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VOLUMUL I : MEMORIU GENERAL 
 

 

1. INTRODUCERE 
 

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
 

DENUMIREA LUCRĂRII:   

 

PLAN URBANISTIC GENERAL 

COMUNA BOGDĂNEȘTI 

JUDEȚUL SUCEAVA 

FAZA:   

 ACTUALIZARE 

BENEFICIAR:   

 COMUNA BOGDĂNEȘTI 

NUMĂR PROIECT:   

 G / 292 / 257 / 2010 

PROIECTANT GENERAL:   

 S.C. GEOCAD S.A. SUCEAVA 

URBANISM ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI: 
  

 
S.C. URBATECH S.R.L. IAȘI 

Atelier proiectare urbanism și amenajarea teritoriului 

RESPONSABIL DE PROIECT:   

 

arh. Iustin HEN 

 
  

1.2. OBIECTUL P.U.G. 
 

Studiul de faţă se înscrie în tematica de cercetare - proiectare pentru anul 2020 la tema 

"DOCUMENTAŢII PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM" la poziţia – PLANURI 

URBANISTICE GENERALE - PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BOGDĂNEȘTI.  

Planurile Urbanistice Generale au caracter de reglementare şi răspund programului de 

amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea territorial-

administrativă de bază. Documentaţia materializează politica de dezvoltare definită de Consiliul 
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Local Bogdănești prin "Strategia de dezvoltare a comunei Bogdănești", care cuprinde obiectivele 

şi măsurile principale pentru amenajarea şi dezvoltarea armonioasă a teritoriului administrative, 

în conformitate cu actele normative în vigoare. 

Pentru întocmirea prezentului studiu, pe care îl vom denumit în continuare PUG, suportul 

juridic este asigurat de o serie de acte normative (legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului, ordine) 

pe baza cărora au fost formulate conţinutul-cadru şi metodologia de elaborare a documentaţiilor 

de urbanism.  

Principalul act legislativ care defineşte activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism 

este Legea nr. 350 / 2001, care împreună cu Legea nr. 50 / 1991, republicată în anul 2004, 

completată şi modificată cu Legea nr. 119 / 2001 privind "Autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii" şi cu Legea 52 / 2006, cu H.G.R. nr. 525 / 1996 pentru aprobarea "Regulamentului 

general de urbanism", completată şi modificată cu Ordinul M.L.P.T.L. 21/N/2000 de aprobare 

a "Ghidului privind elaborarea regulamentelor locale de urbanism" – indicativ GM-007-

2000 şi cu Ordinul 13N/1999 de aprobare a "Ghidului privind metodologia de elaborare şi 

conţinul-cadru al Planului Urbanistic General" – indicativ GP038/99 au reglementat 

conţinutul documentaţiilor de urbanism, creându-se cadrul normativ - specific studierii 

dezvoltării localităţilor şi concretizării resurselor în planuri de amenajare a teritoriului şi planuri 

urbanistice. 

 
1.3.  SURSE DOCUMENTARE 
 

 În scopul întocmirii prezentei documentaţii au fost cercetate o serie de surse documentare 

referitoare la stadiul actual al dezvoltarii comunei Bogdănești: 

 

a. Documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului, şi studii întocmite anterior sau 

concomitent cu elaborarea P.U.G.- ului: 

• Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile I-VI 

• Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean – INCD URBANPROIECT SA Bucureşti - 

1997 

• Planul Urbanistic General a comunei Bogdănești – SC ULPAT SRL Suceava – 1999 

• PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL REGIONAL REGIUNEA 1 NORD – EST 

(PIATRA NEAMT) – INCD URBANPROIECT SA Bucureşti – 2003 

• Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei 2007-2013 

• Reţele de canalizare şi staţie de epurare în comuna Bogdăneşti -  SC WARESO PROD SRL 

SUCEAVA - 2009 

 

b. Surse statistice:  

• Date statistice de la Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava; 

• Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015-2020 
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• Date puse la dispoziţie de către Consiliul Local al comunei Bogdănești. 

 

c. Suportul topografic al lucrării este format din planuri sc. 1:25.000 şi sc. 1:5.000 

reambulate în 2011 de către S.C. GEOSIT SA SUCEAVA, pe baza imaginilor ortofotogrammetrice 

puse la dispoziţie de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a judeţului Suceava. 

 

PLANUL URBANISTIC GENERAL conţine piese scrise şi desenate structurate în concordanţă 

cu Ghidul privind metodologia şi conţinutul – cadru de elaborare, indicativ GP 038/99, aprobat cu 

Ordinul MLPAT 13/N/1999 şi Ghidul privind elaborarea regulamentului locale de urbanism 

aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000, indicativ GM-007-2000. 

 

Lucrarea de faţă se referă la Planul Urbanistic General al comunei Bogdănești şi stabileşte 

obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale localităţilor comunei pentru următorii 10÷15 

ani, pe baza analizelor multicriteriale a situaţiei existente. 

Printre principalele elemente ce au stat la baza elaborării Planului Urbanistic General sunt: 

▪  Reaşezarea localităţii Bogdănești în vatra ei firească, prin includerea în intravilanul 

existent a tuturor zonelor construite şi amenajate, situate pe teritoriul administrativ al localităţii 

la data elaborării; 

▪  Mărirea intravilanului existent cu suprafeţele necesare, pentru o primă etapă a 

dezvoltării funcţiunilor localităţii şi excluderea zonelor (terenurilor) improprii dezvoltării 

armonioase a localităţilor; 

▪  Materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a localităţilor pe baza 

propunerilor colectivităţii locale; 

▪  Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică; 

▪  Posibilităţi de realizare a obiectivelor propuse în condiţiile respectării dreptului de 

proprietate; 

▪  Delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale. 

 

În conţinutul lucrării se vor regăsi tratate următoarele categorii de probleme: 

▪  Delimitarea intravilanului, respectiv a zonelor construite sau destinate construcţiilor; 

▪  Împărţirea teritoriului în zone funcţionale şi organizarea relaţiilor dintre acestea în 

funcţie de folosinţa principală şi de natura activităţilor dominante; 

▪  Volumul şi structura potenţialului, resursele de muncă, aspecte sociale privind 

mobilitatea populaţiei şi ocuparea resurselor de muncă, repartiţia şi structura populaţiei în cadrul 

localităţii; 

▪  Potenţialul economic al localităţii, repartizarea activităţilor pe ramuri şi profile, 

posibilităţile de dezvoltare; 

▪  Stabilirea traseelor şi a datelor caracteristice ale circulaţiei care urmează să se conserve, 

să se modifice sau să se creeze (tipul de transport în comun, căile pietonale, pistele de biciclişti, 

pieţele, ş.a.); 
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▪  Stabilirea reglementărilor specifice localităţii şi a zonelor funcţionale pentru amplasare 

şi destinaţia construcţiilor, precum şi a regimului de înălţime şi a indicilor de control privind 

modul de ocupare şi utilizare a terenului; 

▪  Evidenţierea formei de proprietate asupra terenurilor, fixarea amplasamentelor 

rezervate obiectivelor de utilitate publică şi altor lucrări şi instalaţii de interes general; 

▪  Delimitarea zonelor, siturilor şi obiectivelor protejate sau de pus în valoare din motive 

de ordin istoric, arhitectural - urbanistic, artistic sau peisagistic şi stabilirea măsurilor ce se impun; 

▪  Delimitarea zonelor cu interdicţie definitivă sau temporară de construire; 

▪  Delimitarea zonelor sau subzonelor ce pot fi reabilitate prin operaţiuni care pot fi iniţiate 

şi urