurea, muntele, apa, islazul folosite devălmaș. lndiferent de roire, satul roit
era solidar cu cel matcă, în ceea ce privește plata cislei, aceasta neîmpărțindu-se
în două. Vatra și roiurile continuau să rămână legate, în aceiași cislă, la plata
birului. Totodata, roiurile depindeau și de aceiași obște sătească ca cea a vetrei.
Totuși, în momentul când, în urma roirii, oamenii gaseau condiții mai prielnice
de trai, aglomerările sătești devenind importante, mai ales după trecerea unor
generații, satele roite își alcătuiesc propria obște și se scindează de satul vatră,
căpătând treptat autonomie.
Problematica obștilor de ocol alcătuite din sate devălmașe, felul cum
acestea se dezvoltă ulterior, atestările lor documentare și interesul cunoașterii
lor, contribuie la trasarea ipotezei privind geneza satului românesc.

O analiză mai aprofundată relevă complexitatea și complementaritatea
sistemului relațiilor existente, care cuprinde relații demografice, social culturale și politico - administrative. Un tip de relație care se stabilește
între centrul urban polarizator (Municipiul Rădăuți) și teritoriul comunei,
constă în legătura dintre industriile existente în mediul urban și resursele
naturale ale ariei adiacente, respectiv între consumul agroalimentar urban
și agricultura spațiului rural.

36

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

3.2Cadrul natural
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Așezarea geografică
Comuna Frătăuții Noi este situata în nordul judeţului Suceava, în provincia
istorică Bucovina, având în componența sa două sate, Frătăuții Noi și Costișa, fiind
la o distanță rutieră de cca. 53 km de municipiul Suceava și la 11 km de municipiul
Rădăuți.

Teritoriul comunei Frătăuții Noi se află în zona de frontieră, învecinându-se
la nord cu Republica Ucraina, la nord-est cu teritoriul comunei Mușenița, la est
având comuna Dornești, la sud cu Frătăuții Vechi, la sud-vest cu teritoriul comunei
Galanești, iar în partea de vest întalnind teritoriul comunei Bilca.
Legătura cu municipiul Rădăuţi şi oraşul Vicovu de Sus se face pe DJ 178C,
iar DJ 291 A asigură legatura cu orașul Siret.
Caracteristicile reliefului

Zona comunei apartine unui relief de podiș, încadrându-se din punct de
vedere geomorfologic in unitatea Podişul Moldovei, subunitatea Podişul Sucevei,
Depresiunea Rădăuţi.
Comuna Frătăuţii Noi este situată pe partea dreaptă a culoarului râului
Suceava, care are o deschidere de 1,5-2 km.
Formele geomorfologice reprezintă rezultatul acţiunii unui complex de
factori externi într-o perioadă îndelungată. Evoluţia generală a reliefului se
desfăşoară sub impulsul coborârii continue a nivelului de bază al râului Suceava.

Punctele cele mai înalte sunt sub forma unor dealuri largi şi bombate cu
înălţimi ce depășesc, în general, 400 m :
 Dealul Şasea - 432,9 m;

 Dealul Troaca - 435,5 m;
 Dealul Rujana - 440 m;

 Dealul Tăhănău - 391 m;
 Dealul Găvanei - 440m;
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 Dealul Dumbrăvii - 442m.

Aceste dealuri sunt orientate pe direcţia N-NV spre S-SE, iar expoziţia
generală a zonei este SE. Versanţii care însoţesc văile au lungimi variabile de 4-5m.
Pante cu valori mari (8-18%) se întâlnesc pe versanţii cu expoziţie vestică,
care sunt afectaţi de alunecări stabilizate cu potenţial de activare. Ei încep cu o
zonă de ruptură de cca 5-10 m, la baza căreia se formează un uluc depresionar cu
exces de umiditate. La trecerea spre fundul de vale se găseşte o zonă de acumulare
sub formă de glacis, având o pânză de apă superficială.

Versanţii cu expoziţie estică au pante ceva mai mici (3-7%) si lăţimi relativ
mari, ceea ce face ca drenajul să fie împiedicat, apa stagnând o anumită perioadă
de timp, conducând la fenomenul de stagnogleizare.
Suprafeţele relativ plane se manifestă sub formă de interfluvii între afluenţii
râului Suceava. Lăţimea acestora variază:
1 km - interfluviul Petrimasa - Pinteasca;

1,5 km - interfluviul Crâsteiul - Troaca, lacobeasca şi Târnauca;
2 km - interfluviul Covalca - Rusului şi Suceava.

Panta acestor interfluvii este variabilă (3-8%).

Văile, ca forme de relief negative, însoţesc pârâurile, având adâncimi de 1-2
m şi lăţimi de 3-4 m. Panta de curgere este foarte mică (1-1,3%) şi ca urmare în
timpul anului apa se acumulează. La izvoare văile sunt mai adânci şi au pante mai
mari.
Şesul Sucevei de la intrarea în zonă are direcţia V-E, apoi face un unghi de
45° în aval la distanţa de 1 km faţă de podul Frătăuţii Vechi - Frătăuţii Noi, pe
direcţia NV-SE. În cadrul şesului se disting trei trepte de relief (0-2 m; 2-4 m şi 4-7
m), formate prin adâncimea succesivă a albiei râului Suceava.
Treapta cea mai înaltă se individualizează ca o terasă de luncă cu caracter de
trecere la terasele de versant.
Formele de microrelief sunt reprezentate prin culmi, concavităţi, monticoli
de alunecare şi diferite formaţiuni de eroziune de adâncime.
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Talvegul râului Suceava prezintă discontinuităţi de înclinare care au o mare
influenţă asupra depunerii aluviunilor transportate.
Reţeaua hidrografică
Apele de suprafață

Apele de suprafaţă aparţin bazinului hidrografic al Siretului şi sunt
reprezentate prin râul Suceava şi afluenţii săi Tirnăuca, Troca, Pinteasca, Criva,
Gârla Morii, Huneţ, Rusu, Cristeiul, Climăuţi, Trimineasa care drenează împreună
cu reţeaua lor permanentă sau temporară teritoriul comunei.
Râul Suceava are o lungime de 170 km, izvorăşte din Masivul Lucina, bazinul
său hidrografic ocupă 26% din suprafaţa judeţului Suceava şi are o direcţie
generală de curgere NV-SE. Se varsă în râul Siret. În cursul său superior, râul
marchează pe o porţiune de 6 km frontiera româno-ucraineană.

Apa este unul din elementele care au determinat într-o mică măsură
popularea acestei depresiuni, favorizând aceasta prin rezervele de apă cantonate
în conurile de dejecţie sau apariţia sub formă de izvoare pe anumite frunţi de
terasă.
Debitele Sucevei la intrarea în depresiune sunt mai mici decât cele din zona
montană, datorită infiltrării acestor ape în substratul permeabil, îmbogăţind
stratele acvifere subterane. Suceava are un debit variabil în timpul anului, volumul
cel mai mare de apă transportat fiind primăvara (aprilie fiind luna cu cel mai mare
debit) si la inceputul verii, iar cel mai mic în timpul iernii (ianuarie este luna cu cel
mai mic debit). Apele râului Suceva prezintă un pH slab alcalin (7,4-7,6).

Cursurile de apă interioare, afluente râului Suceava au caracter torenţial,
deoarece panta de scurgere este mare, ele având izvoarele în zonele înalte ale
teritoriului ucrainean. Timpul de scurgere şi concentrare ale apei provenite de pe
versanţi este scurt, iar debitul mare favorizează eroziunea de adâncime, la aceasta
contribuind şi omul prin defrişarea arboretului distrugând zona de apărare a
malurilor şi degradarea solurilor din zonă.
Depresiunea Rădăuţiului se încadrează în tipul de regim hidric fluvial
moderat cu alimentare subterană moderată (cu ape mari de primăvară şi viituri de
vară). Ea este străbătută de numeroase pâraie care îşi au izvoarele în freatic, având
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direcţia de curgere paralelă cu panta generală a terenului.

Mulţimea de afluenţi alimentaţi din pânza freatică denotă faptul că această
regiune nu este deficitară în ceea ce priveşte cantitatea de apă, însă este deficitară
sub raportul calităţii apei. Cele mai mari izvoare apar la periferia estică a conurilor
de dejecţie.

Apele care străbat teritoriul sunt sub jurisdicţia Direcţiei Apelor Siret Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava (S.G.A. Suceava), care urmăreşte
cursurile de apă.
Apele subterane

Precipitaţiile relativ abundente, forma depresionară a terenului cu
platitudini exprimate în relief, prezenţa unor anumite tipuri de soluri, umiditatea
relativ ridicată şi temperaturile moderate au favorizat excesul de umiditate,
ridicând nivelul apei freatice până aproape de suprafaţă. Astfel, apele subterane
constituie în întregime un reflex al condiţiilor structural litologice şi climatologice
din depresiune. Apele freatice apar la adâncimi relativ mici, în strate acvifere locale
sau discontinui, în pietrişurile şi nisipurile din şesurile aluvionare. Uneori aceste
ape ajung la suprafaţă, ele alimentând din subteran toate pârâurile care străbat
depresiunea. Acestea sunt alimentate la rândul lor de apele freatice cantonate în
conurile de dejecţie.
Arealele cu apă freatică în apropiere de suprafaţă (sub 0,5 m) sunt utilizate
în parte ca păşuni, iar cele cu ape freatice cuprinse între 0,6-1 m au fost în mare
parte supuse drenajului prin lucrări de îmbunătăţiri funciare.

Adâncimi ale apei freatice de 1-2 m pot fi întâlnite în albia minoră a Sucevei,
pe grinduri, pe terasa de luncă.
Spre periferia Depresiunii Rădăuţiului, apa freatică este situată la adâncimi
mai mari, de 3 - 4 m, ajungând chiar la 5 - 10 m, depozitele sedimentare fiind mai
groase, ceea ce permite o mai bună drenare a apelor pluviale, spre deosebire de
părţile joase ale depresiunii unde aluviunile fine, argiloase şi argilo-prăfoase,
determină stagnarea apei un timp mai îndelungat. Alteori circulaţia apelor freatice
se face aproape de suprafaţă, încât unele râuri reapar sub formă de izvoare.
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Potrivit factorilor generali ai climei, teritoriul comunei se încadrează în
climat temperat - continental mai accentuat, datorită poziției sale înnordul țării și
în estul Carpaților Orientali caracterizata prin temperaturi medii anuale de 7°-8°C.
Din punct de vedere termic, clima din această zonă se caracterizează prin
existenţa în general a unor ierni reci cu temperaturi medii de -3°C în timpul iernii
şi veri nu prea calde, cu temperaturi de +17,5°C. Luna cea mai caldă a anului este
iulie (temp. medie de +18,4°C), iar cea mai rece februarie (temp. medie de -3°C).
Vara şi iarna temperaturile variază puţin de la o lună la alta (1-2°C), în timp ce în
anotimpurile de tranziţie (primăvara şi toamna) diferenţele termice depăşesc 9°C
(septembrie-octombrie) şi 6°C (martie-aprilie).

Precipitaţiile atmosferice au media anuală de 660 mm/an. Cea mai mică
cantitate de precipitaţii se înregistrează în luna ianuarie (15,6 mm), valoare care
poate compromite culturile agricole, în condiţiile unei asocieri cu temperaturi
negative destul de mari, iar maximul în luna iunie (85,1 mm). Cele mai ploioase
luni sunt cele de vară cu ponderea de 44% din întreaga cantitate de precipitaţii
căzută într-un an. Sfârşitul toamnei, iarna şi începutul primăverii (octombriemartie), se caracterizează prin cantităţi de precipitaţii mici care reprezintă doar
24% din total.
Vânturile

Vânturile dominante, cu frecvenţa cea mai mare, sunt pe direcţia NV-SE.
Direcţia dominantă este NV (31%), viteza medie fiind de 4,7 m/sec pe această
direcţie. Uneori se produc, pe durate scurte de timp, vânturi violente care cel mai
adesea au caracter de “boră” datorită apariţiei unor minime de presiune în
Depresiunea Rădăuţiului. Sunt frecvente şi vânturile de vest şi de est cu o viteză
medie de 3-5 m/s localitatea fiind inclusă în zona eoliană C (Pv=0,55 kN/mp)
conform STAS 10101/21-92.
Studiul pedologic

Solurile din această zonă s-au format sub influenţa unui climat temperat
continental în care regimul de umiditate atmosferică şi temperatura variaza in
funcţie de anotimpuri.
Astfel în perioada de vară gradul de evaporabilitate este foarte ridicat,
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deseori depăşind cantitatea de apă căzută din precipitaţi.
Resursele solului și subsolului

Resursele minerale ce revin Depresiunii Rădăuţilor sunt strict legate de
cuvertura sedimentară aşternută peste fundament. Prin structura sa geologică
această regiune este în general lipsită de substanţe minerale utile. Formaţiunile
care aflorează sunt volhiniene şi cuaternare. Din punct de vedere litologic,
importanţă prezintă, prin calităţile pe care le au, argilele, nisipurile şi pietrişurile,
marnele, din depozitele cuaternare şi sarmaţian inferioare.
O resursă importantă a depresiunii o constituie nisipurile și pietrișurile
care apar în asociere în aluviunile și terasele Sucevei. Nisipurile si pietrișurile
exploatate din balastiere se folosesc la mixturile asfaltice pentru drumurile din
nordul Moldovei. Granulometria depunerilor aluvionare este foarte diferită, astfel
că în unele zone domină pietrişul grosier şi bolovănişul, iar în altele pietrişul
mijlociu sau mărunt şi nisipul.

Foarte important este faptul că, în urma cercetărilor geologice pentru
descoperirea de noi resurse de gaze naturale, efectuate de către Romgaz, în 2004,
a fost testat prin foraj perimetrul Bilca Nord - Frătăuţi, unde la adâncimea de circa
600 metri au fost găsite zăcăminte de gaze naturale cu debite de peste 100.000
mc/zi. După punerea în evidenţă a acumulărilor de hidrocarburi în zonă, s-au
amplasat sonde în Bilca şi Frătăuţi.
Rezervele solului sunt constituite în principal din resursele propriu-zise de
sol. Comuna Frătăuţii Noi nu deţine fond forestier.
Varietatea condiţiilor de pedogeneză au impus existenţa în limitele comunei
Frătăuţii Noi a unui înveliş de soluri diversificat. În bună parte răspândirea
solurilor este consecinţa reliefului cu aspectele sale particulare: altitudine,
expunere faţă de soare, declivitate, etc. Astfel se diferenţiază următoarele clase de
sol:
 clasa cernisoluri, acest tip de sol fiind valorificat in special pentru culturile
de câmp, precum și de vii, pomi fructiferi și pajisti naturale;
 clasa luvisoluri, acest tip de sol având o fertilitate foarte buna pentru păduri,
este valorificat și pentru plantații pomicole, pajiști și unele culturi;
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 clasa cambisoluri;

 clasa hidrisoluri, acest tip de sol fiind valorificat pentru pașuni și fânețe;

 clasa protisoluri, acest tip de sol fiind reprezentata prin aluviosoluri, este
valorificat pentru culturile de legume și zarzavaturi;
 clasa antrisoluri.

Încadrarea în clase de calitate (bonitatea)

Bonitatea terenurilor agricole reprezintă o operaţiune complexă de
cunoaştere aprofundată a condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantelor,
determinare a gradului de favorabilitate a acestor condiţii pentru fiecare folosinţă.

Pentru calculul notelor de bonitate, din multitudinea condiţiilor de mediu sau ales numai cele considerate mai importante, mai uşor şi mai precis măsurabile
şi anume:

 temperatura medie anuală - încadrarea în acest indicator se face pe baza
datelor referitoare la regimul temperaturilor şi precipitaţiilor;
 precipitaţiile medii anuale;
 gleizare;

 pseudogleizare;

 salinizare şi alcalinizare;

 textura în orizontul arat sau în primii 20 cm;
 poluarea solului;
 panta;

 alunecări de teren;

 adâncimea apei freatice;
 inundabilitatea;

 porozitatea totală în orizontul restrictiv;
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 conţinutul de CaCC>3 total pe adâncimea de până la 50 cm;
 reacţia (pH) în orizontul arat sau în primii 20 cm;

 gradul de saturaţie în baze în orizontul arat sau în primii 20 cm;
 volumul edafic;

 rezerva de humus în stratul 0-50 cm;
 excesul de umiditate de suprafaţă.

Notele de bonitate pentru arabil au fost grupate din 20 în 20 de puncte,
rezultând clasele de calitate astfel:
Clasa l - a: 81 – 100 puncte
Clasa II - a: 61 - 80 puncte

Clasa III - a: 41 - 60 puncte
Clasa IV - a: 21 - 40 puncte
Clasa V - a: 1 - 20 puncte

Conform datelor de la Oficiul Pentru Studii Pedologice şi Agrochimice
(judeţul Suceava), pe categorii de folosinţă şi grupe de calitate a terenurilor,
suprafaţa agricolă a teritoriului administrativ al comunei Frătăuţii Noi se
repartizează astfel:
Arabilul - ocupă o suprafaţă de 2.990,06 ha. Pe clase de calitate această
suprafaţă este repartizată astfel:
Clasa I - a: -

Clasa II - a. -

Clasa III-a: 119,34 ha-3,99%,

Clasa IV - a: 1633,36 ha - 54,63%,
Clasa V - a: 1237,36 ha - 41,38%.

Livezile - ocupă 4,31 ha, incadrate in totalitate in clasa a V-a de calitate.
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Păşunile şi fâneţele - ocupă o suprafaţă de 811,79 ha. Pe clase de calitate
aceasta se repartizează astfel:
Clasa I - a: 52,48 ha - 6,46%,

Clasa II - a: 241,82 ha - 29,79%,

Clasa III - a: 375,88 ha - 46,31%,
Clasa IV-a: 141,61 ha -17,44%,
Clasa V - a: -.

Încadrarea terenului agricol pe folosinţe în clase de calitate (după nota de
bonitate medie) se prezintă astfel:
Clasa I - a (81 - 100 puncte): 52,48 ha -1,38%,

Clasa II - a (61 - 80 puncte): 241,82 ha - 6,35%,

Clasa III - a (41 -60 puncte): 495,22 ha -13,01%,

Clasa IV - a (21 - 40 puncte): 1774,97 ha - 46,64%,
Clasa V-a (1 -20 puncte): 1241,67 ha - 32,62%.

Încadrarea terenului agricol pe folosinţe în clase de
calitate
Clasa a IV-a
Clasa a V-a
Clasa a III-a
Clasa aClasa
II-a I-a

Clasa I-a

Clasa a II-a

Clasa a III-a

Clasa a IV-a

Clasa a V-a

Nota medie este de 29 de puncte, încadrând comuna în clasa a IV - a de
calitate.
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Caracteristicile geotehnice

Din punct de vedere geologic terenul comunei este situat pe aria de
dezvoltare a formaţiunilor sedimentare aparţinând părţii de nord-vest a unităţii
geostructurale cunoscută sub denumirea de Platforma Moldovenească.
Majoritatea depozitelor sedimentare au vârstă sarmaţiană.
Sarmaţianul:

Depozitele sarmaţiene de la exteriorul Carpaţilor aparţin bazinului dacic al
Paratethisului separându-se în cadrul lor patru subetaje: Buglovian, Volhinian,
Basarabian şi Chersoman.

Litologic, în timpul Sarmaţianului s-au acumulat argile, siltite, marne şi
subordonat gresii, calcare oolitice, calcare biosparitice şi grezo-calcare. Grosimea
depozitelor sarmaţiene acumulate variază între 800 m în est şi 2600 m în vest şi
cuprind următoarele subdiviziuni:

Buglovianul - s-au separat două faciesuri: un facies calcaros - recifal şi un
facies detritic argilo-nisipos.

Volhinianul se dispune în continuitate de sedimentare peste Buglovian,
ocupând cea mai mare parte a platformei. în Volhinian s-a schimbat caracterul
sedimentării datorită edificării uscatului orogenului carpatic în urma mişcării
moldavice. Astfel în aria estică se depun formațiuni pelitice de adâncime mai mare
constituite din argile cenușii albastrui, cu intercalaţii de argile nisipoase, aşanumitele argile de Darabani-Mitoc, dispuse peste calcarul de Eşanca. Intercalaţiile
de nisipuri devin abundente la vest, remarcându-se şi apariţia unor strate şi gresii
de calcare oolitice.

În aria vestică formaţiunile detricitice devin mai abudente. Studiile detaliate
litobiostratigrafice întreprinse asupra depozitelor volhiniene dintre Valea
Moldovei şi Valea Sucevei au relevat aspectul litologic monoton al acestora,
reprezentate printr-o alternanţă de argile, argile nisipoase, marne şi nisipuri cu 8
intercalaţii de gresii calcaroase şi calcare oolitice considerate nivele de reper.
Cuaternarul superior şi actual (holocen sau postglaciar) este reprezentat
prin acumulări fluviale, conuri de dejecţie, glacisuri, deluvii de alunecare care
continuă să se formeze şi astăzi în albia majoră şi minoră a râului Suceava.
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Tectonica a fost reprezentată prin fenomene de cutare, basculare şi
fracturare care au provocat căderea în trepte a soclului spre Orogenul Carpatic, dar
şi mişcări epirogenetice pozitive (neotectonice).

Formaţiunea aluvionară are înclinarea conformă cu panta longitudinală de
scurgere a râului Suceava, prezentând în unele zone şi valori de peste 1,2%.
Aluvionarul de luncă a râului Suceava s-a acumulat într-o albie adâncită în marnele
nisipoase volhiniene.
Din punct de vedere hidrogeologic apar:

hidrodrostructuri de descărcare (în zona de fliş), situate deasupra nivelului
de bază, apele subterane manifestând sub forme de izvoare la limită cu un
strat impermeabil sau prin deschiderea orizonturilor sau flişurilor acvifere
prin eroziune: alimentarea este numai de tip pluvio-nival, debitele fiind in
funcţie de regimul precipitaţiilor;
hidrostructuri aluvionare în lunci, terase şi conuri de dejecţie, în general cu
nivel liber şi alimentare din reţeaua hidrografică; pentru nivelele superioare
din terasă - o alimentare pluvio-nivală; acviferele din nivelele superioare de
terasă se pot descărca sub formă de izvoare, formând aliniamente de izvoare.

Depozitele volhiniene din cuprinsul Platformei Moldoveneşti cantonează în
straiele nisipoase un acvifer discontinuu (datorită intercalaţiilor de marne şi
argile) care se decarcă la capăt de strat prin izvoare cu debite mici.

Pe sectorul luat în studiu depozitele şesului sunt alcătuite exclusiv din
bolovănişuri şi prundişuri, neuniforme sub aspect granulometric. Grosimea rocilor
acoperitoare, situate deasupra rocii de bază (argile marnoase, pe alocuri
conglomerate de vârstă volhiniană), variază între 6 şi 9,5 m, în zona mediană a
albiei actuale. La suprafaţă pătura de pământ vegetal ce acoperă albia majoră are
grosimi de cca 0,2 m.

Din punct de vedere granulometric, ponderea cea mai mare o au
bolovănişurile (50- 60%), urmată de pietrişuri (30-40%) şi nisipuri (10-12%).

Adancimea maxima de înghet, conform STAS 6054-77, în satele comunei
este de 1,00 m de la cota ternului natural.
Seismicitatea zonei este influenţată de cutremurele de "tip moldavic" cu
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hipocentrul în zona Vrancea, la adâncimi de 90 - 130 km.

Din punct de vedere al seismicităţii, localităţile componente ale comunei
Frătăuții Noi se încadrează în zona seismică de calcul „E", caracterizată prin:
 coeficient seismic de calcul Ks = 0,12
 perioada de colţ Tc = 0.7s
 grad seismic asimilat VI

Din schiţa tectonică a vorlandului carpatic din Moldova (după Săndulescu şi
Visarion, 1981) zona de interes este stabilă şi nu produce fenomene geologice care
să influenţeze activitatea antropică, studiile geologice evidenţiind uşoare ridicări
ale scoarţei. Zona prezintă o structură monoclinală tipic de platformă.
Zone cu riscuri naturale
Terenurile, în afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi le
degradează, sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra lor
şi importante pagube materiale, uneori şi cu pierderi de vieţi omeneşti. În general,
sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un timp
relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru existentă. Sunt
considerate riscuri naturale care afectează teritoriul comunei Frătăuții Noi,
următoarele:
 inundaţiile provocate de reţeaua apelor interioare, datorită ploilor, topirii
zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări hidrotehnice
(caracter antropic), blocarea scurgerii apelor datorită îngheţării,
împotmolire;
 alunecările de teren, prăbuşirile, avalanşele de pământ sau roci;
 cutremurele de origine tectonică.

Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau în mare măsură,
atenuate. La nivelul actual al cunoştinţelor ştiinţifice, deşi nu este posibil de
prevăzut exact timpul lor de producere, se poate determina destul de precis locul
unde ele se vor produce, în fapt, cu excepţia cutremurelor, celelalte sunt previzibile
cel puţin cu câteva ore înainte. Se ştie, spre exemplu, care sunt zonele inundabile
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sau cele cu alunecări. Acest lucru poate permite adoptarea de măsuri eficiente de
protecţie.

Identificarea, inventarierea şi delimitarea acestor zone face obiectul unor
studii specifice şi colaborări ale tuturor factorilor implicaţi. Pentru teritoriul
comunei Frătăuţii Noi, zonele expuse la riscuri naturale sunt reprezentate, cu
prioritate de zonele cu exces de umiditate, zonele cu risc de inundabilitate şi zone
cu alunecări de teren.
Zone cu exces de umiditate

Conform „Studiului pedologie al comunei Frătăuţii Noi”, pe teritoriul studiat
suprafaţa de teren afectată de exces de umiditate provenit din precipitaţii
(corespunde solurilor care au caracter stagnic) este de 2661,40 ha (69,92%), iar
suprafaţa afectată de exces de umiditate provenit din pânza de apă freatică
(corespunde solurilor care au caracter gleic) este de 688,07 ha (18,08%).
Zonele cu exces de umiditate sunt caracteristice văilor râurilor (Suceava şi
afluenţii acestora) ce străbat teritoriul comunei Frătăuţii Noi.

Pentru eliminarea excesului de umiditate de suprafaţă şi de adâncime din
zona Frătăuţii Noi-Dorneşti, în anii 1986-1987 s-au executat următoarele lucrări:
4664 ha - desecare;
1347 ha - drenuri;

138 ha - canale deschise, la care se adaugă numeroase foraje hidrogeologice
pentru urmărirea în timp a evoluţiei nivelului apei freatice.

După anul 1989, supravegerea şi întreţinerea lucrărilor menţionate au fost
abandonate, în prezent canalele fiind colmatate, necurăţate, iar gurile drenurilor
colectoare care deversau în canale sunt deteriorate, şi ca urmare solurile au revenit
la situaţia din anul 1986.

Excesul de umiditate se datorează, pe de o parte, prezenţei, în substratul
geologic, a stratelor impermeabile de argile sarmaţiene, iar pe de altă parte,
stratelor acvifere cu caracter permanent, apropiate de suprafaţă.
Fenomenul de exces de umiditate apare frecvent în perioadele bogate în
precipitaţii, pe solurile care prezintă un strat argilos, compact şi impermeabil, aflat
sub stratul arabil. Datorită permeabilităţii reduse a acestui strat, apa din
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precipitaţii nu se poate infiltra în profunzime şi se acumulează la partea superioară
a profilului sau la suprafaţa solului.
Zone afectate de inundaţii

Pe teritoriul judeţului Suceava inundaţiile au constituit un fenomen
caracteristic, producerea acestora datorându-se atât revărsării unor cursuri de
apă, cât şi scurgerilor de torenţi şi de pe versanţi. Pentru combaterea lor au fost
realizate lucrări hidrotehnice complexe (regularizări de cursuri de apă, diguri,
acumulări cu rol de apărare, apărări de maluri, etc.).
Conform informaţiilor furnizate de Inspectoratul Judeţean de Protecţie
Civilă Suceava inundaţiile în judeţ se produc în principal pe cursurile de apă
neamenajate, zonele inundabile constituindu-le albiile majore. Acestea sunt
inundate la precipitaţii ce depăşesc pragurile critice şi conduc la concentrarea unor
debite peste capacitatea de transport a albiilor, sau accidente la amenajările
piscicole. De asemenea inundaţiile mai pot fi provocate de scurgerile de pe
versanţi, prin concentrarea rapidă a unor debite generate de precipitaţii deosebite
sau topirea bruscă a zăpezii.
Pe cursurile de apă cu lucrări hidrotehnice executate sunt posibile inundaţii
în cazul descărcării unor debite peste asigurările acestor lucrări, sau în cazul unor
accidente la baraje şi diguri.

Pe cursuri de apă neamenajate zonele inundabile le constituie albiile majore.
Acestea sunt inundate la precipitaţii ce depăşesc pragurile critice, ce conduc la
concentrarea unor debite ce depăşesc capacităţile de transport ale albiilor.

De asemenea inundaţiile mai pot fi provocate de scurgerile de ape meteorice
si freatice de pe versanţi ce se caracterizează printr-o concentrare rapidă a unor
debite generate de precipitaţii deosebite sau topirea bruscă a stratului de zăpadă.
Cursurile de apă de pe teritoriul comunei Frătăuţii Noi se caracterizează
printr-un regim cu frecvente şi accentuate variaţii de nivel şi debit.

Debitele mari înregistrate de-a lungul timpului dar mai ales în ultimii ani au
condus la modificarea traseului râului Suceava, acesta ajungând aproape de zonele
locuite. Zonele afectate sunt:
 sudul localităţii Frătăuţii Noi, pe râul Suceava;
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 în interiorul intravilanului localităţii Frătăuţii Noi în partea de SE la
confluenţa pârâului Târnăuca cu pârâul Troaca.

Pe teritoriul acestei localităţi râul Suceava a fost îndiguit parţial de Apele
Române.

Datorită căderilor masive de precipitaţii, în anul 2005 localitatea Costişa a
fost afectată, însă, ulterior, riscul de inundabilitate a fost eliminat în urma
lucrărilor de îndiguire.
Zone afectate de alunecări de teren

Conform „Studiului pedologic al comunei Frătăuţii Noi”, pe teritoriul studiat
suprafaţa de teren afectată de eroziune de suprafaţă este de 524,04 ha (13,77%),
iar suprafaţa afectată de alunecări de teren este de 51,02 ha (1,34%).

Versanţii cu expoziţie vestică sunt afectaţi de fenomenul de alunecare,
stabilizat, dar cu potenţial de activare. Ei încep cu o zonă de ruptură de circa 5-10
m, uneori înţelenită, la baza căreia se formează un uluc depresionar.
Fenomenul de alunecare este întâlnit şi pe versantul cu expoziţie sudică
situat pe teritoriul localităţii Costişa, având o lungime de cca 750 m şi o lăţime
medie de 40 m. În prezent alunecările sunt stabilizate.
Cursurile de apă interioare afluente ale râului Suceava au caracter torenţial,
timpul de scurgere şi concentrare al apei provenite de pe versanţi este scurt, iar
debitul mare favorizează eroziunea de adâncime, la aceasta contribuind şi omul
prin defrişarea arboretului distrugând zona de apărare a malurilor şi, astfel,
solurile din zonă.
Zone cu risc antropic
Riscurile antropice sunt acele activităţi şi creaţii umane ce pot genera la un
moment dat pericole pentru viaţa omului şi pentru mediul înconjurător. Conform
datelor furnizate de Inspectoratul Judeţean de Protecţia Civilă Suceava sursele
potenţiale de risc antropic sunt reprezentate de obiective economice şi firme care
prin activitatea lor pot genera accidente chimice şi de poluare. Pe teritoriul
comunei Frătăuții Noi nu au fost identificate unităţi cu acest gen de risc.
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O situaţie deosebită o reprezintă lucrările hidrotehnice (îndiguiri,
regularizări, canale de irigaţie) ce pot constitui surse antropice cu risc de
inundabilitate în cazul unor accidente şi deteriorări ale acestora.
3.3.

Cadrul socio-economic

3.3.1. Încadrarea in teritoriu

Comuna Frătăuţii Noi, cu o suprafaţă totală de 5.457 ha, este situată în
extremitatea nordică a judeţului Suceava, la 9 km de oraşul Vicovu de Sus, 11 km
de municipiul Rădăuţi şi 21 km de oraşul Siret.
Comuna se învecinează :

 la V - comuna Bilca,

 la N - Republica Ucraina (pe o lungime de 9km),

 la S - comuna Frătăuţii Vechi şi satul Hurjuieni din comuna Gălănesti,
 la S – E - satul Iaz, comuna Dorneşti

 la E - satul Vicşani, comuna Muşeniţa,

 în N – E - satul Climăuţi, comuna Muşeniţa.

După forma, textura şi structura vetrei, cele două localităţi ale comunei
Frătăuţii Noi se încadrează în două categorii diferite:

 Localitatatea Frătăuţii Noi face parte din categoria aşezărilor cu formă,
structură şi textură neregulată. Astfel, localitatea s-a dezvoltat iniţial paralel
cu albia râului Suceava, având o formă alungită, longitudinală, în timp,
datorită presiunii demografice puternice, extinderea satului trebuind să se
facă şi transversal, prin dezvoltarea tentaculară pe unele văi ale afluenţilor
râului Suceava.
 Localitatea Costişa intră în categoria aşezărilor cu formă, textură şi structură
mixtă, îmbinând caracteristicile structurii regulate cu caracteristicile
structurii neregulate. Astfel, jumătatea de nord a localităţii prezintă o
structură regulată, trasată relativ după un plan de sistematizare bine stabilit
prin lotizări, ceea ce a determinat o structură ordonată, în timp ce jumătatea
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sudică a aşezării prezintă o structură neregulată, influenţată de
particularităţile reliefului care este mult mai fragmentat şi mai înclinat decât
în jumătatea nordică a localităţii.

Centrul de polarizare îl constituie localitatea Frătăuţii Noi, pe teritoriul
căreia se intersectează principalele artere rutiere care determină accesibilitatea
comunei: DJ 178 C, care asigură legătura cu oraşul Vicovu de Sus şi municipiul
Rădăuţi, şi DJ 291 A, ce asigură legătura comunei cu oraşul Siret.
Precizăm însă că cele 2 drumuri judeţene menţionate anterior străbat
excentric comuna Frătăuţii Noi, intravilanele localităţilor componente
dezvoltându-se preponderent de-a lungul drumurilor comunale şi săteşti ale
comunei.

Localitatea Fratăuții Noi are rol de coordonare administrativ-economică şi
socioculturală.
Din punct de vedere funcţional nu există diferenţieri în cadrul aşezărilor,
funcţia predominantă fiind cea agricolă şi de creştere a animalelor.

Poziţia geografică a comunei Frătăuţii Noi este favorabilă din punctul de
vedere al conexiunii cu cele mai apropiate centre urbane din depresiune şi din
afara depresiunii Rădăuţilor. Astfel, comuna este poziţionată pe traseul Rădăuţi Vicovu de Sus, realizat prin intermediul DJ 178 C, şi are legătură directă cu oraşul
Siret prin intermediul DJ 291 A, care porneşte din localitatea Frătăuţii Noi.

Accesul către reședința de județ – municipiul Suceava – se realizează fie prin
intermediul DJ 291 A până la Siret şi de acolo pe E 85 până la Suceava sau prin
intermediul DJ 178 C până la Rădăuţi iar de acolo pe DN 2H până la Suceava.
Teritoriul comunei Frătăuţii Noi este străbătut de o reţea de drumuri
comunale şi săteşti, unele dintre ele modernizate prin îmbrăcăminte de beton,
altele nemodernizate, pietruite.
3.3.2. Relații în teritoriu

Relațiile în teritoriu ale comunei Frătăuții Noi se realizează cu:

 comunele învecinate: între comuna Frătăuții Noi și comunele învecinate
se contureaza un sistem de relații de cooperare, colaborare și
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coordonare în vederea implementării strategiilor locale de dezvoltare,
pentru conservarea patrimoniului rural și cultural, în scopul
dezvoltării mediului economic, dezvoltării edilitare și a infrastructurii
de transport, îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților
locale, etc.;

 municipiul Rădăuți și orasul Vicovu de Sus: relațiile sunt constituite în
principal din deplasarile pentru munca (navetismul), aprovizionarea cu
produse și bunuri de larg consum, sau pentru comercializarea în
special a produselor agroalimentare (aprovizionarea orasului care
absoarbe surplusul de produse agricole și determină specializarea
agriculturii),
cât
și
din
deplasarile
pentru
învățământ
preuniversitar, pentru serviciile specializate din domeniul sănătății,
pentru serviciile financiar-bancare, etc. Aceste relaţii sunt facilitate de
transportul în comun organizat prin reţeaua de autobuze şi microbuze
între Rădăuţi şi Vicovu de Sus.

3.3.3. Fondul funciar

Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturală a teritoriului
comunei, dominantă în profil social și economic fiind dezvoltarea agriculturii
(cultura vegetală și cresterea animalelor).
Terenul agricol, cu suprafața de 4693 ha, reprezintă 85,9 % din totalul
teritoriului administrativ, având urmatoarele categorii de folosință:
Nr.

Folosinţă

1. Suprafaţa totală - din care:

2. Terenuri agricole - din care:
2.1
2.2

Arabile
Păşuni

Suprafaţa
(ha)

Structura
(%)

4.693

85,9

5.457
3.637
613

100.00
66,57
11,22
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Livezi

429

7,85

14

0,25

Terenul neagricol, în suprafată de 764 ha, reprezintă 14,1 % din totalul
teritoriului administrativ.
Diagrama Fondului Funciar:

Terenuri
neagricole
14,1%

Terenuri
agricole
85,9%

3.3.4. Populație

Evoluţia populaţiei a fost legată, în cadrul acestui teritoriu, atât de factori de
natură istorică, politică şi economică, cât şi de exploatarea resurselor locale şi de
relaţia cu centrele de polarizare a forţei de muncă.

Potrivit Institutului Național de Statistică se constată o creștere continuă a
numărului populației între anii 1985 și 2011, de la 4.839 la 5.736 (cca 15% din
populatia comunei).
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Structura pe sexe

Conform recensamantului din 2011 structura pe sexe a populației comunei
Frătăuții Noi este echilibrată, prezentându-se astfel:
Total populație
Populație feminină
Populație masculină

Componența etnică

5.736
2.863
2.708

Structura etno - lingvistică a populaţiei comunei Frătăuţii Noi s-a diferentiat
în timp, fiind influenţată de situaţia socio-politică a teritoriului.
La recensământul din 2011, structura etnică a comunei era foarte omogenă,
cu o majoritate de 99,91% cetăţeni de etnie română, completată de un procentaj
de 0,09% locuitori de altă etnie. Aceleaşi proporţii se respectă şi în cazul structurii
lingvistice a populaţiei comunei.
 români – 5514
 altă etnie – 5

Structura confesională

Conform datelor existente, comuna Frătăuţii Noi, prezintă o majoritate
confesională ortodoxă în proporție de 82,14%, completată de o comunitate
penticostală cu o pondere de 17,45%. Confesiunea Adventistă de Ziua a Şaptea
deţine mai puţin de 1% din rândul populaţiei, la fel ca şi cea creştină după
evanghelie.
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Ortodoxă - 4392

Penticostală - 933

Creștină după
evanghelie - 11

Adventistă de ziua
a șaptea - 11

În comună există trei biserici ortodoxe, una în satul Costişa şi două în satul
Frătăuţii Noi, dintre care una este considerată monument istoric de importanţă
locală. În satul Frătăuţii Noi funcționează două case de rugăciuni, una penticostală
şi una Martorii lui lehova.
Fondul locativ

Habitatul este format în cea mai mare parte din case taranesti. Structura
acestora se caracterizeaza prin doua stiluri:

stilul romanesc – cu acoperisul în patru ape, cu tinda și doua camere;
stilul nemtesc – cu acoperis în doua ape, cu geamuri mari, cu
dusumele de cherestea și cu beci sub camera;

Potrivit datelor statistice pentru anii recensămintelor din 2002 și 2006
fondul locativ se prezintă astfel:
Nr. Locuințe

Suprafața locuită(mp)

Anul 2002
2053
89632

Suprafața locuită pe cap 15,85
de locuitor (mp)

Anul 2006
2082
92144
16,30
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3.3.5. Infrastructura edilitară
Reteaua hidrografică

Reteaua hidrografică pe teritoriul comunei Frătăuții Noi este formată de râul
Suceava, principala arteră hidrografică a comunei, care delimitează partea de sud
a localităţii pe o lungime de 16,1 km, pârâul Bilca Mare, afluent de stânga, vine din
localitatea cu acelaşi nume, având o lungime totală de 8,1 km, pârâul Petrimiasa
este al doilea afluent de stânga de pe raza comunei, având o lungime de 4,4km și
pârâul Climăuţ (Moise) care drenează partea de est a localităţii, cu lungimea de
10,5 km şi captează apele pârâului Rusul (7,5km).
Cursurile de apă din comuna Frătăuţii Noi nu ridică probleme deosebite, cu
excepţia perioadelor cu ploi torenţiale care afectează mai ales nivelul pârâurilor
de-a lungul cărora sunt amplasate locuinţele.
Apele subterane constituie în întregime un reflex al condiţiilor structural
litologice şi climatologice din depresiune. Apele freatice apar la adâncimi relativ
mici, în strate acvifere locale sau discontinui, în pietrişurile şi nisipurile din
şesurile aluvionare. Uneori aceste ape ajung la suprafaţă, ele alimentând din
subteran toate pâraiele care străbat depresiunea. Acestea sunt alimentate la
rândul lor de apele freatice cantonate în conurile de dejecţie.

Arealele cu apă freatică în apropiere de suprafaţă, sub 0,5 m, sunt utilizate în
parte ca păşuni, iar cele cu apă freatică la adâncime de 0,6-1 m au fost în mare parte
supuse drenajului prin lucrări de îmbunătăţiri funciare.
Adâncimi ale apei freatice de 1-2 m pot fi întâlnite în albia minoră a Sucevei,
pe grinduri, pe terasa de luncă.

Spre periferia Depresiunii Rădăuţiului, apa freatică este situată la adâncimi
mai mari (3-4 m sau chiar 5-10 m), depozitele sedimentare fiind mai groase, ceea
ce permite o mai bună drenare a apelor pluviale, spre deosebire de părţile joase
ale depresiunii unde aluviunile fine, argiloase şi argilo-prăfoase, determină
stagnarea apei un timp mai îndelungat.
Lucrări prioritare

Lucrări de apărare a malurilor râului Suceava;
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Rețeaua de apă și canalizare

Comuna Frătăuții Noi nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă.
Alimentarea cu apa este asigurata individual prin puturi forate sau fântâni
tradiționale, atât pentru locuințele populației cât și la institutiile publice și unitatile
industriale.
Au fost avansate propuneri pentru realizarea sistemului de alimentare cu
apa (sursa de apa, captare, tratare, pompare, rezervor de inmagazinare, retele de
distributie) cu mentiunea ca acestea vor fi solutionate în baza unor studii de
fundamentare intocmite de specialisti în domeniu, în urma realizarii unor studii
hidrologice și geologice.

Comuna dispune de rețea de canalizare, finalizata in proportie de 95% din
teritoriul comunei, urmând a se finaliza in viitorul apropiat.
Majoritatea gospodariilor sunt de tip rural utilizand closete de tip uscat
(latrine). O serie de locuinte noi, de tip semiurban, locuintele colective și cateva
institutii publice au adoptat sistemul individual de canalizare, adica canalizarea
apelor uzate menajere la bazine vidanjabile (fose septice).

Apele pluviale din comună sunt colectate prin intermediul rigolelor şi
şanţurilor amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea apei făcându-se
gravitaţional la emisarii naturali.
Lucrări prioritare

Construirea reţelei de apa in sistem unitar;
Finalizarea rețelei de canalizare.

Alimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a comunei Frătăuţii Noi este asigurată din
reţeaua de medie tensiune de 20 KV, care este racordată la Sistemul Energetic
Naţional.

Posturile de transformare, cu puteri cuprinse între 63-250KVA, sunt de tip
aerian şi se alimentează radial din reţeaua de medie tensiune. Gospodăriile sunt
electrificate în proporţie de 95%.
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Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor,
realizând în acelaşi timp şi iluminatul public. Reţeaua de energie electrică are o
lungime de aproximativ 88 km si se află în aproprierea reţelei de drumuri din
comună. Această reţea se află în continuă extindere, pentru alimentarea noilor
locuinţe.

Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie electrică în comuna
Frătăuţii Noi este în general bună, în comună fiind reabilitata reteaua prin
finantare obtinuta de la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).
Reţeaua de iluminat public, precum şi reţeaua de joasă tensiune destinată
consumatorilor casnici este de tip aerian şi este pozată pe stâlpi de susţinere din
beton.
Lucrări prioritare:

Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor neelectrificate şi a noilor construcţii.
Refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor din lemn cu cei din beton;
Extinderea reţelei electrice în zonele de extindere a intravilanului;

Înlocuirea posturilor de transformare defecte sau degradate.

Telecomunicații și activitatea de poștă

Comuna este deservită de Compania Naţională Poşta Română, Oficiul
Judeţean de Poştă Suceava - Oficiul Poştal Frătăuţi, din localitatea - Frătăuţi. Oficiul
poştal din comuna Frătăuţii Noi este deservit de 2 factori poştali.

În prezent stagnarea dezvoltării reţelei de telefonie fixă este pricinuită și de
concurența majoră a serviciilor de telefonie mobilă și a serviciilor complementare
de internet voce-date.
Alimentare cu căldură și gaze naturale

În prezent alimentarea cu căldură a locuinţelor şi obiectivelor sociale din
comuna Frătăuții Noi se realizează prin intermediul sobelor cu combustibil solid-
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lemn. Se mai întâlnesc izolat şi cazuri în care încălzirea se realizează cu ajutorul
aparatelor de încălz
it pe bază de energie electrică, şi parţial cu centrale termice individuale, pe
bază de combustibil solid.
Prepararea hranei este asigurată cu sobe cu lemne, cu butelii de aragaz şi
parţial cu energie electrică. Principalele disfuncţionalităţi constatate sunt:

 lipsa în general a instalaţiilor de încălzire individuală cu centrale termice
proprii în spaţiile social-culturale, situaţie care determină reducerea
substanţială a confortului.
 aprovizionarea neritmică, în cantităţi insuficiente şi cu dificultăţi în
transport a combustibililor solizi (lemn).

Infrastructura drumurilor

Circulatia în comuna Frătăuții Noi se desfasoară exclusiv pe căi rutiere, calea
ferată ce străbate teritoriul comunei fiind inaccesibilă persoanelor din comună,
aceasta deservind doar ruta internațională Moscova - București - Sofia.
Rețeaua rutieră a comunei este formată din:

drumul județean DJ 178 C - străbate teritoriul comunei Frătăuţii Noi pe o
distanţă de aproximativ 4km, este asfaltat, drumul DJ 178C realizând
legătura între localitatea Frătăuţii Noi şi municipiul Rădăuţi către sud, şi
localitatea Frătăuţii Noi şi oraşul Vicovu de Sus către vest;
drumul județean DJ 291 A - străbate comuna pe o lungime de aproximativ 6
km, din care aprox. 2 km în intravilan. Drumul este pietruit. DJ 291 A
porneşte din comuna Frătăuţii Noi şi continuă pe traseul Climăuţi - Muşeniţa
- Mânăstioara - Şiret - Pădureni - Grămeşti - Bălineşti - Zamostea – Zvoriştea;
drumul comunal DC 49 A - face legătura între cele două localităţi ale
comunei, respectiv Frătăuţii Noi şi Costişa. DC 49 A a fost modernizat prin
proiectul "Refacerea si modernizarea drumurilor comunale afectate de
calamitatile din 2010 in comuna Fratautii Noi, judetul Suceava" Masura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii
rurale” - Submasura 322 d.
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În afara drumurilor amintite din intravilanul satelor, rețeaua rutieră este
completată de căi principale și secundare, acestea fiind în general de pământ și
parțial balastate. Sunt asfaltate porţiuni din două drumuri săteşti care
intersectează DJ 178 C.

In sensul consolidarii strazilor, parcarilor si aleelor, primaria Comunei
Fratautii Noi a efectuat diverse lucrari aferente proiectelor de modernizare a
drumurilor de interes local:

Foto: Drum comunal Costisa Hlinet – Lizeanu

Foto: Drum comunal Costisa - Vicsani
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Foto: Drum comunal Androniceanu Ecaterina – Nicoara Constantin (modernizare)

Foto: Drum judetean Ghiocel(modernizare)
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Foto: Drum judetean Babalean(modernizare)

Foto: Drum comunal Fratautii Noi – Julau
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Foto: Drum comunal Fratautii Noi - Bilaneni

Foto: Alee betonata in cimitir
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Foto: Covor asfaltic cimitir

Foto: Drum primarie veche
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Foto: Parcare biserica Fratautii Noi

Foto: Parcare Costisa
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Foto: Drum Toloaca Ruscior – Sireschi Stefan (modernizare)

Foto: Drum pichet, toloaca Jacoteni – pod Tarnauca (modernizare)
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Foto: Drum comunal intersectie scoala Costisa - Adam

Lucrări prioritare:

stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a sistemului de
transport;

aducerea în parametri de funcţionare prin reparare şi modernizare a drumurilor
comunei;
înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;

asigurarea unor conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala
(trotuare, rampe, împrejmuiri, indicatoare, marcaje);
modernizarea podurilor peste râul Suceava, pârâul Târnăuca, pârâul Climăuți,
pârâul Trimineasa și peste pârâul Pânteasca;

facilitarea şi ameliorarea conexiunilor între reţelele de transport judeţeană şi
interjudeţeană;

asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune.
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Colectarea selectiva a deșeurilor

Groapa de gunoi și putul sec au fost desfiintate, fiind acoperite și ecologizate,
potrivit legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor.

În satele comunei, potrivit noii legislații de gospodărire a deșeurilor
menajere, au fost realizate platforme betonate, pentru amplasarea a câte trei eurocontainere în vederea precolectarii selective a deșeurilor menajere ce nu pot fi
valorificate în gospodarii. Din containere, periodic, deșeurile sunt colectate și
transportate la depozitul zonal.
3.3.6. Probleme de mediu

Factorii de mediu aer, apa, sol, vegetaţie şi faună constituie o parte
importantă a patrimoniului oricărei comunităţi umane. În acelaşi timp însă, aceștia
reprezintă resursele de mediu cele mai vulnerabile şi cel mai frecvent supuse
acţiunii factorilor poluanţi, având consecinţe directe şi grave asupra sănătăţii
populaţiei şi a celorlalte organisme vii.

Factorii de mediu se află în relaţie de interdependenţă unul faţă de celălalt,
astfel încât, orice intervenţie antropică asupra unei componente de mediu induce,
inevitabil, consecinţe şi asupra celorlalte.
Diminuarea calităţii mediului este determinată de două categorii de acţiuni:

 acţiuni fizice naturale (eroziuni, alunecări de teren, exces de umiditate, unele
fenomene climatice şi hidrologice), care afectează calitatea solurilor, apelor,
aerului, florei şi faunei;
 acţiuni antropice generate de dezvoltarea economico - socială a teritoriului,
care au un rol hotărâtor în procesul de transformare a mediului natural întrun mediu antropizat, inclusiv prin dinamizarea şi accentuarea unor
fenomene fizice.

Calitatea aerului

Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale şi antropice. Pe
teritoriul comunei nu se întâlnesc surse majore de poluare a aerului.
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Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar - accidental,
reprezentate prin următoarele activităţi umane:

 procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor socio –
economice, care generează monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO2),
oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SOX), hidrocarburi policiclice aromate care
se ataşează de funingine, pulberi sedimentabile, fum (mai ales în timpul
iernii); Nu au fost efectuate în zona masuratori pentru determinarea acestui
tip de poluare. Se poate aprecia totusi ca aceste emisii sunt reduse și se
diminueaza prin procesele de dispersie și retinere mecanica (prin vegetatie,
relief, cladiri)
 circulaţia şi transportul rutier generează NOX, CO2, CO, hidrocarburi ne arse,
aerosoli de halogenuri de Pb, suspensii formate din particule de carbon ce
absorb o serie din gazele eliminate, fum, substanţe adăugate benzinei sau
uleiurilor pentru a le îmbunătăţi calităţile (antioxidanţi, anticorozivi) şi
zgomot.

Circulatia auto în zona este relativ redusa, în consecinta nu se genereaza
nivele de zgomot ridicate.
Traficul pe sectoarele de drum nemodernizate ( din pamant) sau partial
modernizate ( balastate) impurifică aerul cu particule de praf.
Calitatea apelor

Apa este esenţială pentru populaţie şi pentru desfăşurarea activităţilor
economice. Prosperitatea şi bunăstarea unei comunităţi sunt direct dependente de
furnizarea unei cantităţi suficiente de apă curată.
Fiind o sursă limitată şi deosebit de vulnerabilă, apa poate fi oricând
deteriorată dacă populaţia nu intervine cu măsuri concrete de protecţie. Dată fiind
această degradare continuă, se impune gestionarea calităţii resursei de apă, astfel
încât să se asigure cunoaşterea, conservarea, protecţia calităţii şi cantităţii
acesteia.

Apele subterane, sunt urmărite în comună prin analiza periodică a
fântânilor. În urma acestor analize s-a constatat ca pânza freatică este afectată de
poluanţi de tip nitriţi / nitraţi. Cele mai multe gospodării dispun de puţuri
absorbante prin care apele menajere sunt preluate de sol cu un mare risc de
contaminare a pânzei freatice.
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Cauzele probabile de poluare a apelor freatice și de suprafata sunt
următoarele:
 infiltraţiile de la suprafaţă, de substanţe organice sau chimice provenite

din activităţi umane;

 depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere şi dejecţii de la animale;
 utilizarea excesiva a îngrăşămintelor chimice pe bază de azot, fosfor şi a
pesticidelor, in agricultura;
 utilizarea frecventă de closete uscate;
 surse de apă (fântâni) fără perimetre de protecţie
 inexistenta camerei frigorifice pentru animale moarte.

Calitatea solurilor

Pentru teritoriul comunei Frătăuții Noi nu există date care să confirme
poluarea certă a solurilor. Potenţialele surse de poluare a solurilor din teritoriul
studiat sunt de natură biologică.
Principala cauza a poluarii solurilor este depunerea întâmplătoare a
deşeurilor menajere, a reziduurilor şi dejecţiilor zootehnice. Dejecţiile zootehnice
au un conţinut mare de materie organică uşor biodegradabilă şi de elemente
nutritive (P, K, N, Ca, Mg, microelemente), constituind un îngrăşământ organic
foarte recomandat ca fertilizant al solurilor.
Aceste considerente, alături de mirosul neplăcut resimţit la distanţe mari,
impun aplicarea acestora ca îngrăşăminte pe terenurile agricole în cantităţi
moderate şi numai după ce au fost compostate în condiţii controlate.

Administrate în cantităţi prea mari, dejecţiile zootehnice determină apariţia
riscului poluării solului datorită depăşirii capacităţii de absorbţie a acestuia.
Un potenţial poluator ar putea fi şi substanţele chimice pentru combaterea
dăunătorilor, administrate incorect.
Degradarea solurilor reprezinta un proces complex, generat în timp de o
multitudine de factori naturali şi antropici, care determină anumite restricţii în
utilizarea solurilor.

73

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

Forme de degradare a solurilor, determinate de un cumul de fenomene
naturale, semnalate pe teriroriul comunei Frătăuții Noi sunt: eroziunea de
suprafaţă, alunecarile de teren, exces de umiditate și inundatii accidentale.

Fenomenele de degradare ale solului sunt rezultatul unui complex de
conditii care actioneaza de cele mai multe ori simultan in interdependenta:
 activitati
 desțeleniri, defrișări, tehnici agricole înapoiate;
 tehnici agricole necorespunzatoare pe terenuri în pantă, neîntreținerea
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, desțelenirea unor versanti cu risc de
alunecare, de eroziune;
 factori naturali - ape subterane, pantele reliefului, substratul geologic,
regimul ploilor, caracterul torential al scurgerii apelor, gradul de acoperire
cu vegetatie in special arborescenta.
Consecinţele poluării şi degradării solurilor:

scăderea potentialului productiv, în sensul limitării sau anulării
calităţilor biologice şi de fertilitate;
ocuparea nerationala a unor terenuri;
scoaterea unor terenuri din circuit productiv;
schimbări ale modului de folosinţă.

De asemenea, poluarea solurilor cu reziduri organice şi deşeuri menajere
poate avea consecinţe negative asupra apelor, prin spălări, scurgeri şi infiltraţii,
asupra plantelor, animalelor şi omului.

Conform „Studiului pedologie al comunei Frătăuţii Noi” suprafeţele de teren
afectate de diferiţi factori de degradare sunt:

 exces de umiditate provenit din precipitaţii, corespunzător solurilor care au
caracter stagnic – 2.661,40 ha;
 exces de umiditate provenit din pânza de apă freatică, corespunzător
solurilor care au caracter gleic - 688,07 ha;
 eroziune de suprafaţă - 524,04 ha;
 alunecări de teren - 51,02 ha.
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Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp de o
multitudine de factori naturali şi antropici, care determină anumite restricţii în
utilizarea solurilor.

O primă formă de degradare a solurilor comunei Frătăuţii Noi o reprezintă
eroziunea. Solul este expus permanent procesului natural de eroziune ca rezultat
al acţiunii factorilor de mediu (apa, aer, temperatura).
Pe valea râurilor Suceava şi afluenţilor acestuia, în zonele în care apa freatică
este situată foarte aproape de suprafaţă, precum şi pe terenurile plate, apare
fenomenul de exces de umiditate al solurilor, factor limitativ pentru utilizarea în
agricultură. In zonele de şes, prezenţa apei freatice la adâncimi mici duce la
gleizarea solurilor.

Ca urmare a excesului de umiditate prevenit din inundaţii datorită
reversării, solurile din zonă rămân o perioadă lungă de timp sub influenţa apei,
ceea ce duce la apariţia fenomenului de înmlăştinire. Din această cauză, lucrările
solului: arat, însămânţat, întreţinerea culturilor, combaterea bolilor şi
dăunătorilor, recoltatul culturilor şi transportul produselor este întârziat şi
îngreunat, iar în unii ani imposibil de efectuat, solurile respective putând rămâne
necultivate.

În cazul efectuării lucrărilor agrotehnice pe solurile cu grad ridicat de
umiditate are loc fenomenul de tasare ducând la apariţia hardpanului şi
distrugerea structurii solului.
O situaţie caracteristică acestei zone o constituie prezenţa solurilor având
caracter hipostagnic (orizont w în primii 100 cm) sau caracter stagnic (orizont w
între 50 şi 200 cm). Orizontul w se formează fie la suprafaţă sau în profilul solului,
în condiţiile unui mediu în care solul este în mare parte din an saturat cu apă
acumulată din precipitaţii (sau altă sursă) şi stagnantă deasupra unui strat
impermeabil. In perioadele umede ale anului apa stagnează o perioadă de timp
îndelungată, iar solul îmbibat cu apă nu poate fi lucrat.
Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra
potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de
fertilitate. Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de
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degradare care determină scăderea potenţialului productiv, scoaterea din circuitul
agricol, schimbări ale modului de folosinţă. De asemenea, poluarea solurilor cu
reziduri organice şi deşeuri menajere poate avea consecinţe negative asupra
apelor, prin spălări, scurgeri şi infiltraţii, asupra plantelor, animalelor şi omului.
Calitatea florei și faunei

Vegetaţia naturală a comunei Frătăuţii Noi, constituită din pajişti şi păduri,
ca şi biotopurile caracteristice acestora au fost modificate de-a lungul timpului de
diverse activităţi umane: desţeleniri, defrişări, lucrări ameliorative, chimizare,
păşunat intensiv, dezvoltare rurală.

Astfel, vegetaţia forestieră s-a diminuat mult, atât din punct de vedere al
cantităţii cât şi al calităţii. Defrişările repetate au condus la reducerea suprafeţei
ocupate de păduri a comunei, în timp ce valorificarea selectivă a speciilor
forestiere a determinat exploatarea speciilor valoroase, determinând astfel
scăderea calităţii fondului forestier prin menţinerea speciilor şi exemplarelor
puţin valoroase.

Referitor la calitatea pajiştilor, acestea au fost mult deteriorate din cauza
păşunatului excesiv. Neîntreţinerea şi exploatarea iraţională au condus la
reducerea numărului şi vitalităţii speciilor ierboase, înmulţirea plantelor ruderale
(buruieni) şi la desfiinţarea temporară sau definitivă a unor pajişti.
Defrişările şi desţelenirile practicate, uneori fără discernământ, în vederea
extinderii culturilor agricole, au diminuat suprafeţele ocupate de păduri şi pajişti.
Aceste acţiuni au declanşat reacţii negative asupra celorlalte componente naturale:
creşterea gradului de continentalism şi stepizarea climatului, reducerea debitelor
apelor subterane şi de suprafaţă, creşterea torenţialităţii şi a eroziunii etc.

Ca şi vegetaţia, fauna din acest teritoriu a suferit ca urmare a presiunilor
exercitate de activităţile antropice care au determinat restrângerea arealelor,
modificarea componenţei populaţiilor şi a habitatelor, reducerea numerică a
numărului de specii.

Datorită rolului important al faunei în alimentaţia populaţiei şi în
menţinerea echilibrului biologic al biocenozelor şi ecosistemelor, rezultă
necesitatea protejării şi ocrotirii faunei, prin instituirea de protecţii speciale
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pentru speciile vulnerabile sau periclitate.

Conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice constituie o
condiţie a dezvoltării durabile a societăţii. Deşi în multe locuri nivelul poluării a
scăzut şi protecţia naturii a fost din ce în ce mai mult integrată în planurile de
dezvoltare, biodiversitatea rămâne totuşi sub ameninţarea unui mare număr de
factori perturbatori.
Lucrări prioritare

asigurarea potabilităţii apei prin instituirea şi delimitarea zonelor de protecţie sanitară a
captărilor de apă din subteran (fantani);
realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa și a sistemului de colectare si
tratare a apelor uzate;
controlul strict al depozitării deşeurilor si dejectiilor de la animale, cu respectarea
normelor în vigoare

realizarea/amenajarea camerei frigorifice pentru depozitarea temporara a animalelor
moarte;

recuperarea terenurilor degradate de eroziune si alunecari, prin consolidări,
plantaţii şi alte lucrări de combatere a degradării solurilor;

recuperarea terenurilor supuse baltirilor (exces de umiditate) prin efectuarea
unor lucrari hidro-ameliorative, de drenare;
aplicarea de fertilizanţi şi utilizarea raţională a pajiştilor, evitarea supra păşunatului prin păşunatul alternativ pe parcele;

masuri pentru extinderea plantatiilor de protectie în vederea stabilizarii
terenurilor afectate de fenomene degenerative.
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3.3.7. Sistemul de Sănătate și asistență socială

În ultimii ani, atât în comuna Frătăuții Noi, cât şi la nivelul întregului judeţ,
sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi generate de penuria de
resurse şi de consecinţele fireşti ale trenarii procesului de reformă care
influenţează nefavorabil nivelul distribuţiei ofertei de servicii.
Reforma sistemului de sănătate are ca principale obiective îmbunătăţirea
stării de sănătate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizării resurselor şi creşterea
nivelului asistenţei medicale acordate populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale.

La nivelul comunei Frătăuții Noi, reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii este
asigurata de trei cabinete medicale, dintre care doua în Frătăuții Noi și unul în
Costișa, un cabinet stomatologic și trei farmacii cu program normal.

Cabinetele medicale sunt bine dotate, serviciile medicale fiind asigurate de
cadre medicale bine pregătite profesional.
În cadrul Primăriei comunei Frătăuţii Noi funcţionează Serviciul de
Asistenţă Socială deservit de doi funcţionari publici. Numărul persoanelor care
intră sub incidenţa Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, este de 700
(650 provin din cătunul Vuliva, restul fiind din cele două sate).

Pe teritoriul comunei nu există centre de tip familial, de plasament, sau de
recuperare a persoanelor cu nevoi speciale. Nu există servicii de asistenţă socială
pentru copii şi bătrâni. De asemenea pe raza comunei nu există nici un O.N.G care
să se implice în activităţi de asistenţă socială.
Pentru imbunatatirea serviciilor medicale acordate cetatenilor, primaria a
demarat si finalizat proiectul de modernizare a dispensarului uman, cu finantare
obtinuta prin PNDL.
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3.3.8. Sistemul de Învățământ

În comuna Frătăuţii Noi funcţionează în prezent următoarele unităţi de
învăţământ :
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

LOCALIZARE

Şcoala cu clasele l-IV Nr. 3

Frătăuţii noi

Şcoala de Arte şi Meserii "Iraclie Porumbescu"
Şcoala cu clasele l-VIII Nr. 2

Şcoala cu clasele l-VIII Nr. 1 "Samuil Isopescu"
Şcoala cu clasele l-IV Nr. 2

Grădiniţa cu program normal Nr. 1
Grădiniţa cu program normal Nr. 2

Grădiniţa cu program normal Nr. 3
Grădiniţa cu program normal Nr. 1
Grădiniţa cu program normal Nr. 2

Activități culturale

Frătăuţii noi
Frătăuţii noi
Costişa
Costişa

Frătăuţii noi

Frătăuţii Noi
Frătăuţii Noi
Costişa
Costişa

În vederea sensibilizării populaţiei zonei cu privire la protejarea plantelor
declarate monument al naturii şi care reprezintă specii protejate - laleaua pestriţă
(Fritillaria meleagris) şi bulbucul (Frollius europaeus), a identificării zonelor de
interes ecologic, oferirii de variante pentru petrecerea timpului liber şi păstrării
biodiversitătii, în comună a fost demarat proiectul ecologic ’’Clubul Laleaua
Pestriţă”, de către reprezentanţii Şcolii de Arte şi Meserii „Iraclie Porumbescu” din
Frătăuţii Noi.

Foto: Laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris)
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Foto: Bulbucul de munte (Frollius europaeus)

Având în vedere faptul că Frătăuţii Noi se încadrează într-o zonă cu un
potenţial etnografic valoros, la nivelul comunei se organizează manifestări,
concursuri sau evenimente în domeniul meşteşugurilor tradiţionale: cusături,
ţesături de interior, prelucrarea artistică a lemnului (ploştile de lemn
ormamentate artistic).
Comuna se mândrește cu un ansamblu folcloric, fondat cu mai bine de o sută
de ani în urmă, Ansamblul Folcloric „Arcanul Bătrânesc”, care duce mai departe
tradiţia şi folclorul autentic peste mări şi ţări, participând la festivaluri şi
concursuri atât în ţară cât şi în străinătate. În prezent, există un număr de nouă
perechi de dansatori, în mare majoritate tineri care au preluat ştafeta de la cei mai
în vârstă şi duc mai departe dansul autentic moldovenesc. Costumele populare
purtate cu mândrie de artiştii din Frătăuţii Noi au o vechime de peste 80 de ani,
coordanotorul grupului afirmând că acestea au constituit de-a lungul anilor, o
moştenire lăsată din moşi strămoşi.

Foto: Ansamblul Arcanul din Frătăuții-Noi
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Foto: Ansamblul Arcanul din Frătăuții-Noi

Foto: Evenimente culturale organizate cu elevii din Frătăuții Noi
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3.3.9. Recreere si sport

Comuna Frătăuții Noi dispune de un imens potential pentru amenajarea
de spatii special destinate recreerii si sportului, dat fiind cadrul natural de
exceptie în care este amplasata, dar si activitatile economice specifice cresterea animalelor si agroturismul - acestea oferind posibilitatea înființării
unor spații destinate recreerii în aer liber (spații pentru camparea cu cortul,
spații pentru picnic, trasee pentru drumeții, amenajări piscicole sau pentru
pescuitul sportiv, excursii) dar și a unor manejuri pentru calarie, a unor spatii
de joacă pentru copii, a unor partii pentru sănii.

În localitatea Frâtâuţii Noi există amenajate patru spatii verzi, unul pe partea
dreaptă a DJ 178 C, spre Bilca, cu suprafaţa de 1150 m2, un altul, situat în apropiere
de Casa Parohială cu suprafaţă de 3250 m2 și alte două a câte 2000 m2.

În satul Costişa sunt amenajate două zone verzi, aflate în proximitatea
şcolilor din sat.
Locuitorii comunei Frătăuții Noi au și preocupări sportive, pe care reușesc
sa le desfășoare cu performanță. Astfel, comuna se mândrește cu cea mai nordică
echipă, din fotbalul romanesc, Bucovina Frătăuții Noi, la care face referire si
redactorul articolului următor din Gazeta Sporturilor, aparut în 13 iulie 2012.
La graniţa cu Ucraina, cu 50 de kilometri mai sus pe hartă decît Suceava,
comuna cu 5.000 de locuitori se află în faţa unei performanţe istorice: a promovat
în fotbalul mare din ambiţia preşedintelui Manuel Costache, 38 de ani, cu un lot de
jucători în care căpitanul e şef de tură la Poliţia de Frontieră, iar vedeta e nepotul
lui George Ogăraru!

După doar doi ani de fotbal judeţean, Bucovina Frătăuţii Noi a învins la barajul
pentru Liga 3 reprezentanta Bistriţei, ProSomeş Feldru (3-1), şi aşteaptă meciurile
din fotbalul mare. "Am albit în ultima lună căutînd cei 30.000 de lei necesari
bugetului pe un sezon", povesteşte preşedintele clubului, care ţine loc de manager,
scouter şi psiholog pentru fotbalişti!

82

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

Pe terenul Costişa din Frătăuţii Noi e greu de crezut că s-a jucat vreodată fotbal, cu
atît mai mult faptul că aici Bucovina a cîştigat seria judeţeană. "Jucam pe Costişa,
ne antrenam la Bădeuţi, cei mai mulţi fotbalişti veneau din Rădăuţi! Dar pasiunea
a biruit", continuă Manuel Costache.
3.3.10. Turismul și potentialul turistic al comunei Frătăuții Noi

Turismul, activitate economica favorizată de premisele naturale ale
așezărilor, nu este dezvoltat, datorita, în special, pozitiei periferice față de
principalele axe de circulație care străbat zona.

Foto: Peisaj Frătăuții Noi

Comuna Frătăuții Noi se încadreaza în regiunea turistică Bucovina, regiune
care cuprinde un teritoriu acoperind astăzi zona adiacentă oraselor Suceava,
Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, Siret și Vicovu de Sus.
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Foto: Peisaj Frătăuții Noi

Fratăuţii Noi este o aşezare instalată parţial pe fruntea terasei inferioare a
Sucevei, posedând linii de izvoare. Aşezarea a evitat lunca inundabilă a Sucevei,
dezvoltându-se începând de la partea superior - nordică a acesteia.

Vegetaţia naturală actuală este marcată de intervenţia antropică.
Transformările în decursul timpului au fost destul de tranşante, în special în ceea
ce priveşte suprafaţa de pădure. În prezent, suprafaţa de pădure de pe teritoriul
comunei Fratăuţii Noi este redusă la zero. Prin urmare comuna nu dispune nici de
un fond cinegetic valoros. Defrişările masive au avut trei mari beneficiari:
aşezările, pajiştile şi terenurile pentru culturile agricole.

În ceea ce priveşte cursurile de apă, comuna Fratăuţii Noi este străbătută de
următoarele (de la vest la est): Bilca Mare, Petrimiasa, Tărnăuca, Rusul, Climăuţ
(Moise). Râul Suceava le colectează pe toate şi delimitează localitatea pe latura
sudică. Nu sunt amenajate lacuri, cursurile pâraielor nu au căderi spectaculoase, şi
nu există preocupări pentru piscicultură. Prin urmare, ca şi peisaj general,
teritoriul comunei Fratăuţii Noi, nu se distinge prin spectaculozitate, fiind de
interes mediu din punct de vedere al atracţiei turistice.

Un element al potenţialului turistic natural particular pentru comuna
Frătăuţii Noi îl reprezintă faptul că, pe teritoriul comunei, în zona numită
"Târnăuca Grinzi", creşte în mod spontan laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris),
declarată monument al naturii şi specie protejată la nivel european. O altă specie
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care creşte în acest areal este bulbucul (Trollium europaeus), specie protejată la
nivel naţional.

Foto: Locuitori din Frătăuții Noi – port popular

Legat de edificiile religioase din comună, în localitatea Frătăuţii Noi se poate
vizita biserica veche “Adormirea Maicii Domnului", construită din lemn, situată în
cimitirul satului, datând din anul 1744.

Un real interes asupra acestui locaș de cult se remarcă în rândurile
articolului următor, scris de Otilia Bălinișteanu, pentru portalul ortodox
Doxologia.ro .
Împărăția lemnului sfințit de la Frătăuții Noi

Vă invit astăzi să vizităm împreună un lăcaş de lemn de o remarcabilă valoare,
ridicat la 1714, la Frătăuţii Noi, în judeţul Suceava. Joasă, cu ferestrele cât unghia,
cu o uşiţă pe care intri încovoiat de spate, cu acoperişul ca o pălărie uriaşă, bisericuţa
e mărturie vie a smereniei bucovinenilor de odinioară.
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Frătăuţii Noi: o împărăţie cu două lumi. O lume nouă, a cărămizii şi a
asfaltului, a caselor impunătoare, de secol XXI, şi o lume a lemnului, tăcută, caldă,
modestă, ai cărei exponenţi sunt biserica veche, din cimitirul satului, casele
bătrâneşti, garduri, acareturi şi fântâni. Toate crescute parcă dintr-un trunchi uriaş,
ca să ofere frumuseţe ochiului şi linişte sufletului.
La intrarea în cimitirul satului, acolo unde aveam să descopăr bisericuţa de
lemn, resimt ruptura dintre cele două lumi. O ogradă uriaşă, cu verdeaţă şi arbori
seculari, printre care veacurile au presărat cruci albe, ţine la mijloc, pe bătătura cât
o năframă, miniaturalul lăcaş de lemn. Locul, ocrotit de frunzişul des, pare rupt dintro poveste.
Iar povestea, ne explică pr. Viorel Dutciac, parohul de la Frătăuţii Noi, a
început la 1714, odată cu ridicarea bisericuţei. Bătrânii spun că atunci ar fi poposit
aici, lângă năbădăioasa apă a Sucevei, unde sălăşluiau, împreună cu turmele lor de
oi şi vite, vreo 40 de familii, preotul ardelean Ştefan Nicoară, cu soţia sa şi cu un grup
de credincioşi. Aceştia sunt pomeniţi şi astăzi drept ctitori.
Înaintăm pe poteca ce taie pieziş, printre cruci, un drum spre biserică. Paşi
mici, o cheie întoarsă în broasca veche, un zăvor dat la o parte, scârţâitul uşii
minuscule şi intrăm în împărăţia lemnului sfinţit. Chipuri prelungi, de sfinţi
îmbătrâniţi, ne privesc cu blândeţe de pe catapeteasmă. Numai praful, aşezat din
abundenţă de secole, pare să le fi întinat înfăţişarea. În rest, nimic nu s-a clinitit aici,
deşi slujbe nu se mai ţin din 1909.
Totul e mic, simplu, dichisit. Şi decorul catapetesmei, şi icoanele aşezate cu
atâta delicateţe pe lemnul brut, şi cafasul în care n-ar fi putut încăpea decât pruncii
de-o şchioapă.
Din nefericire, autorităţile judeţului n-au încadrat această ctitorie în lista
monumentelor istorice, deşi vechimea, splendoarea interiorului şi arhitectura atât
de graţioasă ar fi permis cu uşurinţă acest lucru. Totul spre drama părintelui
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Dutciac, care întocmeşte hârtii de ani de zile, în speranţa că odată şi-odată lăcaşului
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“ îi va fi recunoscută valoarea. „Biserica asta
e suflet din sufletul meu. Am făcut toate demersurile, am trimis hârtii, dar, cum se
zice, hârtiile nu s-au mai întors înapoi...“, spune părintele Viorel Dutciac.
Smerenia lemnului
Biserica e ca o cutiuţă: joasă, cu ferestrele cât unghia, cu o uşiţă pe care intri
încovoiat de spate, cu acoperişul ca o pălărie uriaşă, deasupra. „Când intri aici să te
rogi, te reculegi, te regăseşti. Probabil că nouă, românilor, ne plăceau bisericile mici,
intime, plăcute, care te invitau cu adevărat la rugăciune“, spune parohul, în timp ce
admirăm detaliile de interior. Şi pe bună dreptate. Smerenia e cheia locului. Pentru
că ceva din smerenia vechilor rugători, a întemeietorilor lăcaşului, a rămas
impregnat în lemn, în felul în care acesta a fost modelat.
Interiorul e şi el proiectat la scară mică. Un element cu totul aparte este
cafasul, rar întâlnit în bisericile de lemn. Mic şi el, găzduia, în timpul slujbei, copiii.
Catapeteasma este cea originală, iar pictura este foarte bine păstrată. Totuşi,
sunt necesare lucrări de curăţare şi restaurare a icoanelor, înnegrite de fum de-a
lungul celor aproape trei secole de existenţă.
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Construcţia a fost ridicată cu lemn „de pe loc“, din pădurile falnice ce creşteau,
demult, pe malurile Sucevei. Pereţii sunt din bârne de brad, încheiate la colţuri „în
coadă de rândunică“, aşezate pe tălpi de stejar. La început, bisericuţa a fost acoperită
cu şindrilă, „în solzi de peşte“, dar pe la 1934 a căpătat învelitoare de tablă. Abia prin
2004 părintele Viorel Dutciac a reuşit să-i redea înfăţişarea de odinioară,
înveşmântând din nou cu draniţă acoperişul.
Pe de-a-ntregul, bisericuţa nu a fost restaurată niciodată. Preoţii ce s-au
succedat în Frătăuţii Noi de-a lungul timpului au avut, însă, grijă, ca lăcaşul să fie
îngrijit cum se cuvine, să se mai repare, pe ici pe colo, ce se poate, fără a atenta la
proporţiile şi forma originale.
Ansamblul bisericii este întregit de o altă plăsmuire în lemn: o clopotniţă la fel
de mică, ridicată tot la început de secol XVIII.
Tatăl lui Ciprian Porumbescu, preot în bisericuţa de lemn
Istoria bisericii vechi din Frătăuţii Noi, ca şi cea a satului, este marcată de o
personalitate de renume a Bucovinei secolului XVIII. Este vorba de preotul cărturar
Iraclie Porumbescu, tatăl nu mai puţin celebrului Ciprian Porumbescu, paroh, la
Frătăuţii Noi între 1884-1896. Mărturii în acest sens stau consemnările din Cronica
condicală a parohiei, un document întâlnit în mai toate aşezările bucovinene, cu
valoare de studiu sociologic. De asemenea, în coasta bisericuţei de lemn, în care a
slujit în ultima parte a vieţii, se află mormântul în care a odihnit Iraclie Porumbescu.
Osemintele sale au fost mutate la Stupca, alături de cele ale membrilor familiei sale,
în 1972.
Mare patriot, naţionalist şi prozator al Bucovinei, preotul Iraclie Porumbescu
a păstorit mai multe localităţi sucevene, până să ajungă la Frătăuţii Noi. A fost paroh
la Boian, apoi la Şipotele Sucevei (astăzi Izvoarele Sucevei), la Stupca, iar după
moartea lui Ciprian, feciorul pe care l-a plâns îndelung, a ajuns la Frătăuţii Noi.
„Părintele Iraclie Porumbescu a fost acela care a iniţiat construirea bisericii
noi din localitate. La bisericuţa de lemn a prelungit pridvorul, ca să încapă lumea în
biserică. Şi dacă nu încăpeau toţi, lumea stătea şi afară, sub poala bisericii, pe laiţe
de lemn şi asculta Liturghia. Povestesc bătrânii că părintele Iraclie avea o voce
puternică, frumoasă, „ca o limbă de clopot“, spune pr. Dutciac, originar - poate nu
întâmplător - tot din Şipotele Sucevei, acolo unde odinioară a slujit şi pr. Porumbescu.
„Îmi doresc ca acest muzeu să fie cartea de identitate a satului“
Dragostea de neam, respectul pentru înaintaşi şi pentru tot ce aceştia au lăsat
moştenire sunt şi preocupările actualului paroh. Preotul Viorel Dutciac se îngrijeşte
azi nu doar de biserica de lemn, ci şi de tot ceea ce înseamnă spiritul locului. Este
autorul unei valoroase monografii - „Cronica de la Frătăuţii Noi“ - în care a cuprins
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tot ce a fost mai valoros în Cronica condicală a bisericii, un act de o excepţională
valoare istorică şi documentară, precum şi consemnări legate de viaţa frătăuţenilor:
meşteşuguri, datini, obiceiuri, port, arhitectura caselor, folclor. „O oglindă cu
străbunici, bunici şi părinţi, cu miri şi mirese, cu hore, şezători şi priveghiuri, cu
dascăli şi preoţi, cu gospodari şi eroi“, după cum chiar autorul o defineşte.
Nu se mulţumeşte doar cu atât. Este pe punctul de a pune pe picioare un muzeu
al satului, într-o casă construită după tipicul zonei, odată cu biserica de lemn. „Aici
aş vrea să se păstreze obiectele de care s-au folosit localnicii. Îmi doresc ca acest
muzeu să fie cartea de identitate a satului“, spune parohul de la Frătăuţii Noi.
Cunoscându-l, mi-am dat seama că de la astfel de oameni identitatea şi
spiritualitatea românească primesc şansa de a ţine piept timpului.
Satul „fratelui Uţei“
O foarte frumoasă legendă ce circulă în zonă plasează la originea aşezării de
la Frătăuţii Noi pe un „frate al Uţei“, o vrăjitoare ce locuia „la poalele codrilor
Carpaţi, unde începe câmpul roditor de la Suceviţa“, după cum consemnează vechile
cronici.
“Împărăția lemnului sfințit de la Frătăuții Noi”, Otilia Bălinișteanu

Un alt obiectiv considerat emblematic de către locuitorii comunei Frătăuţii
Noi este Biserica Celor Şapte Turle cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”.

Foto: Biserica Celor Şapte Turle
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Ca element distinctiv pentru comuna Frătăuţii Noi este potenţialul etnografic
de mare atractivitate al zonei, care se manifestă atât în ceea ce priveşte tipurile
arhitecturale specifice, portul popular, obiceiurile şi meşteşugurile. Conservarea şi
continuitatea acestora au imprimat locurilor o “personalitate” distinctă ce încă este
insuficient valorificată.

Foto: Familie din Frătăuții Noi – port popular

Pătrunzând în lumea plină de originalitate a artei populare din domeniul
cusăturilor, ţesăturilor de interior şi prelucrării artistice a lemnului, creatoarele
populare deţin valoroase secrete de cusături pe cămăşi, catrinţe şi alte piese de
costum popular. Iile sunt lucrate cu mărgele, cu îndemânare maiestuasă, ca în final,
să devină adevărate opere de artă. Tot aici se pot întâlni renumitele bundiţe cu
blană de jder sau dihor, bogat ornamentate, care au dus faima bundiţelor sucevene
în întreaga ţară şi în afara ei. De asemenea, se păstrează încă şi tehnica
confecţionării ploştilor de lemn, măiestrit ornamentate de meşterii locali.
Arhitectura caselor si complexelor gospodăreşti este cea vizibilă în
localităţile bucovinene caracterizată atât prin sobrietate şi armonie, cât şi prin
binecunoscuta ospitalitate a locuitorilor zonei.

Regiunea are un climat generos, lipsit de contraste dăunatoare, în care
aerul ozonat, înmiresmat de parfumul florilor îmbie deopotrivă la odihnă dar și la
drumeție.

Referitor la durata intervalului de exploatare turistic, în timpul anului,
comuna Frătăuții Noi se remarcă prin posibilitățile de permanentizare a practicării
turismului, pe durata întregului an, dar în special în timpul sezonului estival și
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Alături de pitorescul regiunii, binecunoscuta ospitalitate, tradițiile
populare, obiceiurile, specificul gastronomiei bucovinene crează culoarea locală în
atragerea doritorilor de ecoturism și turism rural.

Un alt obiectiv turistic este Secţia 2 a Hergheliei Rădăuţi, unde se află
armăsarii pepinieri, iepele-mamă, armăsarii de montă publică, diferitele categorii
de tineret, în total 236 de cai. Secţia 2 a Hergheliei Rădăuţi se află la Mitoc, în
localitatea Costişa.
Istoricul Hergheliei de la Rădăuți

În anul 1789, în primii ani de dupa ocuparea Bucovinei de catre Imperiul
Habsburgic, a fost înfiintata o herghelie de cai de rasa în orasul Vascauti, cu scopul
asigurarii armatei cu un numar mai mare de cai de o calitate mai buna. Herghelia a
fost mutata la 1 mai 1792 în orasul Radauti, fiind amplasata lânga Manastirea
Bogdana, de la care a si concesionat respectivele terenuri. Initial, ea se întindea pe o
suprafata de 9.810 ha si dispunea de 1.400 de exemplare de cai.
Pâna în anul 1818, caii erau crescuti în semisalbaticie pentru a reduce
costurile. Din acel an, s-a trecut la aplicarea principiilor zootehnice în organizarea
activitatii hergheliei. Herghelia avea în acele vremuri 16 sectii, iar primii armasari
care au pus bazele actualei herghelii au fost doi armasari arabi, doi turcesti, unul
transilvanean si unul Barbarino.
De-a lungul timpului, numarul speciilor de cai de rasa gazduite aici s-a marit.
Astfel, în anul 1826 au fost adusi primii armasari din rasele Gidran Arab si Siglavy.
În 1856, numarul cailor care erau crescuti aici era de 1.132.
Dupa începerea primului razboi mondial, herghelia a fost evacuata. Odata cu
Unirea Bucovinei cu României din 1918, statul român a reînfiintat herghelia din
Radauti, pe care a împroprietarit-o cu 3.253 ha, din care 721 ha teren arabil, 529 ha
fânete, 1.249 ha pasune, 464 ha de padure si 221 ha cu cladiri.
În anul 1922 a fost adusa Herghelia de cai din rasa Gidran Arab de la Sâmbata
de Jos (din judetul Fagaras), iar caii erau trecuti la scoala de dresaj de la Radauti la
vârsta de 3-3,5 ani.
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În perioada 1964-1965, herghelia a fost mutata la marginea orasului Radauti,
unde au fost construite un pavilion administrativ, grajdurile si sala mare, iar terenul
hipodromului a fost imprejmuit.
În prezent, Herghelia de la Rădăuți se întinde pe o suprafata de 610 ha si
dispune de 294 de cai, dintre care: 9 armasari pepinieri, 56 de armasari de monta,
45 de iepe-mama si 128 de alte categorii (tineret, sport, agrement). Caii de la
Herghelia Radauti apartin rasei Shagya Arab, cu cele opt linii din cadrul rasei:
Dahoman, El-Sbaa, Gazel, Hadban, Koheilan, Mersuch, Shagya, Siglavy-Bogdady.

Foto: Cai din Herghelia Rădăuți

Herghelia este împartita în trei sectii:

sectia din Radauti – cu 43 de cai, aici realizându-se dresajul tineretului
cabalin în vârsta de 3 ani. Sectia dispune de hipodrom si manej acoperit
pentru antrenamentul cailor.
sectia din Mitoc, comuna Fratauti – cu 236 de cai (armasari pepinieri, iepemama, armasari de monta publică, cu rol de a ameliora rasele autohtone de
cai și diverse categorii de tineret)
sectia din Brodina pentru tineretul mascul

Shagya Arab se desprinde din rasa Pur Sânge Arab

Shagya Arab se desprinde din rasa Pur Sânge Arab, fiind rezultatul a peste
150 de ani de selecţie. Deosebirea cea mai pregnantă faţă de rasa Pur Sânge Arab
constă în creşterea dezvoltării corporale şi îmbunătăţirea aptitudinilor pentru
cabaline.
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Registrul genealogic al rasei a fost deschis în 1789 la Babolna, în cadrul rasei
existând 8 linii: Dahoman, El-Sbaa, Gazal, Hadban, Koheiland, Mersuch, Shagya şi
Siglavy – Bagdady. Linia Dahoman creată la Rădăuţi este de reputaţie
internaţională, fiind o sursă de Shagya foarte rară în lume.

„Mai sunt herghelii în Europa unde se creşte această rasă, în Ungaria la
Mezohegyes, în Austria, Cehia, dar la Rădăuţi este nucleul cel mai valoros din rasa
Shagya din Europa“ - Corneliu Şimotă, medic veterinar și coordonator al
activităţilor: concursuri şi demonstraţii ecvestre, cursuri de călărie, plimbări cu
trăsura şi sania, vînzări de cai şi dresaj, din cadrul Hergheliei de la Rădăuți.
În cadrul Hergheliei se organizeaza cursuri de calarie pentru începatori si
avansati, plimbari cu sania si docarul, iar o data pe an organizeaza un concurs hipic
care cuprinde probe de galop, obstacole, tractiune si frumusete.
3.4. Activitatile economice

Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturala a teritoriului
comunei, dominanta în profil social și economic fiind dezvoltarea agriculturii
(cultura vegetala și cresterea animalelor).

La nivelul comunei se remarcă o diversificare în domeniul serviciilor,
concomitent cu creşterea ponderii populaţiei ocupate în acest sector, în special în
comerţ şi servicii de reparare şi întreţinere a bunurilor personale şi casnice.
Comerţul este sectorul cel mai bine dezvoltat în comună, axat atât pe materii
prime (în special lemn) şi materiale de construcţii, cât şi pe bunuri de consum,
alimentare şi nealimentare.
Transporturile constituie la rândul lor o activitate foarte dinamică, atât cele
de mărfuri, cât şi cele de pesoane, la fel ca şi construcţiile.

Activitatea economică tradiţională din comună este agricultura, cultura
plantelor fiind favorizată de suprafeţele vaste de teren arabil. Creşterea animalelor
este activitatea agricolă secundară, terenurile utilizate ca păşuni şi fâneţe fiind mai
reduse ca suprafaţă comparativ cu cele cultivate.
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Sectorul secundar este reprezentat pe teritoriul comunei printr-o serie de
unităţi economice cu profil industrial-productiv. Ramurile industriale active sunt
următoarele: industria alimentară, prelucrarea lemnului adus din localităţile
învecinate, industria textilă, industria pielăriei, prelucrarea metalelor.
3.4.1.Relatiile economice

Relațiile economice ale comunei Frătăuții Noi se realizeaza prin
interactiunea cu comunele învecinate, cu zonele urbane apropiate - municipiile
Siret, Radauți si Suceava, dar și cu străinătatea.
Astfel, cu comunele învecinate se manifestă relaţii de schimburi de produse,
în special agricol-zootehnice, în cadrul târgurilor săptămânale organizate în zonă.
Pe de altă parte, comunele din zona montană mai îndepărtată a Obcinelor
reprezintă, în unele cazuri, sursa unor materii prime care se prelucrează în comuna
Frătăuţii Noi. De exemplu, în comuna Frătăuţii Noi există numeroase societăţi care
se ocupă cu prelucrarea lemnului şi construcţia caselor din lemn, deşi, pe teritoriul
comunei în cauză, materia primă lemnoasă lipseşte cu desăvârşire, aceasta fiind
adusă din comunele aflate în zona montană.

Cele mai intense sunt relaţiile economice cu zonele urbane, respectiv cu
municipiul Rădăuţi şi oraşul Vicovu de Sus. Astfel, având în vedere distanţa redusă
şi infrastructura comercială de care dispune (depozitele en-gros), municipiul
Rădăuţi devine sursă de aprovizionare cu bunuri şi produse de larg consum pentru
numeroasele societăţi comerciale care funcţionează în comuna Bilca. Precizăm
totuşi că relaţiile cu zonele urbane se realizează în dublu sens, deoarece oraşele
devin piaţa de desfacere a surplusului de produse agricole rezultat în gospodăriile
din comună. Menţionăm de asemenea că zona rurală a comunei reprezintă şi sursa
de materie primă pentru unele ramuri industriale din oraş, în special în industria
alimentară.
Apropierea de centrele urbane Vicovu de Sus şi Rădăuţi, ca centre de
polarizare a forţei de muncă, exercită, de altfel, o influenţă favorabilă asupra
întregii vieţi economice a comunei.

Alte relaţii se desfăşoară cu străinătatea, prin perspectiva celor aprox. 700
de persoane din comuna Frătăuţii Noi, plecate la muncă în diferite ţări din Europa.
Repatrierea valutei de către cei care lucrează în străinătate contribuie, într-o
anumită măsură, la ridicarea standardului de viaţă.
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3.4.2. Agricultura

În domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale este necesară o abordare care
să permită integrarea în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, principalele
măsuri fiind cele menite să contribuie la trecerea de la o agricultură de subzistenţă
şi semisubzistenţă practicată în prezent la o agricultură comercială, precum şi
măsuri de modernizare a satelor, de schimbare a peisajului rural, de dezvoltare şi
repartizare a altor activităţi econonomice care să genereze venituri alternative.
Potenţialul agricol al comunei Frătăuţii Noi este reprezentat prin ponderea
mare a teritoriului arabil (78%). Se poate intui deci, că profilul agrar principal este
dat de culturile anuale, chiar daca restricţiile date de condiţiile pedoclimatice
specifice impun limitarea numărului de specii cultivate în regim competitiv.
Creşterea animalelor ocupă abia locul II dat de suprafeţele relativ restrânse
de păşuni si fâneţe. Tradiţional se cresc bovine, porcine şi ovine, dar şi cabaline,
iepuri de casă şi caprine.

Din suprafaţa totală de 5.457 ha a comunei Frătăuţii Noi, terenul agricol
ocupa o suprafaţă de 4.693 ha, adică 85,9%. Suprafaţa extinsă a terenului agricol
este o caracteristică a aşezărilor plane, în care cea mai mare parte a teritoriului
administrativ al comunelor este ocupată de arabil. Terenul agricol prezinta
următoarele categorii de folosință:
Arabil

Pășuni

Livezi

Fânețe

77,5 %

9,2%

13%

0,3%

Sursa: date furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava
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Agricultura constituie baza activității productive a populatiei comunei.

După reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, sectorul
agricol a cunoscut un regres - producții mai mici, datorate lipsei mijloacelor
tehnice și a specialistilor în agricultură.

Practicarea agriculturii în general pe loturi mici de teren, cresterea
animalelor în sistem gospodaresc, individual, dar și utilizarea unei agrotehnici
avansate, de către societățile de profil care își desfășoară activitatea pe teritoriul
comunei, au constituit nivelul prezent al productiei agricole și animaliere.
Comuna nu deţine suprafeţe cultivate cu viţă de vie, climatul local fiind
nefavorabil acestor tipuri de plantaţii. Puţinii pomi fructiferi sunt răspândiţi pe
suprafeţe ce însumează aproximativ 14 ha, se cultivă în curţi sau grădini, doar
pentru necesarul familial şi nu pentru comercializare. Ca pomi fructiferi, se cultivă
meri, pruni, peri. Pomicultura nu are condiţii optime în comună, soiurile indigene
fiind de slabă productivitate, fructele rămânând uneori nematurizate sau brumele
târzii produc căderea florilor înainte de fecundare.

În ultimii ani, în comuna au luat ființă unități de producție organizată societăți agricole și asociații a producătorilor. Acestea vor determina o relansare
a acestui sector.

Potrivit datelor statistice publicate după recensământul din anul 2008,
producțiile obtinute la principalele culturi, în gospodăriile comunei Frătăuții Noi,
se prezintă astfel:
Principalele producții
Grâu și secară
Porumb boabe
Cartofi
Legume

Cantitatea ( tone)
940
685
7800
1218

Sursa: Date furnizate de Direcția Județeană de Statistică Suceava

Functia economica agricola se materializeaza în comuna Frătăuții Noi prin
centre de prelucrare primara (semiindustrializare) a unor produse animale și
vegetale, cum ar fi: produse de morarit, branza, iaurturi, produse animale din
carne, etc., majoritatea pentru consumul în gospodaria proprie, surplusul fiind
valorificat în piețe.
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Chiar dacă se întrunesc condiţii edafice şi climatice optime, arii forestiere nu
există pe teritoriul administrativ al comunei Frătăuţii Noi. Vegetaţia ce apare în
lungul văii Sucevei este încadrată ca arbustivă, şi nu e în îngrijirea unui ocol sau
canton silvic.
3.4.4.Productia zootehnica

Ca în toate comunele din această zonă climatică, locuitorii din Frătăuţii Noi
îşi axează preocupările din agricultură şi pe ramura creşterii animalelor, în special
creşterea bovinelor.

Creşterea animalelor este o ocupaţie tradiţională şi îndelungată a
locuitorilor acestei comune, asigurânau-se necesarul de carne, lapte şi produse
lactate pentru populaţia locală şi disponibilităţi de vânzare, atât pe piaţa urbană
dar şi pe plan local.

Potenţialul natural este foarte favorabil dezvoltării acestei activităţi, comuna
Frătăuţii Noi beneficiind de o suprafaţă acoperită de păşuni şi fâneţe naturale de
1.042 ha care reprezintă 22,2% din suprafaţa totală a terenului agricol, respectiv
19% din suprafaţa teritoriului administrativ al comunei.
O altă activitate care se practică pe teritoriul comunei Frătăuţii Noi este
apicultura, în comună existând 180 familii de albine. Practicarea apiculturii are ca
bază ponderea mare a plantelor medicinale şi melifere în cadrul vegetaţiei
fâneţelor şi păşunilor.
La sfârșătul anului 2015 la nivelul gospodăriilor comunei exista un efectiv de:
Principalele animale
Bovine
Porcine
Ovine
Caprine
Cabaline
Iepuri de casă
Păsări (sute)
Albine (familii)

Efectivul
2.330
894
1.470
30
340
430
135
180

Sursa: Date înscrise în Registrul Agricol
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Producția zootehnică, înregistrată la sfârșitul anului 2014, este prezentată în
următorul tabel:
Producția de carne ( tone gr. vie )
Producție lână (kg)
Producție ouă (mii bucăți)
Producție lapte vacă și bivoliță (kg)

581
2.750
2.143
3.662,5

Sursa: Direcția Județeană de Statistică, Suceava

Produsele animaliere sunt destinate în special consumului în gospodarie.
Pentru creşterea producţiei vegetale şi zootehnice se impune fertilizarea
suprafeţelor existente, utilizarea îngrăşămintelor naturale, extinderea de hibrizi
productivi pentru culturile agricole, creşterea de rase ameliorate de bovine şi
ovine, adaptate zonei montane, folosirea pe scară mai mare a furajelor concentrate,
exploatarea raţională a păşunilor şi fâneţelor.
3.4.5. Activităţi de tip industrial

Industria alimentară: este reprezentată de morărit şi panificaţie:
Nr.
crt.
1.

Denumirea
unităţii
IMPROMA

Forma
juridică
S.R.L.

Adresa

sat
Frătăutii
Noi

CAEN
1071

Domeniul de activitate

Fabricarea pâinii; fabricarea
prăjiturilor şi a produselor
proaspete de patiserie

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava

Industria de prelucrare a laptelui:
Nr.
crt.

Denumirea unităţii

Forma
juridică

Adresa

CAEN

Domeniul de activitate

2.

GALAN G. RADUVASILE

PERSOANA
FIZICĂ

SAT
FRĂTĂUTII
NOI
SAT
FRĂTĂUŢII
NOI

1551

Fabricarea produselor lactate
şi a brânzeturilor

1.

3.

BOGHEAN G.
GHEORGHE- DOREL
NICOARĂ V. ŞTEFAN

ASOCIAŢIE
FAMILIALĂ

ASOCIAŢIE
FAMILIALĂ

SAT
FRĂTĂUTII
NOI

1551

1551

Fabricarea produselor lactate
şi a brânzeturilor
Fabricarea produselor lactate
şi a brânzeturilor

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava
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Industria de prelucrare a lemnului: reprezintă unul din cele mai importante
sectoare de producţie din comuna Frătăuţii Noi:
Nr.
crt.

Denumirea unităţii

Forma
juridică

Adresa

CAEN

Domeniul de activitate

2.

GALBEN L. ŞTEFANNICOLAE

PERSOANĂ
FIZICĂ

SAT
FRĂTĂUTII
NOI

2010

Tăierea şi rindeluirea lemnului;
impregnarea lemnului

SAT
FRĂTĂUTII
NOI

3614

SAT
FRĂTĂUTII
NOI

1.

3.
4.
5.
6.
7.

BECHIAN V. ŞTEFAN

UNGUREAN Ş.
GHEORGHE
ELVIS MOBEL

ASOCIAŢIE
FAMILIALĂ

ASOCIAŢIE
FAMILIALĂ
S.R.L.

VALEN-MAR
PRODSERV

S.R.L.

VAROSI IMPEX

S.R.L.

VALENDOR
SERVOGARANT

S.R.L

SAT
FRĂTĂUŢII
NOI

2010

Tăierea şi rindeluirea lemnului;
impregnarea lemnului

SAT
FRĂTĂUŢII
NOI

2010

SAT
FRĂTĂUŢII
NOI

3614

Producţia altor tipuri de mobilier

3614

Producţia altor tipuri de mobilier

SAT
FRĂTĂUTII
NOI

3614

Producţia altor tipuri de mobilier

Tăierea şi rindeluirea lemnului;
impregnarea lemnului

Producţia altor tipuri de mobilier

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava

Construcţiile :

Unităţile economice active în sectorul construcţiilor reprezintă 20% din
totalul activităţilor care se desfăşoară în comuna Frătăuţii Noi. Domeniul
construcţiilor se caracterizează printr-un remarcabil dinamism, care este vizibil pe
teritoriul întregii comune.
Sectorul construcţiilor în comuna Frătăuţii Noi este reprezentat de
următoarele societăţi:
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Nr.

crt.

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Denumirea unităţii

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

LUCHIAN I. TRAIAN
LEMI

CONSTRUCT

CIVIC DECOR
CONSTRUCT
CHEIE
HAUS BILD

MOISUC
CONSTANTIN
BILAN T. ION

S.R.L.

SAT
FRĂTĂUŢII
NOI

S.R.L.

SAT
COSTIŞA

Fabricarea elementelor din beton
2661 pentru construcţii

SAT
FRĂTĂUTII
NOI

Construcţii de clădiri şi lucrări de
4521 geniu

S.R.L.

GH. PERSOANĂ
FIZICĂ

ASOCIAŢIE
FAMILIALĂ
PERSOANĂ
FIZICĂ

I. ASOCIAŢIE

FAMILIALĂ

CÎRDEI V. PETRICĂ
DĂNILA ST. IOAN

ASOCIAŢIE
FAMILIALĂ

S.R.L.

PlNTESCU
CONSTANTIN

DANILA
GHEORGHE

CAEN Domeniul de activitate

S.R.L

LAVRIC V. ION
VASLA S. DINU

Adresa

LA S.R.L.

LILIVICTOR

MARKO-TONY

Forma
juridică

ASOCIAŢIE
FAMILIALĂ
PERSOANĂ
FIZICĂ

ST. PERSOANĂ
FIZICĂ

PERSOANĂ
FIZICĂ

SAT
FRĂTĂUŢII
NOI
SAT
COSTIŞA
SAT
COSTIŞA
SAT
FRĂTĂUŢII
NOI
SAT
COSTIŞA

SAT
FRĂTĂUŢII
NOI
SAT
COSTIŞA
SAT
FRĂTĂUTII
NOI
SAT
FRĂTĂUŢII
NOI
SAT
COSTIŞA
SAT
FRĂTĂUTII
NOI

SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
COSTIŞA

IGNĂTESCU
G. ASOCIAŢIE
FAMILIALĂ
OREST
PERSOANĂ SAT
MOISUC GH. ILIE
FIZICĂ

GALAN D. ARCADE- PERSOANĂ
FIZICĂ
CORNELIU

COSTIŞA

SAT
FRĂTĂUTII
NOI

Lucrări de construcţii a clădirilor
4120 rezidenţiale şi nerezidenţiale
Construcţii de clădiri şi lucrări de
4521 geniu
Construcţii de clădiri şi lucrări de
4521 geniu
Construcţii de clădiri şi lucrări de
4521 geniu
Construcţii de clădiri şi lucrări de
4521 geniu
Lucrări de învelitori, şarpante şi
4522 terase la construcţii
4525
4525
4525
4525

Alte lucrări speciale de construcţii
Alte lucrări speciale de construcţii

Alte lucrări speciale de construcţii
Alte lucrări speciale de construcţii

4542 Lucrări de tâmplârie şi dulgherie
Lucrări de tâmplârie şi dulgherie
4542
4542
4542
4542

Lucrări de tâmplârie şi dulgherie
Lucrări de tâmplârie şi dulgherie
Lucrări de tâmplârie şi dulgherie

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi
4544 montări de geamuri
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LUCHEAN E. GELL
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PERSOANĂ
FIZICĂ

SAT
COSTIŞA

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi
4544 montări de geamuri

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava

Serviciile:
 Comerţul, servicii destinate întreprinderilor și serviciile în turism și
alimentație publică
Sectorul comerţului este bine reprezentat în comuna Frătăuţii Noi, existând,
conform informaţiilor furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Suceava, nu mai puţin decât 57 societăţi care se ocupă cu comercializarea
diverselor bunuri. Activităţile în domeniul comerţului reprezintă 62% din totalul
activităţilor desfăşurate în comuna Frătăuţii Noi.
În ceea ce priveşte structura pe localităţi, 10 din cele 57 societăţi care se
ocupă cu comercializarea diverselor bunuri sunt localizate în satul Costişa, iar
restul de 47 în Frâtâuţii Noi.
Societăţile cu activitate în domeniui comerţului sunt menţionate în tabelul
de mai jos:

Nr.

crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea
unităţii

Forma
juridică

PLEŞCA I. OREST
CERNOVSCHI
VIORICA

V.

MAXX OIL

OLENICI
C.
ŞTEFAN- VASILE
PLESCA VASILE

Adresa

CAEN

Domeniul de activitate

AF

SAT
FRĂTĂUȚII
NOI

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al

S.R.L.

SAT
FRĂTĂUȚII
NOI

5050

PF

AF
PF

SAT
COSTIŞA

SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI

4711

materialelor de construcţii şi echipamentelor
sanitare
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule

5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime
5111

agricole,
Intermedieri în comerţul cu materii prime
agricole, animale vii, materii prime textile şi cu
semiproduse
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

UNGUREAN
P.
ŞTEFAN
ŞERBAN C. COSTEL
URSACHI T. ELENA
ANDRIŞAN
OLTEA
BECHIAN
GHEORGHE
BECHEAN
VASILE
BUCEVSCHI
GHEORGHE
COM-ANDREI

V.

C.

V.

T.

14. FARCAŞ
15.
16.
17.

GH.
GHEORGHE
MAIDAC I. GELUION
PLESCA
GH.
ŞTEFAN
TRANSLICOL

18. CIOTAU
19.
20.
21.
22.
23.

V.
GHEORGHE- ION
CLANMADO
COMIMPEX
NICOLAESCU
G.
AUREL
NICOLAESCU GH.
CONSTANTIN
NICOLAESCU
GH. DRAGOS
BILAN S. ILIANA

24. BILANITA CORN
25. BODNAR
26.
27.

A.
DINUŢA- LENUŢA
BUZEAC M. DIDINA
AURICA
CAPRA ST. MARIA

28. COM GEO TRANS
29. FOCA SORIN
30. ISOPESCU
TITIANA

GH.

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027
PF
PF
PF
PF

AF
AF
AF

S.R.L.
PF

AF
AF

S.R.L.
AF

S.R.L.
AF
AF
AF
PF

S.R.L.
AF
AF
PF

S.R.L.
AF
AF

SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
COSTIŞA
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUŢII
NOI
SAT
COSTIŞA
SAT
COSTIŞA
SAT
COSTIŞA
SAT
COSTIŞA
SAT
COSTIŞA

SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI

5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime
5111
5112
5112
5113
5132
5153
5153
5153
5153
5153
5153
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211

agricole, animale vii, materii prime textile şi cu
semiproduse în comerţul cu materii prime
Intermedieri
agricole, animale vii, materii prime textile şi cu
semiproduse în comerţul cu combustibili,
Intermedieri
minerale şi produse chimice pentru industrie
intermedieri în comerţul cu combustibili,
minerale şi produse chimice pentru industrie
Intermedieri în comerţul cu material lemnos
şi de construcţii
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din
carne
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de
construcţii
Comerţ cu ridicata al
materialului lemnos şi de construcţii
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de
construcţii
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de
construcţii
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de
construcţii
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de
construcţii
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominanta de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespeciaiizate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi în magazine
Comerţ
cu amănuntul
şi
tutun
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu
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31. JACOTA GH.VASILE AF
32. LEDEX IMPEX

S.R.L.

34. NORDCOOP

Soc.Coop.

33. MIRCIANA SERV
35. PLESCA
36.
37.

S.R.L.
M.

DIONISIE
PLEŞCA
GHEORGHE
PUHA I. VIORICA

38. SIREŢCHI

P.

40.

A.

39.
41.

ŞTEFAN
UNGUREAN
CONSTANTIN
VATAMAN
TUDOR
ZAHARIE

C.

42. NICOLAESCU COM
43. CONSTRUCT PAN
44. CYBER SHOP

47.

CONSTANTIN
BABALEAN
V.
DORU
BECHEAN V. LOAN

48. FARCAȘ

P.

50. MATEI

A.

52. PLESCA

I.

49.
51.
53.
54.

GHEORGHE
MARCU V. VIOREL
GHEORGHE
MUTULIGA
CONSTANTIN

AF
PF

AF
PF

AF

S.R.L.
S.R.L.
S.R.L.
S.R.L.

45. ANDRIȘAN V.
46.

AF

V.

GHEORGHE
PLEȘCA
G.
LILIANA- DINA
PLEȘCA
GH.
PETRICA

PF

AF
PF

AF
PF

AF
AF
AF
AF
AF

SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
COSTIȘA
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI
SAT
FRĂTĂUȚII
NOI

5211 Comerţ
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5211
5212
5248
5248
5262

cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi în magazine
Comerţ
cu amănuntul
şi
tutun
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare,
băuturi şi tutun
Comerţ
cu amănuntul
în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă
Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse
Comerţulnealimentare
cu amănuntul, în magazine
specializate, al altor produse n.c.a.
Comerţul cu amănuntul, în magazine
specializate, al altor produse n.c.a.
Comerţ cu amănuntul prin standuri şi piețe

5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi piețe
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi piețe
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe

5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri în pieţe
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe

5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
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SAT
GH. AF
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
FRĂTĂUȚII
VASILE- MARIN
NOI
SAT
PLEȘCA V. ALIN- PF
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
FRĂTĂUȚII
ȘTEFAN
NOI
SAT
RUSCIOR
GH. PF
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
FRĂTĂUȚII
VASILE
NOI
Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava

55. PLEȘCA
56.
57.

 Servicii de întreţinere şi reparare autovehicule şi transporturi de
mărfuri:
Ca urmare a acesibilităţii ridicate precum şi a circulaţiei şi traficului auto, şi
a prezenţei în comuna Frătăuţii Noi a unor unităţi producătoare, s-a dezvoltat
serviciul transporturilor rutiere de mărfuri destinat întreprinderilor, precum şi
serviciile de transporturi de călători.
Lista unităţilor care prestează servicii de transport este prezentată în cele
ce urmează:
Nr.
crt

Denumirea unităţii

1.

TRANSNICOLAESCU

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forma
juridică

Adresa

CAEN

Domeniul de activitate

S.R.L

SAT COSTIŞA

6021

TRANSAGRIA

S.R.L.

SAT COSTIŞA

6021

Alte
transporturi
terestre de călători, pe
bază de grafic

LAVRIC O. GHEORGHECHIRILA

PF

SAT COSTIŞA

6022

ANDRETRANS
AVANGARDE

S.R.L.

6024

ILDAN PROD

S.R.L.

SAT COSTIŞA

S.R.L.

SAT
FRĂTĂUŢII NOI

6024

VIOSERVICE

S.R.L

SAT COSTIŞA

SAT
FRĂTĂUȚII NOI

6024

6024

Alte
transporturi
terestre de călători, pe
bază de grafic
Transporturi cu
taxiuri
Transporturi
de mărfuri
Transporturi
de mărfuri
Transporturi
de mărfuri
Transporturi
de mărfuri

rutiere
rutiere
rutiere
rutiere

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava

104

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

 Servicii prestate în turism şi alimentaţie publică:

Chiar daca zona reprezintă un punct de atracţie prin potenţialul etnografic
pe care il pune la dispoziţie, spațiile specializate pentru cazare lipsesc.
5540:
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.

Funcţionează în schimb 5 unităţi ce intră în categoria baruri, cod CAEN
DENUMIREA
UNITĂŢII

BECHIAN V. ŞTEFANDORIN
EMUŢA
GRIMACOM
HORODNIC V. ADRIANLIVIU
MAG COM

FORMA
JURIDICĂ
AF

S.R.L.
S.R.L.
AF
S.R.L.

ADRESA

SAT
FRĂTĂUȚII NOI
SAT
FRĂTĂUȚII NOI
SAT COSTIŞA
SAT
FRĂTĂUȚII NOI
SAT COSTIŞA

CAEN

DOMENIUL
ACTIVITATE

5540

Baruri

5540
5540
5540
5540

Baruri

DE

Baruri
Baruri
Baruri

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava

 Alte servicii:
În localitatea Frătăuţii Noi există un instructor auto, și un arhitect ce fac
obiectul acestei categorii speciale de servicii:
NR.

DENUMIREA

FORMA

ADRESA

CAEN

DOMENIUL
ACTIVITATE

1.

PRECOP D.CONSTANTIN

PF

SAT FRĂTĂUȚII NOI

7420

2.

SPOSUB
S.
CONSTANTIN

PF

SAT FRĂTĂUŢII NOI

8041

Activităţi de arhitectură,
inginerie şi servicii de
consultanță tehnică legate
de acestea

CRT.

UNITĂŢII

JURIDICĂ

DAN-

DE

Şcoli de conducere (pilotaj)

Sursa: date furnizate de Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava

105

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

4. ANALIZA SWOT

Fundamentarea dezvoltarii pe termen mediu și lung a comunitatii nu poate
fi conceputa in afara unor strategii coerente, elaborate pornind de la potentialul
și resursele existente și tinand cont de oportunitatile, dar și de amenintarile care
se prefigureaza.
Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei comunei Frătăuții Noi este
conceputa ca o suita de comentarii concentrate asupra principalilor factori ce
influenteaza dezvoltarea acestui teritoriu, in vederea atingerii unor importante
obiective strategice ale urmatorilor ani.
Prezentata distinct pe categorii de activitati economice, acest tip de analiza
ilustreaza starile interne distinctive de forta sau slabiciune in raport cu unele
oportunitati sau amenintari externe.
Se poate preciza faptul ca elemente ale punctelor forte, printr-o valorificare
adecvata, se transforma in oportunități, iar unele elemente ale punctelor slabe,
prin cronicizare, devin amenințări.
Conținutul analizei respecta obiectivele caracteristice unei astfel de
abordari, fiind detaliate astfel:
 nivelul, structura și dinamica activităților;
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 sectoare și activități semnificative în evolutia prezenta și viitoare a
comunei;
 influența principalilor factori;
 impactul oportunităților și al amenințărilor externe;
 evaluarea atuurilor și deficiențelor;
 unele explicații ale succeselor sau insucceselor în plan economic.
Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este
descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities
(oportunitati) și Threats (riscuri).

Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie și
realizarea de prezumții în zonele asupra cărora există cunoștințe mai puțin
detaliate.
În urma acestei analize se poate decide dacă zona își poate îndeplini planul,
și în ce condiții.
Unele "oportunități" și "amenințări" vor apărea din "punctele tari" și
"punctele slabe" ale comunei. Amenințările pot fi concrete sau potențiale.

Implicații sociale atat ale punctelor forte, cat și ale punctelor slabe determina
semnificativ dezvoltarea economica ulterioara a comunei. În urma analizelor
generale și sectoriale, pentru perioade semnificative din evolutia economicosociala a comunei Frătăuții Noi, se pot sistematiza urmatoarele elemente ale
analizei SWOT.
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Puncte tari
 Apropiere de orașele Vicovu de
Sus, Rădăuți, Siret şi alte centre
urbane
 Mediu nepoluat
 Suprafeţe largi de pajişti naturale,
potential
ridicat
pentru
dezvoltarea agriculturii ecologice
 Riscuri minime de producere a
seismelor
 Reţea hidrografică densă
 Posibilitatea practicării de diverse
tipuri de turism
 Preocuparea comunităţiilor pentru
păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor,
promovarea
elementelor
de
etnografie şi folclor local
 Existența caminelor culturale,
disponibile
pentru
diverse
activităţi
 Existenţa activităţilor tradiţionale
culturale
 Curenţi de aer şi energie solarăpotenţial
pentru
producerea
energiei alternative

Puncte slabe
Risc crescut de inundatii,
viituri și alunecări de teren.
Sediul
primăriei
necesită
reabilitare (izolație, extindere,
anexe, dotare)
Rețeaua de iluminat public nu
deservește întreaga comună
Lipsa trotuarelor
Rețea de gaze naturale
inexistentă
Rețeaua de apă și canalizare nu
este
funcțională
și
nu
deservește întreaga comună
Dispensar nemodernizat
Pe drumurile comunale si
satesti infrastructura rutiera
lipseste sau este puternic
deteriorata
Drumurile
devin
impracticabile in timpul iernii,
fapt
datorat
lipsei
echipamentelor edilitare
Necesitatea
lucrărilor
de
regularizare a pârâurilor
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 Potential ridicat în practicarea
apiculturii
 Utilizarea
îngrașămintelor
naturale permite realizarea unei
agriculturi ecologice
 Rețea de apă și canalizare
 Reţea de electricitate şi reţea de
iluminat public
 Modernizate patru posturi de
transformare iar alte doua sunt în
curs de reabilitare
 Drum de legătură între satele
comunei, cu lungimea de 7,5 km,
modernizat prin măsura 322
 Implementarea sistemului de
colectare selectivă a deșeurilor
 Eforturi ale autorităţilor locale de
aplicare riguroasă a legislaţiei
privind protecţia mediului
 Lucrări de stabilizare, prin
împădurire, a zonelor cu riscuri
 Există teren de sport

Oportunități

Lipsa unei baze sportive, a unei
sali de sport
Insuficiența parcurilor de joacă
şi a spaţiilor verzi amenajate
Lipsa zonelor de agrement
amenajate
în
vederea
promovării
atractivității
turistice a zonei
Agricultura ecologică este
redusă
Grad scăzut de conştientizare
privind importanţa practicilor
agricole durabile
Lipsa unei instituții care să
pregătească forța de muncă în
vederea reînvierii meseriilor
tradiționale
Inexistența
infrastructurii
necesare furnizării serviciilor
de asistență socială pentru
bătrâni și copii
Degradarea terenurilor arabile
prin eroziune în suprafață și
exces de umiditate
Pășuni și fânețe naturale
afectate de alunecări de teren
și eroziuni pe versanți, de exces
de umiditate în șes

Amenințări
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 Creşterea
interesului
pentru
servicii turistice
 Înfiintarea
de
asociatii
de
crescatori de animale
 Existenţa unor surse de finanţare
care să sprijine
valorificarea
moştenirii culturale şi istorice
 Programe
pentru
sprijinirea
producţiei de energie alternativă.
 Realizarea de lucrari de amenajare
a albiilor raurilor
 Realizarea investiţiilor in domeniul
energiei alternative (biomasă,
solară, eoliană)
 Modernizarea
si
facilitarea
sistemului de administratie locala
prin suplimentarea cu utilaje
pentru
buna
gestionare
a
situațiilor
de
urgența
și
menținerea unei bune administrări
a comunei
 Cresterea suportului financiar
acordat de Uniunea Europeana
prin Fonduri Structurale pentru
finantarea
proiectelor
de
infrastructura si mediu;
 Posibilitatea
accesării
unor
programe de finantare comunitare
ale Uniunii Europene pentru
sprijinirea
dezvoltarii
infrastructurii in mediul rural;
 Programe
judetene
de
modernizare a infrastructurii
rutiere;
 Extinderea
colaborarii
si
implicarea
organizatiilor
neguvernamentale si a scolilor in
programe comune de educatie
ecologica

Lipsa resurselor financiare
pentru
îndeplinirea
obiectivelor
de
investiţii
propuse generează stagnarea
dezvoltării comunei
Insuficienta fondurilor pentru
reabilitarea clădirilor publice
şi a infrastructurii îngreunează
eficiența
în
acordarea
sprijinului pentru populație
Insuficienţa fondurilor pentru
parcurile de joacă şi spaţii verzi
amenajate şi a centrelor pentru
agrement si relaxare
Absenta informatiilor legate de
normele europene de mediu in
randul micilor intreprinzatori
Extinderea eroziunii solului cu
consecinte grave pe termen
lung daca nu se intervine la
timp;
Riscul producerii de inundații
și viituri
Lipsa culturii antreprenoriale
duce la scăderea economiei
comunei
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 Reabilitarea şi modernizarea
sistemelor existente de colectare şi
transport deşeuri
 Realizarea de perdele de protecţie
a cailor de comunicaţii, localităţilor
si câmpului
 Acordarea de facilităţi pentru
realizarea de infrastructuri de
generare şi distribuire a a surselor
de energie alternativă, promovarea
culturilor
energetice
şi
a
proiectelor de energie eoliană,
biomasă, energie solară
 Prevenirea / reducerea efectelor
riscurilor
naturale
prin
modernizarea
sistemului
de
intervenţii în situaţii de urgenţă
(sistemul de avertizare)
 Dezvoltarea
activităţii
de
conştientizare a populaţiei asupra
necesităţii conservării mediului
înconjurător şi de implicare a
acesteia în activităţi de protejare a
sistemului
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Puncte tari












Convieţuire paşnica
Existenta unitatilor de invatamant
Personal didactic calificat
Forţa de muncă disponibilă
Tradiţie şi cunoştiinţe în domeniul
creşterii animalelor şi culturii
plantelor
Abilităţi şi priceperi gospodăreşti,
tradiţii
Pastrarea
elementelor
de
arhitectura populara (case cu
decoratiuni din lemn)
Conservarea tradiţiilor folclorice la
nivelul comunei
Existenţa resurselor umane într-un
volum şi calificare ce pot asigura
dezvoltarea activităţii economicosociale
Modernizarea
sistemului
de
invatamant prin reabilitare scoala
Costisa (PNDL)

Puncte slabe

Tendința de migrare a
populaţiei tinere
Populaţia
implicată
în
agricultura de semisubzistenţă
Ponderea mare a persoanelor
aflate fară loc de muncă sau în
căutarea unui loc de muncă
Lipsa interesului de formare în
domeniul antreprenorial
Lipsa unităților de tip afterschool
Grad scazut de informare
Adaptarea
mai
lentă
a
populaţiei rurale mature şi
vârstnice la schimbările şi
provocările lumii actuale, în
general, şi la fenomenul
mobilităţii şi reconversiei
profesionale, în special
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 Existenţa programelor de formare
profesională pentru fermieri
 Existenţa programelor de formare
pentru adulţi
 Programe
naţionale
pentru
construcţia de locuinţe pentru
cadre didactice şi medici
 Creşterea
interesului
pentru
stabilire în mediul rural
 Reabilitatrea scolilor si dotarea lor
la nivel european;
 Existenta
unor
programe
comunitare si nationale de
asigurare a accesului la educatie
pentru populatiile dezavantajate;
 Construirea unui complex muzeal
al traditiilor
 Înnoirea fondului de carte
 Revitalizarea mestesugurilor prin
crearea atelierelor mestesugaresti
 Implicarea autoritatilor locale in
problemele comunitatii
 Îmbunătăţirea şi perfecţionarea
competenţelor profesionale a
persoanelor adulte care activează
în
domeniile
agriculturii,
silviculturii (inclusiv proprietari de
pădure) şi industriei agroalimentare
 Monitorizarea stării ocupaţionale a
populaţiei
 Accesarea fondurilor europene
pentru dezvoltarea profesională a
persoanelor active din comună

Amenințări

Migrarea forţei de muncă
Lipsa iniţiativelor
pentru
orientarea profesională a
tinerilor,
reconversie
profesională
Reducerea programelor care
stimulează natalitatea
Numărul redus al programelor
de instruire pentru turism şi
neadaptarea celor existente la
nişele de piaţă
Urbanizarea
Estomparea tradiţiilor locale,
odata cu trecerea timpului
Creşterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative
asupra
pieţei
muncii,
economiei locale şi asistenţei
sociale în perspectivă
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 Burse sociale pentru tinerii din
familii sărace
 Sprijin pentru minorităţi şi
categorii defavorizate
 Existenţa unor reglementări ce
acordă facilităţi angajatorilor care
creează noi locuri de muncă pentru
şomeri, tineri absolvenţi etc
 Programe de consiliere şi orientare
profesională
pentru
şomeri,
persoane inactive sau persoane
aflate în căutarea unui loc de
muncă
 Atragerea de programe cu
finanţare
europeană
pentru
stimularea ocupării forţei de
muncă

Puncte tari

 Existenţa în comună a unui
dispensar, a trei cabinete medicină
de familie dintre care două se află
în Frătăuții Noi iar unul în
Costișa(modernizat prin PNDL)
 Comuna este deservită de un
cabinet stomatologic

Puncte slabe

Acces greu la servicii medicale,
cel mai apropiat spital se afla
la 14 km de comuna Frătăuții
Noi, în Orașul Rădăuți
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 Trei farmacii completează
sistemul de îngrijire a sănătății în
comună
 Instituţiile medicale sunt deservite
de personal calificat
 Ponderea populaţiei cu nevoi de
asistare este mică
 Informare operativă cu privire la
formele de ajutor de stat
 Existența unui dispensar veterinar

Oportunități
 Promovarea principiilor naturiste;
 Reabilitarea dispensarului uman
printr-un parteneriat public
privat;
 Realizarea de campanii în şcoli
împotriva fumatului, consumului
de droguri, boli transmisibile, de
planificare familială, de sănătate
mintală, pentru un stil de viaţă
sănătos, în parteneriat cu Centrul
de Consiliere şi Prevenire
Antidrog, Direcţia de Sănătate
Publică, şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean.
 Organizarea unui sistem de
primire a reclamaţiilor şi
sugestiilor pacienţilor
 Realizarea de campanii de
informare-educare–comunicare pe
probleme de sănătate publică (de
ex. educație pentru sănătate în
şcoli în parteneriat cu Direcția de
Sănătate Publică și Inspectoratul
Școlar Județean;

Serviciile acordate sunt
afectate de bugetul insuficient
Fonduri insuficiente destinate
asistenţei medicale
Sistemul de ajutor social nu
încurajează reintegrarea activă
Personal insuficient pentru
asistenţă socială
Societatea civilă insuficient
implicată
Informare
insuficientă
a
populației rurale cu privire la
alte fonduri sociale

Amenințări

Reacţie nefavorabilă la
sistemul de norme sanitare
impuse;
Costurile ridicate pot conduce
la renunţarea la dotări;
Pragul de rentabilitate
depinde de numărul de
persoane active asistate;
Politici de specializare zonală
a centrelor de asistenţă
sanitară.
Inexistența infrastructurii
necesare furnizării serviciilor
de asistență socială pentru
bătrâni și copii aduc
repercursiuni grave
confortului psiho social la
nivelul comunei
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 Inițierea unui parteneriat cu
sectorul ONG care să asigure
organizarea unor rețele şi grupuri
de acțiune pentru promovarea
unui stil de viață sănătos
(alimentație sănătoasă, activitate
fizică).
 Organizarea unor evenimente
publice pentru promovarea
sănătăţii populației, în parteneriat
cu Direcția de Sănătate Publică;
 Asigurarea sprijinului pentru
medicii de familie în acordarea
unor stimulente pentru gravide, în
scopul prezentării acestora la
consultația periodică prenatală;
 Crearea unui serviciu de
acompaniere la domiciliu pentru
persoane vârstnice dependente,
care locuiesc singure prin
dezvoltarea unei reţele de
voluntariat în parteneriat cu
unităţile şcolare din comună
 Crearea unor servicii sociale de tip
alternativ pentru persoanele cu
handicap (centre de zi, cluburi,
ateliere protejate, etc.), în
parteneriat cu un furnizor de
servicii acreditat
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Puncte tari

 Existenţa resurselor naturale
variate
 Suprafeţe întinse de păşuni
favorabile creşterii animalelor
 Cresterea
bovinelor în sistem
tradițional,
extensiv permite
obținerea unor produse ecologice
 Sol fertil favorabil dezvoltării
culturilor agricole
 Asociaţii ale crescători de animale
şi agricultorilor
 Existenta conditiilor dezvoltarii
turismului religios, ecologic, rural,
cultural-istoric, de agrement si
pescuit;
 Acțiuni
în
promovarea
și
conservarea obiceiurilor
prin
păstrarea ansamblului artistic de
dansuri și cântece populare cu o
tradiție de peste 100 de ani,
Arcanul Bătrânesc
 Terenuri
disponibile
pentru
investitori
 Resurse pentru obţinerea energiei
alternative

Puncte slabe

Reticenţa faţă de asocieri la
nivel local. Spirit asociativ
scăzut
Agricultură
de
semisubzistenţă
Sectorul industrial şi de
artizanat slab dezvoltat
Lipsa promovarii turismului de
tip rural – ecologic
Suprafeţe agricole necultivate
Capacitate redusă de procesare
şi valorificare a produselor
vegetale şi zootehnice
Artizanat
şi
activităţi
meşteşugăreşti pe cale de
dispariţie
Sector de servicii slab dezvoltat
Număr redus de agricultori
ecologici înregistraţi
Acces greu la pieţe de desfacere
pentru produse tradiţionale
Lipsa produselor tradiţionale
pe pieţele locale (târguri)
Puţini investitori
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 Târguri locale organizate în mod
regulat
 Arhitectura traditională
 Existenta fortei de munca locale
calificate în agricultură;
 Existenţa în localitate a agenţilor
economici care ajută la dezvoltarea
localităţii şi crearea unor noi locuri
de muncă
 Suportul administraţiei locale
oferit noilor investitori

Venituri locale reduse (surse
de venit la bugetul local)
Scăderea
numărului
agricultorilor şi a crescătorilor
de animale
Şomaj
Existența puținor IMM-uri
pentru prelucrarea cărnii,
laptelui, lemnului, etc.
Servicii bancare greu accesibile
Resursele
financiare
provenind din strainatate nu
sunt destinate investiției in
activitati de producție
Slaba
implementare
a
sistemului de asigurare a
calităţii
producţiei
şi
produselor
Slaba
preocupare
pentru
introducerea noilor tehnologii
şi pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare
Resurse financiare la nivel
local,
insuficiente
pentru
susţinerea /promovarea unor
investiţii
Folosirea unor tehnologii cu
productivitate şi eficienţă
economică scazută
Migratia
forței de munca
calificate în exteriorul comunei
Lipsa de receptivitate şi
flexibilitate a populaţiei locale
la cerinţele pieţei care
determină decalaje economice
mari, greu de recuperat;
Oferte de creditare greu
accesibile (garanţii mari);
Rata ridicată a dobânzii la
credite
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 Finantari
pentru dezvoltarea
microintreprinderilor, turismului
 Interes crescut pentru produse
locale traditionale
 Interes crescut pentru produse de
artizanat
 Interes pentru produse ecologice
 Spatii/ terenuri cu potential pentru
activitati de recreere – calarit,
terenuri de fotbal, deltaplanorism,
cicloturism
 Posibilitatea
de accesare de
fonduri
structurale pentru
utilizarea continua a terenurilor
agricole, menținându-se astfel
viabilitatea spațiului rural;
 Dezvoltarea sectorului agricol,
cu
accent pe dezvoltarea de
produse biologice sau organice,
conform
cerintelor
Uniunii
Europene
 Conservarea pașunilor și fanetelor
 Posibilitatea
elaborarii
de
proiecte
pentru accesarea de
forduri
structurale pentru
programe de reîmpădurire;
 Achizitionarea
unor tehnologii
mai performante si ecologice;
 Programe de finantare pentru
activitati de productie;
 Orientarea bancilor în vederea
sprijinirii înființării și dezvoltării
sectorului
IMM
prin
diversificarea serviciilor bancare
 Susţinerea iniţiativelor asociative
pentru
creşterea
eficienţei
economice
a
exploataţiilor
agricole, creşterea puterii de

Amenințări

Instabilitate
legislativa
si
decizionala
Cresterea fiscalitatii
Dificultati de finantare si
creditare
Pierderea identitatii locale
Interesul investitorilor pentru
zona
scazut
din
cauza
infrastructurii si a utilitatilor
Degradarea
solurilor care
diminueaza fertilitatea și rata
de regenerare, degradarea
pașunilor datorita pașunatului
excesiv
Invadarea pietei cu produse
din import;
Efecte
negative
asupra
factorilor de mediu datorita
poluarii industriale (poluare
chimica, poluare fonica)
Creşterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative
asupra
pieţei
muncii,
economiei locale şi asistenţei
sociale în perspectivă
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negociere pe pieţele de desfacere şi
a capacităţii de valorificare
superioară a producţiei
Inventarierea
terenurilor
neutilizate, care vor fi puse la
dispoziţia întreprinzătorilor locali,
în vederea dezvoltării propriilor
afaceri, în agricultură şi zootehnie,
în baza unui acord avantajos
pentru ambele părţi;
Identificarea oportunităţilor de
parteneriat
public-privat
în
vederea demarării de activităţi în
domeniul industrial;
Informarea cetăţenilor asupra
programelor
de
finanţare
nerambursabilă;
Elaborarea unui program de
atragere a investiţiilor;
Asigurarea de facilităţi pentru
înfiinţarea unui birou de informare
şi consultanţă în domeniul
economic şi juridic;
Organizarea de evenimente, în
parteneriat cu AJOFM pentru
promovarea
culturii
antreprenoriale în rândul tinerilor
Prezenta materiilor prime locale
in cadrul industrei alimentare
Existenta unor manifestari de
traditie pentru folclorul regiunii,
existenta miscărilor culturale in
zonă, Regiunea Bucovina fiind
cunoscută
prin
conservarea
tradiţiilor;
Construirea unui complex turistic
si de agrement in zone ecologice
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4.1.Concluzii generale bazate pe analiza situaţiei

Strategia de dezvoltare trebuie să fie orientată spre schimbare, în măsura în
care punctele slabe limitează oportunitaţiile şi impiedică dezvoltarea. Pentru a
evita acest lucru trebuie realizată o reconversie profesionala a forţei de muncă în
vederea satisfacerii noilor aşteptări şi totodată creşterea eficienţei de producţie a
IMM-urilor şi îmbunătăţirea infrastructurii.
În baza acestei analize Strategia de Dezvoltare Locală a comunei
Frătăuții Noi s-a centrat pe cinci aspecte cheie:

1. Susținerea dezvoltării infrastructurii drumurilor și amenajarea
acestora atât în beneficiul pietonilor cât și al participanților la trafic;
2. Susținerea măsurilor și lucrărilor de prevenire a inundațiilor;
3. Amenajarea teritoriului pentru a deveni un mediu de locuit
corespunzător cerințelor unui spațiu european;
4. Facilitarea dezvoltării agriculturii pentru a o face mai competitivă și
pentru a contribui la creșterea economica;
5. Menţinerea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural al
teritoriului, în scopul creşterii atractivităţii şi potenţialului economic local.
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5. Strategia de dezvoltare locală

1.Viziune
6.Zone de
intervenție

2.Obiective
strategice
Strategie de
dezvoltare locală

3.Obiective
specifice

5.Priorități
4.Teme
orizontale
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Viziunea strategiei stabileşte cu claritate alternativele de dezvoltare ale

comunei Frătăuții Noi pentru perioada 2021-2027 şi constituie diferenţa dintre

ceea ce reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie să devină comuna Frătăuții Noi în
următorii 7 ani.
Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare
economică datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea de
firme/activităţi economice/investiţii. În acest sens, trebuie urmate doua puncte
prioritare: cresterea gradului de atractivitate al comunei (prin imbunătăţirea
imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare rurală) şi facilităţi de atragere a firmelor
private (prin investiţii în infrastructură, oferta de terenuri şi clădiri, servicii
strategice, facilităţi fiscale, etc.).

Comuna Frătăuții Noi în viziunea reprezentanţilor autorităţii publice locale va
deveni o comună prosperă şi durabilă până în anul 2027, care:
 va imbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea
accesului la utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi
crearea de noi locuri de muncă;
 va realiza creştere economică prin atragerea de noi investitori în agricultura,
industrie, servicii, prin oferirea de consultanţă orientate către toate
categoriile de populaţie şi întreprinzatori, prin atragerea de noi fonduri
nerambursabile, prin creşterea gradului de pregătire a resurselor umane din
comună;
 va sprijini transformările din învăţământul local şi va menţine calitatea
actului didactic şi a condiţiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi
combaterea abandonului şcolar şi promovarea conceptului de învăţare
continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă să
participe şi să se identifice cu comunitatea;
 va oferi oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile
comunei, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma
parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri;
 va îmbunătăţi accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum şi
garantându-se protecţia factorilor de mediu şi utilizarea eficientă a
resurselor naturale locale.
Viziunea comunei Frătăuții Noi cuprinde şi conceptului strategic de
formulare a strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare. Conceptului strategic
trebuie formulat astfel încat transpunerea sa într-un plan strategic să asigure un
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pachet de acţiuni care vor conduce la creşterea economică, creşterea bazei de
impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţă
al comunităţii.
5.2.Obiective strategice

Dezvoltarea comunei Frătăuții Noi, prin crearea şi susţinerea unui mediu

economico - social competitiv, stabil şi diversificat, care să asigure creşterea
economică şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor constau în:

1. Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al agenţilor economici la

infrastructura de bază (apă, distribuţia de gaze, căi de transport, telefonie,
internet);
2. Protecţie socială şi optimizarea sistemului de sănătate;
3. Direcţionarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai
multe locuri de muncă;
4. Reabilitarea şi modernizarea instituţilor publice conform standardelor
europene;
5. Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de
platforme conforme cerinţelor legislative;
6. Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună.
7. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu
din Uniunea Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
8. Sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare
şi de investiţii;
9. Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea priorităţilor
comunităţii, strategia şi acţiunile sale;
10. Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi gazelor naturale
pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună;
11. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultura,
piscicultură, industrie, servicii;
12. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor
sociale şi creşterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunităţi
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Realizarea obiectivelor strategice se întemeiază pe aplicarea unui
management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare rurală, politicile,
planificarea strategică, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face
cu respectarea urmatoarelor principii:
Introducerea criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie şi
servicii;
Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie, formare profesională şi
de sănătate publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile si
de impactul acestora asupra pieţei muncii;
Folosirea în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan local şi
stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat pentru
folosirea celor mai bune tehnologii accesibile, din punct de vedere economic;
Corelarea obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale,
cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului natural;
Valorificarea avantajelor comparative ale comunei Frătăuții Noi în privinţa
dezvoltării producţiei agricole;
Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural;
Identificarea unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de
sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte si programe de anvergură,
în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului,
educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale.
5.3.Obiective specifice

Proiecte care se doresc să se implementeze în comuna Frătăuții Noi sunt:
INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT SI DE UTILITĂTI

 Continuarea modernizarii drumurilor comunale și drumurilor de
exploatație agricolă
 Extinderea iluminatului public
 Amenajarea de trotuare pe drumurile principale
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 Amenajare sisteme colectare apă şi scurgere către centrele de
colectare (rigole)
 Modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă
 Introducerea sistemului de canalizare, epurare şi tratare a apelor
reziduale

AMENAJAREA TERITORIULUI
 Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video,
a mijloacelor de semnalizare luminoase şi a indicatoarelor stradale
 Împăduriri pentru prevenirea alunecărilor de teren
 Refacerea podurilor peste râul Suceava și pârâurile Târnăuca,
Climăuți, Trimineasa, Pânteasca
 Amenajarea cursurilor de apă

EDUCAȚIE
 Reabilitarea și modernizarea tuturor căminelor culturale
 Modernizarea si dotarea cu mobilier adecvat activităţii educaţionale a
tuturor unităţilor de învăţământ
 Înființarea unităților de tip after school
 Amenajarea curtilor interioare ale unităţilor de învăţământ
 Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale
 Formarea cadrelor didactice şi a resurselor umane din unităţile de
învăţământ
ECONOMIE
 Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru
promovarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor
 Identificarea oportunităţilor de parteneriat public-privat în vederea
demarării de activităţi in domeniul industrial
 Elaborarea unei strategii de marketing local
 Sprijinirea investitorilor in agroturism
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 Informarea cetăţenilor în ceea ce priveşte legislaţia pentru accesarea
fondurilor nerambursabile
 Programe de formare profesionala în rândul tinerilor pentru
reconversie profesională
 Sprijinirea agricultorilor, a crescătorilor de animale, a tinerilor
fermieri
 Sprijinirea asociaţiilor agricole
 Centrul de informare şi consultanţă agricolă
 Utilizarea de soiuri adecvate climatic
 Sprijinirea agriculturii conservative
SĂNĂTATE
 Reabilitarea tuturor clădirilor care deservesc sistemului de sanatate

DEZVOLTARE SOCIALĂ






Sprijin pentru minorităţi şi categorii defavorizate
Construirea rampelor pentru persoane cu handicap
Combaterea fenomenului de abandon şcolar
Burse sociale pentru tinerii din familii sărace
Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri,
persoane inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă

MEDIU







Construirea unui parc fotovoltaic
Fiecare gospodarie prevăzută cu pubelă ecologică
Promovarea colectării selective
Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene
Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol
Introducerea lămpilor LED în reţeaua de iluminat public stradal

CULTURĂ, SPORT ŞI AGREMENT
 Amenajarea spaţiilor de joacă pentru copii
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 Construirea unei săli de sport
 Reabilitarea bisericilor
TURISM

 Promovarea meşteşugurilor tradiţionale
 Organizarea anuala a Sărbătorii Comunale și a evenimentelor culturale
(cetateni de onoare, etc)
 Promovarea zonei în turismul ecologic prin costruirea sau amenajarea
pensiunilor
ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
 Adaptarea structurii organizatorice
 Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din
primărie
 Creșterea nivelului de consultare a cetăţenilor ṣi mediului de afaceri
din comună
 Achiziţionarea unor utilaje pentru întreţinerea drumurilor
 Reabilitarea sediului Primăriei Frătăuții Noi
5.4.Teme orizontale

5.4.1. Egalitate de șanse

Problematica promovării egalităţii de șanse în viaţa socială pentru ambele
sexe constituie o cerinţă esențială pentru societatea românească, fiind considerată
o componentă de bază a preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale
ale oamenilor.
În elaborarea strategiei s-a urmărit coordonarea programelor şi politicilor
sectoriale (servicii sociale, educaţie, sănătate) în funcţie de problemele teritoriale
în vederea eliminării disparităţilor de dezvoltare prezente în zonele rurale şi
incluziunii grupurilor defavorizate sau expuse riscului.
În procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut în vedere analizarea
situaţiilor discriminatorii şi promovarea şanselor egale între bărbaţi şi femei,
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tineri şi vârstnici, majoritari şi minorităţi etnice, nevoilor persoanelor cu
dezabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa socială
şi economică.
Comuna Frătăuții Noi nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de
șanse – analiza indicatorilor nu evidenţiază existenţa discrimării de gen pe piaţa
muncii, în domeniul educaţional sau la nivelul altor indicatori generali de
dezvoltare umană.

5.4.2. Dezvoltare durabilă
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi
metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în
primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio -economice şi
elementele capitalului natural.
Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată
de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul
nostru comun", cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea
durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a
compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".
Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de
mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială şi stabilitatea
economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții.
Dezvoltarea economică nu poate fi oprită, dar strategiile trebuie schimbate
astfel încât să se potrivească cu limitete ecologice oferite de mediul înconjurător şi
de resursele planetei.
Dezvoltarea durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea direcțiilor
de dezvoltare ale comunei Frătăuții Noi prezentate în Strategie, direcții prin care
se urmărește transformarea comunităţii analizate într-o societate durabilă.
O societate durabilă este una puternică, sanătoasă şi justă.
Îndeplinește nevoile tuturor oamenilor, precum şi pe cele ale comunităţilor
viitoare, promovând bunăstarea personală, coeziunea şi incluziunea socială şi
facilitând oportunităţi egale pentru toată lumea.
Pentru aceasta s-au propus atât măsuri de dezvoltare a infrastructurii cât şi
măsuri pentru construirea unei societăţi şi economii puternice, stabile şi susţinute,
capabilă să asigure prosperitate şi oportunităţi pentru toți cetățenii, în care
costurile sociale şi de mediu sunt suportate de cei care le creează, iar consumul
eficient de resurse este încurajat.
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5.5. DEFINIREA DETALIATĂ A PRIORITĂŢILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ
5.5.1. Direcții de dezvoltare ale infrastructurii localității și transportului

Reprezentanții autorităţilor publice locale au fost preocupați în principal, în
ultimii ani, de reabilitarea sau construirea infrastructurii localităților componente.
Acest lucru este evidențiat de multitudinea proiectelor şi investițiilor în
infrastructură realizate, atât din fonduri de la bugetul local şi bugetul de stat cât şi
din finanțări nerambursabile.
Inclusiv strategia de construire a fost bine aleasă, edilul comunei axându-se
mai întâi pe rezolvarea problemelor de asigurare cu apă-canal, electricitate şi
iluminat pentru ca apoi să continue cu amenajarea infrastructurii de transport,
peste rețelele subterane de utilităţi.
5.5.1.1. Obiectiv general: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru
sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile.
5.5.1.2. Obiective specifice:

 Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei imagini
unitare a localităților componente (arhitectură, coloristică, spații verzi, alei
pietonale, mobilier “urban”).
 Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia informației
pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de
comunicație de ultimă oră.
 Îmbunătățirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane
prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea
asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei,
atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale.
 Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de
bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin
asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei.

5.5.1.3. Activităţi:
1. Obiectivul operațional “Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii
cu zonele urbane prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale în
vederea asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei,
atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale
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2. Obiectivul operațional “Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin
crearea unei imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică,
spaţii verzi, alei pietonale, mobilier “urban”)”
3. Obiectivul operațional “Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi
asigurarea condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii
Europene, prin asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei”
4. Obiectivul operaţional “Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la
tehnologia informaţiei pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor
în sisteme de comunicație de ultimă oră”

5.5.2. Direcții de dezvoltare ale managementului de mediu sustenabil
Administrația publică locală din comuna Frătăuții Noi a avut ca principală
preocupare protecția mediului înconjurător şi dezvoltarea serviciilor pentru
populație adoptând o atitudine de limitare a efectelor poluante ale intervenției
omului în natură. Astfel, pe parcursul ultimilor ani a întreprins inițiative de
conservare şi protejare a mediului înconjurător prin proiecte de colectare şi
transportul deșeurilor.
Cu toate acestea, investiții suplimentare se impun pentru continuarea
activităților întreprinse, aşa cum se desprinde din analiza situației socioeconomice descrisă în capitolul anterior:

Extinderea și întreținerea rețelelor de apă și canalizare în comună;
Găsirea unei soluții de neutralizare/colectare şi transport al gunoiului de
grajd şi resturilor vegetale;
Educarea populației în spiritul reciclării, protecției mediului şi
voluntariatului.

5.5.2.1. Obiectivul general:
Asigurarea protecției şi calităţii mediului înconjurător în vederea creșterii
standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Frătăuții Noi.
5.5.2.2. Obiective specifice:

 Asigurarea managementului de calitate al apei;
 Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor;
 Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă
energetică;
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 Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor naturale
şi de sănătate a populației.
 Conservarea mediului ṣi a valorilor culturale;

5.5.2.3. Activităţi:
1.Obiectivul operațional „Asigurarea managementului de calitate al apei”
2.Obiectivul operațional “Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management
al deșeurilor”
3.Obiectivul operațional “Promovarea unor tehnologii alternative de generare a
energiei şi de eficienţă energetică”
4.Obiectivul operațional “Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea
riscurilor naturale şi de sănătate a populației”
5.5.3. Direcții de dezvoltare ale educaţiei

În accepțiunea modernă, în contextul dezvoltării durabile, școala este privită
ca un sistem complex, o organizație a învățării, care stimulează noi căi de gândire,
într-un climat în continuă schimbare.
Școala este din ce în ce mai integrată comunității locale, iar într-o școală care
funcționează bine competența acesteia depășește suma competențelor
personalului care o deservește. De aceea, implicarea comunității și a autorității
locale în viața școlii se impune a fi pe măsură, astfel încât să asigure îmbunătățirea
continuă a condițiilor în care se desfășoară procesul de învățământ, crescând
atractivitatea școlii din comunitate și diminuând riscul migrației elevilor din ciclul
II către mediul urban.
5.5.3.1. Obiectiv general:
Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Frătăuții Noi,
prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru
desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea
serviciilor educaţionale.
5.5.3.2. Obiective specifice:
 Reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ;
 Sprijinirea diversificării serviciilor educaţionale furnizate la nivel local;
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 Sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, în
cadrul programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar,
primar, gimnazial şi vocaţional;
 Crearea unui context care să permită tinerilor să dobândească competenţe
de exprimare a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii;
 Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovatiei;
 Ȋncurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei
personalităţi;
 Formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant;
 Sensibilizarea liniei publice cu privire la perceperea inovaţiei drept
modalitate de promovare a dezvoltării durabile;
 Iniţierea de programe de formare pe mai multe domenii: didactica
specialităţii (abilitare didactică preṣcolară), management educaţional
(managementul procesului didactic), consiliere ṣi orientare a tinerilor,
utilizarea computerului, educaţie raţional obiectivă ṣi comportamentală
(educaţie inclusivă, consiliere publicaţii ṣcolare, identificarea ṣi tratarea
barierelor învăţării, dezvoltarea creativităţii în limbă ṣi comunicare) etc.
 Menţinerea ṣi integrarea tinerilor în viata socială si economică a comunităţii;
 Reabilitarea ṣi dezvoltarea infrastructurii educaţionale;
 Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în
continuă schimbare (inclusiv pe plan social şi antreprenorial);
 Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi
intuiţiei la toţi copii la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul
preşcolar;
 Ȋncurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor,
prin cooperarea cu mediul de afaceri;
 Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin
intermediul învăţământului formal cât şi prin activităţii neformale şi
informale pentru tineret;
 Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească
oportunităţile de angajare în toate domeniile în care creativitatea şi
capacitatea de inovare joacă un rol important;
 Promovarea noţiunilor de bază în materie de protecţie a proprietăţii
intelectuale.

5.5.3.3. Activitati:
1. Obiectivul operațional “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale”
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2. Obiectivul operațional “Creşterea gradului de perfecţionare a personalului
didactic”
3. Obiectivul operațional “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel
local”
5.5.4. Direcții de dezvoltare ale sănătății

Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate, pe de
o parte, și de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte.
Accesul la sănătate depinde într-o mare măsură de factori externi sistemului
de sănătate: factori genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare economică,
factori socio-culturali.
Accesul la îngrijiri de sănătate este influențat aproape în totalitate de
organizarea sistemului sanitar.
Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinată de
convergența dintre oferta și cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus,
disponibilitatea reală a facilităților de îngrijiri comparativ cu cererea bazată pe
nevoia reală pentru sănătate.
Disparitățile în accesul la îngrijiri apar din cel puțin patru motive:
 etnice sau rasiale;
 economice, aici incluzând costurile directe suportate de populație (coplăți, costuri legate de tratamente și spitalizare) precum și cele
indirecte (cost transport, timpi de așteptare);
 așezare geografică inadecvată a facilităților de îngrijiri;
 calitatea inegală a serviciilor de același tip.

În contextul legislativ actual misiunea autorității locale este aceea de a
asigura accesul egal al membrilor comunității la serviciile de îngrijiri de sănătate
furnizate în plan local.
5.5.4.1. Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor
medicale în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la
serviciile de sănătate de bază.
5.5.4.2. Obiective specifice:
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 Realizarea de investiții în infrastructura-suport, echipamente, şi resurse
umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor
oferite.
 Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate.
 Creșterea responsabilității societăţii pentru sănătatea publică.
 Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizațiilor
neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din
sectorul de sănătate.

5.5.4.3. Activităţi:
1. Obiectivul operațional “Realizarea de investiții în infrastructura-suport,
echipamente, şi resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze
calitatea serviciilor de sănătate oferite”
2. Obiectivul operațional “Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la
serviciile de sănătate”
3. Obiectivul operațional “Creșterea responsabilității societăţii pentru societatea
publică”
4. Obiectivul operațional “Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile,
organizațiilor neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor
din sectorul de sănătate”
5.5.5. Direcții de dezvoltare ale culturii

Abordarea acestui domeniu își propune să găsească un răspuns la o
întrebare esenţială: cum se poate concretiza rolul culturii în ecuaţia dezvoltării
durabile a comunităţii, în susţinerea creaţiei artistice şi valorificarea patrimoniului
din perspectiva protecţiei şi promovării diversităţii culturale specifice spaţiului
european şi a dezvoltării cetăţeniei europene.
Într-o societate în continuă dinamică, în care ținta generală devine profitul
este de cele mai multe ori neglijat aspectul „hrănirii” culturale a populației.
Prin atributul său legal, însă, autoritatea locală din comuan Frătăuții Noi își
propune să redea culturii locul său în dezvoltarea generală durabilă a comunității.
5.5.5.1. Obiectiv general: Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor
de patrimoniu cultural, punerea în valoare a resurselor antropice şi crearea de
facilităţi pentru petrecerea timpului liber.
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5.5.5.2. Obiective specifice:

 Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună;
 Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber.
 Menţinerea în stare optimă a obiectivelor şi stabilirea unor programe clare,
cu ordine de priorităţi, pentru lucrările necesare de întreţinere şi restaurare;
 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv
prin susţinerea proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale,
concursuri de creaţie şi de interpretare la nivel naţional, regional şi local;
 Actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă; modernizarea
incintelor şi a serviciilor oferite;
 Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de
competiţii sportive;
 Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru crearea infrastructurii
de agrement;
 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
dezvoltarea durabilă a resurselor naturale pentru creşterea calităţii
serviciilor de turism;
 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii aşezămintelor, dotarea lor cu
echipament modern;
 Prezervarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi după
normele urbanistice;
 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură (program finalizat de
reabilitare a căminului cultural în scopul desfaşurării de evenimente
culturale periodice).

5.5.5.3. Activităţi:
1. Obiectivul operațional “Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor
culturale din comună”
2. Obiectivul operațional “Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a
timpului liber”
5.5.6. Direcții de dezvoltare ale tineretului

Între localităţile judeţului există disparităţi socio-economice generate de
mărimea demografică, structura activităţilor economice, gradul de accesibilitate,
nivelul dotărilor infrastructurale.
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Revitalizarea comunei Frătăuții Noi poate fi dinamizată de oportunităţile
apărute şi accesarea resurselor de finanţare nerambursabilă pentru proiecte,
impunându-se o „altfel” de abordare a conceptului de dezvoltare locală şi
adoptarea unor metode ce includ o abordare globală şi trecerea la acţiune pe baza
unor proiecte elaborate şi convingătoare.
Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi
sociale trebuie sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se
asigure noi investiţii, asistenţă tehnică, servicii în afaceri, infrastructură adecvată,
educaţie şi dezvoltarea durabilă a localităţii.
Este nevoie de un efort uriaş al locuitorilor de a se adapta la exigenţele şi
provocările noi şi de a adopta metode şi practici noi pentru valorificarea
oportunităţilor care apar.
5.5.6.1. Obiectiv general: Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor,
accesibile, de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale acestora care
să prevină, să limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, să
recupereze şi să reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc.
5.5.6.2. Obiective specifice:

 Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea drepturilor tinerilor
şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale
 Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor
 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării
profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale
 Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive
 Îmbunatatirea condiţiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuinţă
decentă a tinerilor, prin dezvoltarea programelor de construcţii locuinţe, de
serviciu sau sociale, în vederea ajutorării categoriilor de persoane cu
venituri modeste, în acest mod asigurându-se stabilitatea tinerilor specialişti
în comuna Frătăuții Noi.

5.5.6.3. Activităţi:
1. Obiectivul operațional „Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea
drepturilor tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale”
2. Obiectivul operațional „Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor”
3. Obiectivul operațional „Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul
formării profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale”
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4. Obiectivul operațional „Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii
sportive”
5. Obiectivul operațional „Îmbunătăţirea condiţiilor de viață, prin asigurarea
accesului la o locuinţă a tinerilor, de serviciu sau sociale, în vederea ajutorării
categoriilor de persoane cu venituri modeste, în acest mod asigurându-se
stabilitatea tinerilor specialişti în comuna Frătăuții Noi.”
5.5.7. Direcții de dezvoltare ale economiei

Viaţa economică a comunei Frătăuții Noi trebuie revigorată şi dezvoltată în
toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ.
Consiliul local își propune să identifice pârghiile de acțiune pentru
stimularea revitalizării vieţii economice a comunei, factorul cu cele mai mari efecte
benefice asupra vieții comunității.
Demararea de noi afaceri sau dezvoltarea celor existente vor avea ca efecte
imediate crearea de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor pentru localnici şi
pentru bugetul local.
Existenţa unui bun mediu de afaceri va determina creșterea de ansamblu a
economiei locale.
5.5.7.1. Obiectiv general: Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a
dezvoltării socio-economice a comunei Frătăuții Noi.
5.5.7.2. Obiective specifice:
 Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi rentabile în
agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu accent
pe produsele tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la noi
piețe;
 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților neagricole din
mediul rural;
 Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor.

5.5.7.3. Activităţi:
1. Obiectivul operațional „Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor
activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole
locale, cu accent pe produsele tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului
la noi piețe”
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2. Obiectivul operațional „Diversificarea economiei locale prin sprijinirea
activităților neagricole din mediul rural”
3. Obiectivul operațional „Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea
afacerilor”
5.5.8. Direcții de dezvoltare ale agriculturii și dezvoltării rurale

5.5.8.1. Obiectiv general: Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor
fermieri.
5.5.8.2. Obiective specifice:

 Facilitarea accesului la finanțare a fermierilor
 Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor afaceri în comuna Frătăuții
Noi, în special în domeniul producției.
 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină
rezolvarea operativă a tuturor problemelor agricole:
 sistematizarea şi organizarea teritoriului, evidenţa terenurilor
agricole;
 mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate;
 îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor;
 servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole
vegetale şi animale;
 Dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură;
 Monitorizarea acţiunii de creştere a animalelor şi îmbunătăţirea
potenţialului genetic al animalelor;
 Investiţii în exploataţiile agricole;
 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de
venituri alternative;
 Dezvoltarea metodelor agricole de producţie concepute să protejeze mediul;
 Menţinerea patrimoniului funciar al agriculturii la standarde superioare;

5.5.8.3. Activităţi:
1. Obiectivul operațional „Facilitarea accesului la finanțare al micilor producători”
2. Obiectivul operațional „Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice
pentru încurajarea realizării unor plantații, împăduriri ale terenurilor neagricole”
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5.5.9. Direcții de dezvoltare ale administrației publice

Principiile de bază pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile
administrativteritoriale sunt:
Principiul autonomiei locale,
Principiul descentralizării.

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a
autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele
şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, lucrările publice, în
conformitate cu prevederile legale.
Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea
administrativ-teritorială.
Descentralizarea serviciilor publice reprezintă transferarea unora din
atribuţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale de
specialitate către un organism determinat, un serviciu public determinat, din
unităţile administrativ-teritoriale.
Descentralizarea serviciilor publice implică organizarea unor servicii
publice pe plan local, dotate cu un anumit patrimoniu şi organe proprii și o creștere
a responsabilității autorității locale în satisfacerea nevoilor cetățenilor, în
asigurarea unor servicii publice de calitate.
5.5.9.1. Obiectiv general: Creșterea capacității administrației publice locale de
furnizare a serviciilor către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului de
afaceri local.
5.5.9.2. Obiective specifice:

 Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern;
 Eficientizarea comunicării prin realizarea unei Strategii de comunicare
internă şi externă;
 Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi creșterea
capacității de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană.
 Instruirea personalului din administraţie;
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 Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei
actului administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile
pentru opinia publică.

5.5.9.3. Activităţi:
1. Obiectivul operațional „Reabilitarea și dotarea instituțiilor publice”
2. Obiectivul operațional „Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de
comunicare între administrație și cetățean”
3. Obiectivul operațional „Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale
şi creșterea capacitații de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană”
5.6. Identificarea unor zone specifice de interventie
5.6.1. Consideratii generale
Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie
acţiunile şi paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar
ca aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea
progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor
stabilite pe termen lung.
Conţine:





responsabilitatea asumării sarcinilor,
calendarul desfaşurării acţiunilor,
resursele alocate,
metodele de monitorizare şi evaluare.

Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi
implementare ce conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica
într-un termen determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o
strategie. Termenul de realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă
termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare
Durabilă (SLDD).
Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ
scurt, care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de
obicei într-o zonă bine definită.
PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să ţină cont de
evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi
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local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui. Cu
cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în privinţa
evaluării resurselor la un proiect este mai mică, avand în vedere că, pe masură ce
se înaintează în timp, variabilele economice ce trebuie luate în calcul la o prognoză
economică se multiplică.
Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de
Dezvoltare Durabilă a comunei Frătăuții Noi, reprezintă un pachet de măsuri şi
proiecte necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii
specifici societăţii moderne, astfel că durabilitatea să devină punctul forte al
acesteia.

Situaţia actuala a dezvoltării economice, sociale, de mediu şi tehnologice a
fost analizată în cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategiei de
dezvoltare, iar obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere ca
referinţe pentru dezvoltările ulterioare.

Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
comunei Frătăuții Noi reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare
schimbării comunităţii locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii
moderne.
Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi
proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico sociale, astfel încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii
selecţionaţi ca fiind relevanţi pentru comuna Frătăuții Noi.
Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea
acţiunilor care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite.
La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3
faze distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine
coordonate:
 Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor)
 Planul de executare (implementarea activităţilor)
 Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor).
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Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de
către:

Mediul de
Afaceri

Administrația
Locală

Comunitate
a Locală

Administraţia Locală - prin Instituţia Primariei şi Consiliului Local, care
trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui
suport logistic complex necesar planului de acţiune
Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai
dezvoltării locale, prin atitudine şi participare activă;
Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi
logistic (informaţii şi tehnologii moderne).

Planul de acţiune cuprinde:

programul de management, care urmareste evoluţia implementării si ia
măsurile cuvenite
modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe
structuri de implementare: previziune, organizare, coordonare, antrenare
etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul
administraţiei locale.
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Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt:
1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc:

 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea
resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2021 – 2027
 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de
dezvoltare şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine
 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri,
studii de marketing, analize cost-beneficiu etc. care să fundamenteze
modalităţile şi mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor

2. Funcţia de organizare cuprinde procesele de management, de grupare de
atribuţii şi responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de
dezvoltare ierarhizate astfel:
COMISII
DE SPECIALITATE
DIN CONSILIUL LOCAL

PRIMĂRIE

GRUPURI ȘI COMITETE
AGENȚI ECONOMICI

PERSOANE INDIVIDUALE

3. Funcţia de coordonare cuprinde activităţile prin care se armonizează hotărârile,
deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de implementare a
strategiei de dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus (previziune şi organizare).
4. Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor,
a structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea
obiectivelor din strategia de dezvoltare locală.

5. Funcţia de control şi evaluare -cuprinde activităţile prin care performanţele
obţinute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea
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gradului de avansare a programului pentru a se elimina rămânerile în urma. Se vor
determina cauzele care determină
abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi
pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală.
5.6.2. Obiective generale
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Frătăuții Noi
sunt:

 Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură (apă, gaze şi canalizare) a
tuturor locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună;
 Amenajarea cursurilor pârâurilor în vederea asigurării siguranței
locuitorilor și a mediului;
 Reabilitarea şi modernizarea în conformitate cu necesităţile şi standardele
europene a şcolilor;
 Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi
energie;
 Protecţia mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu
din Uniunea Europeană pe care România va trebui sa le atingă în totalitate;
 Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie
şi agricultură;
 Combaterea excluderii şi dezechilibrelor sociale prin crearea de noi
oportunităţi investiţionale.

5.6.3. Consolidarea capacitatii institutionale a primariei

Condiţiile care stau la baza unei dezvoltării social - economice rapide sunt
susţinerea şi participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor
primăriei comunei, precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor in ceea ce
priveşte rezolvarea propriilor probleme.
Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi institutiile
statului, trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe
promovarea autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului institutional.
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Activitatea publică locală va fi orientată spre:

1. Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor
tuturor locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune;

2. Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (retea de transport, alimentare cu
apă,alimentare cu gaz etc.);
3. Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de
acumulare a veniturilor la buget;

4. Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului.

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin:

1. Organizarea licitaţiilor de cumparare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi
servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici;

2. Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru depăşirea
limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor bugetare;

3. Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi
către sfera privată.

Consolidarea finanţelor publice:

1. Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor socialeconomice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului;
2. Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii şi
menţinerea echilibrului bugetar;
3. Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de
interes local;

4. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de piaţă.
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Stabilirea şi promovarea parteneriatului:

1. Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care işi desfăşoară activitatea în
folosul cetăţeanului;

2. Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile
social, cultural şi de mediu.

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:
Dezvoltarea managementul resurselor umane

Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor
publici pe domeniile prioritare dezvoltării comunei.
Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională

1. Identificarea unui sistem de training adecvat;
2. Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire;
3. Corelarea necesităţilor cu potentialul uman existent.
Utilizarea eficientă a resurselor umane

1. Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului
şi a regulamentului de ordine internă;
2. Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite.
Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale

147

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

1. Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile
legale;
2.Conṣtientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat;
3.Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat;
4.Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi competivitatea
activităţilor depuse.
Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean

1. Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului;
2. Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi
agenţii economici;
3. Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la procesul
decizional;
4. Comunicare operativă cu cetăţenii comunei;
5. Implementarea unui sistem de management al calităţii.
Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice

1. Administrarea corespunzatoare a banilor publici;
2. Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor;
3. Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare
nerambursabilă.
Dezvoltarea managementul informaţiilor

1. Analizarea nevoilor în domeniul software;
2. Corelarea şi integrarea bazelor de date din primăriei.
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6. Necesitati de finantare
Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2021-2027 din domeniul
agriculturii, zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului, economic, turistic,
educatiei, culturii, sănătătii, asistenţei sociale, administraţiei publice, va duce la
creşterea economică a comunei Frătăuții Noi şi la creşterea nivelului de trai a
locuitorilor zonei.
Pentru a-şi atinge obiectivele propuse se urmăreşte atragerea de fonduri
comunitare şi private într-un procent cât mai mare şi micşorarea fondurilor
provenite de la bugetul de stat.
Cofinantarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de
fezabilitatea, întocmirea documentaţiei trebuie susţinute din fondurile rezultate
de la bugetul local.
Se va acorda o atenţia deosebită şi întocmirii documentelor referitoare la
aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de
fezabilitate şi proiectelor tehnice (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor
pentru următoarea perioada de timp - de regulă următorii câţiva ani, indicatori de
rentabilitate etc.).
Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al
nevoilor comunităţii locale.
Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot
parcursul derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în
vederea realizării proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv,
trebuie să se fac distinctia între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune
primăria comunei Frătăuții Noi.
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Necesităţile de finanţare reprezintă o cuantificare a nevoilor locale,
indiferent de sursa de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri comunitare,
fonduri private).
O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor fi
efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării efective
a proiectului.
Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea
de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi mai
îndepartată în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate şi/sau
proiectului tehnic.
Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli
şi să se determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze.
Atunci când se previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să
se determine şi mărimea resurselor necesare.
Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un
volum prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului.
Va trebui să se poată justifica nivelul pentru care s-a optat.
Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine
asupra rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se
evalueze cum vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute.
De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar
este greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei, motiv pentru care bugetul
local pe următorii 7 ani nu se poate exprima exact.
Pentru a previziona bugetul pe următorii 7 ani, s-a avut în vedere bugetul
din ultimii 7 ani.
Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul de
stat şi necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui buget
minim de funcţionare.
Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale Frătăuții Noi este
instrumentul care stabileşte şi autorizează, pentru fiecare exerciţiu financiar, suma
totală a veniturilor şi a cheltuielilor considerate necesare.
Bugetul este întocmit şi executat în conformitate cu următoarele principii:
unitate, exactitate bugetară, anualitate, echilibru, unitate de cont, universalitate,
specificitate, bună gestiune financiară şi transparenţă.
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Principiul unităţii şi principiul exactităţii bugetare implică înregistrarea
tuturor veniturilor şi cheltuielilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute de
buget.
Principiul anualităţii implică adoptarea bugetului pentru fiecare exerciţiu
bugetar şi utilizarea, în principiu, atât a creditelor de plată, cât şi a creditelor
de angajament pentru exerciţiul bugetar în cursul anului respectiv.
Principiul echilibrului implică faptul că estimările veniturilor pentru
exerciţiul bugetar trebuie să fie egale cu creditele de plată pentru exerciţiul
respectiv: operaţiunile de împrumut în scopul acoperirii unui eventual
deficit bugetar nu sunt compatibile cu sistemul resurselor proprii şi nu sunt
autorizate.
În conformitate cu principiul unităţii de cont, bugetul se întocmeşte şi se
execută în lei, iar conturile se prezintă în lei.
Principiul universalităţii implică faptul că veniturile totale acoperă creditele
totale de plată, cu excepţia unor anumite venituri, determinate în mod
limitat, alocate pentru finanţarea unor anumite cheltuieli. Veniturile şi
cheltuielile sunt înregistrate integral în buget, fără a fi ajustate între ele.
Principiul specificităţii implică faptul că fiecare credit trebuie să aibă o
anumită destinaţie şi să fie alocat unui obiectiv specific în scopul prevenirii
oricărei confuzii între credite.
Principiul bunei gestiuni financiare este definit în raport cu principiile
economiei, eficienţei şi eficacităţii.
Bugetul este întocmit în conformitate cu principiul transparenţei, asigurând
o bună informare privind execuţia bugetară şi conturile.
Prezentarea creditelor şi a resurselor în buget se face în funcţie de destinaţie,
adică întocmirea bugetului pe activităţi în vederea consolidării transparenţei în
gestiunea bugetului în ceea ce priveşte obiectivele bunei gestiuni financiare, în
special obiectivele eficienţei şi eficacităţii.

Această estimare va reprezenta necesităţile financiare ale Comunei Frătăuții
Noi în perioada 2021-2027 şi va cuprinde totodată o serie de previziuni cu privire
la investiţiile care vor fi realizate în această perioadă.
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7. Indicatori de realizare a obiectivelor
strategiei
7.1 Indicatori de realizare a obiectivelor strategiei pe domenii
1. Obiectiv general:

Obiectivul general al strategiei este de a creşte competitivitatea economiei,

diversificarea activităţilor economice şi atractivitatea Comunei Frătăuții Noi.
Indicatori de realizare:












aducerea infrastructurii la standarde europene;
dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri;
sprijinirea activităţilor economice non-agricole;
dezvoltarea turismului şi agroturismului rural şi promovarea
antreprenoriatului;
crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii turistice, a
facilităţilor şi atracţiilor turistice;
creşterea veniturilor adiţionale ale fermelor de subzistenţă si semisubzistenţă din activităţi non-agricole;
crearea de locuri de muncă în comuna Frătăuții Noi;
creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice;
dezvoltarea integrata în vederea dezvoltării durabile;
crearea de servicii pentru populaţia rurală;
dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de
gospodărie comunală în sistem centralizat ( apă, canalizare, salubrizare).
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7.1.1. DIRECȚII PRIORITARE –Infrastructură de transport
Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii prin
modernizarea sau extinderea drumurilor.
Intervenții prioritare
-Infrastructură de transport-

Continuarea modernizarii tuturor
drumuri comunale si a drumurilor
judetene
Modernizarea tuturor drumurilor
de interes local
Modernizare drum de exploatație
agricolă

Amenajare sisteme colectare apă şi
scurgere către centrele de colectare
(rigole)
Modernizarea sistemului rutier
prin implementarea sistemelor
video, a mijloacelor de semnalizare
luminoase şi a indicatoarelor
stradale

Direcții previzionate
Pe termen Pe termen
Imediate
scurt 1-3
mediu și
ani
lung









7.1.2. DIRECȚII PRIORITARE –Administraţie publică și amenajarea teritoriului

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la o mai bună valorificare a
resurselor umane angajate în sectorul public, modernizarea sau extinderea
reţelelor de apă şi canalizare, amenajarea clădirilor existente, iluminatului public,
transparenţa serviciilor oferite către populaţie, creșterea nivelului de trai.
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Intervenții prioritare
-Administrație publică și
amenajarea teritoriului-

Extinderea și modernizarea
iluminatului public

Direcții previzionate
Pe termen Pe termen
Imediate
scurt 1-3
mediu și
ani
lung


Reabilitarea sediului Primăriei
Frătăuții Noi



Introducerea rețelei de gaze
naturale



Întreținerea și extinderea
sistemului de canalizare, epurare
şi tratare a apelor reziduale



Amenajarea cursurilor de apă



Refacerea podețelor



Achiziţionarea unor utilaje pentru
întreţinerea drumurilor



Programe de formare profesională
a funcţionarilor publici din
primărie

Creșterea nivelului de consultare a
cetăţenilor ṣi mediului de afaceri
din comună
Împăduriri pentru prevenirea
alunecărilor de teren







154

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027

7.1.3.DIRECȚII PRIORITARE – Educaţie, cultură, sport şi agrement

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la creşterea atractivităţii
comunei Frătăuții Noi pentru locuitorii acesteia, în special pentru tineri, prin
organizarea de activităţi educaţionale, culturale şi sportive adaptate grupurilor
ţintă. Un aspect deosebit de important este necesitatea valorificării bazei
materiale existente în comună şi stimularea implicării părinţilor în procesul
educativ.
Intervenții prioritare
-Educație-

Modernizarea si dotarea cu
mobilier adecvat activităţii
educaţionale a tuturor unităţilor de
învăţământ

Direcții previzionate
Pe termen Pe termen
Imediate
scurt 1-3
mediu și
ani
lung


Amenajarea curtilor interioare ale
unităţilor de învăţământ
Educaţie rutieră pentru elevi cu
sprijinul poliţiei locale

Introducerea unităților de tip after
school

Formarea permanentă a cadrelor
didactice şi a resurselor umane din
unităţile de învăţământ
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Intervenții prioritare
-Cultură, sport, agrement-

Construirea unei săli de sport
Amenajarea
pentru copii

spaţiilor

de

Direcții previzionate
Pe termen Pe termen
Imediate
scurt 1-3
mediu și
ani
lung


joacă

Reabiliatrea și modernizarea
bibliotecii comunei

Implicarea școlilor în educarea
elevilor spre pastrarea traditiilor și
meșteșugurilor locale





7.1.4. DIRECȚII PRIORITARE – Agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Scopul acestei intervenţii este de a contribuii la dezvoltarea unei agriculturi
competitive bazată pe cunoaştere şi iniţiativă privată, precum şi protejarea
patrimoniului natural, cultural şi istoric al zonelor rurale.
Intervenții prioritare
-Agricultură, Silvicultură,
dezvoltare rurală-

Studiu privind potenţialul de
dezvoltare agricol şi de turism al
comunei
Creşterea valorii adaugate a
produselor agricole

Sprijinirea exploataţiilor agricole
(fermelor) de semisubzistenţă

Sprijinirea agriculturii conservative
Susţinerea formelor asociative

Direcții previzionate
Pe termen Pe termen
Imediate
scurt 1-3
mediu și
ani
lung
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Împădurirea terenurilor supuse
alunecărilor



Adaptarea agriculturii în acord cu
măsurile de creştere a
competitivităţii



Dezvoltarea apiculturii şi
valorificarea florei spontane
Înfiinţarea grupurilor de
producători – campanii de
informare

Promovarea iniţiativelor de
dezvoltare rurală







7.1.5. DIRECȚII PRIORITARE – Protecția Mediului

Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitătea mediului
înconjurător prin investiţii în colectarea deşeurilor menajere şi industriale,
protejarea comunităţii de riscurilor naturale, precum şi activităţi de
conştientizare a locuitorilor cu privire la importanţa păstrării curat a mediului în
care trăiesc.
Intervenții prioritare
-Protecția mediului-

Managementul integrat al deșeurilor
menajere, managementul deșeurilor
industriale;
Promovarea colectării selective

Direcții previzionate
Pe termen Pe termen
Imediate scurt 1-3
mediu și
ani
lung




Tehnologii nepoluante, conform
standardelor europene

Sancţionarea practicilor ilegale de
deversare pe sol
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Introducerea lămpilor LED în reţeaua
de iluminat public pe toate strazile
comunei



Implementarea de sisteme de
monitorizare a calitatii factorilor de
mediu (aer, apa, sol)
Stoparea poluarii
pârâurilor

si



depoluarea



Instituirea zonelor de protectie
sanitara la cursurile de apa



7.1.6. DIRECȚII PRIORITARE – Economie şi mediul de afaceri

Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei
Frătăuții Noi, prin crearea condiţiilor apariţiei unui mediu de afaceri prosper şi
sănătos, bazat pe competiţie şi pe satisfacerea cerinţelor reale ale pieţei. Un
accent deosebit se va pune pe atragerea resurselor financiare necesare susţinerii
şi implementării unor proiecte de importanţă majoră pentru dezvoltarea
economică a comunei şi creării unui cadru instituţional de stimulare a
investiţiilor, în care să activeze resurse umane cu un înalt grad de pregătire şi
informare.

Intervenții prioritare
-Economie și mediul de afaceri-

Organizarea de evenimente, în
parteneriat cu AJOFM pentru
promovarea culturii
antreprenoriale în rândul tinerilor
Identificarea oportunităților de
parteneriat public-privat în

Direcții previzionate
Pe termen Pe termen
Imediate
scurt 1-3
mediu și
ani
lung
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vederea demarării de activităţi in
domeniul industrial
Elaborarea unei strategii de
marketing local



Informarea cetățenilor în ceea ce
priveşte legislația pentru accesarea
fondurilor nerambursabile
Sprijinirea investitorilor în
agroturism





Sprijin în dezvoltarea și
diversificarea sectorului de mica
industrie



Sprijin în dezvoltarea industriei de
prelucrare a laptelui și a carnii



Sprijin în dezvoltarea și
diversificarea potentialului de
prelucrare a produselor
animaliere



Programe de formare profesionala
în rândul tinerilor pentru
reconversie profesională

Sprijinirea agricultorilor, a
crescătorilor de animale, a tinerilor
fermieri
Sprijinirea asociaţiilor agricole
Sprijin în utilizarea
adecvate climatic

de

soiuri

Sprijinirea agriculturii conservative
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7.1.7. DIRECȚII PRIORITARE – Sănătate și mediul social

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor
umane ale comunei Frătăuții Noi prin încurajarea formării profesionale în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere,
conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; creşterea calităţii
vieţii persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de vulnerabilitate prin
implementarea unor proiecte într-un cadru partenerial eficient administraţie
publică – societate civilă.
Intervenții prioritare
-Sănătate și mediul social-

Sprijin pentru minorităţi ṣi
categorii defavorizate

Construirea rampelor pentru
persoane cu handicap

Burse sociale pentru tinerii din
familii sărace
Programe de consiliere ṣi orientare
profesională pentru ṣomeri,
persoane inactive sau persoane
aflate în căutarea unui loc de
muncă

Direcții previzionate
Pe termen Pe termen
Imediate
scurt 1-3
mediu și
ani
lung
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7.1.8 DIRECȚII PRIORITARE –Turism

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la o mai bună valorificare a
patrimoniului turistic prin restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi
cultural, dezvoltarea serviciilor de cazare şi agrement şi activităţi de promovare a
potenţialului turistic al zonei.
Intervenții prioritare
-Turism-

Promovarea meṣteṣugurilor
tradiţionale
(cusut, ţesut, sculptura ploștilor de
lemn)

Organizarea anuală a Sărbătorii
Comunale și a evenimentelor locale
Acțiuni de promovare a turismului
ecologic

Direcții previzionate
Pe termen Pe termen
Imediate
scurt 1-3
mediu și
ani
lung
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8. Implementarea strategiei de dezvoltare

locala

Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod
fundamental de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile comunitare
pentru a finanţa acţiunile selectate şi de a gestiona fondurile de la bugetul local.
Măsurile propuse în strategie sunt coerente cu Programele Operationale pentru
perioada 2021-2027. Absorbţia fondurilor disponibile depinde însă, alături de
eligibilitatea acţiunilor, de capacitatea instituţională de a iniţia proiecte şi de a
lucra în parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice.

Strategia de dezvoltare a comunei Frătăuții Noi 2021 - 2027 reprezintă un
document legal de lucru al Consiliului Local Frătăuții Noi. Documentul are un
caracter normativ şi prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare şi
optimizare a opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva evoluţiei
realităţilor economice şi sociale.
Procesul de implementare include următoarele măsuri:

Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul
comunei (fişe de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor
identificate în raport cu obiectivele sectoriale şi strategice, precum şi cu
dezvoltarea teritorială, impactul estimat al proiectului local), în vederea
identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea obiectivelor şi
priorităţilor locale propuse;
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Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice;
Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi
proiectelor concrete de dezvoltare.
Monitorizarea progreselor realizate de către primar şi angajaţii primăriei.
Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie.
Analiza impactului prin care se apreciază daca proiectul răspunde politicilor
formulate şi cum influenţează criteriile de performanta privind dezvoltarea
eficienta a comunei.
Planificarea acţiunilor şi monitorizarea trebuie să fie realizată anual, prin
prezentarea în cadrul consiliului local a progreselor înregistrate şi a problemelor
întâmpinate. Această monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice
implementate/ în implementare/ care urmează a fi implementate la nivelul local
şi efectele pe care le produc la nivel comunei Frătăuții Noi.

Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea
Administrației locale de a aborda integrat fenomenul economic, social şi de
protecţie a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul constant cu societatea
civilă şi cu comunitatea actorilor economici.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, care
necesită un management şi control adecvat, realizat de o structură organizatorică,
un proces unitar de implementare şi evaluare a rezultatelor obţinute.
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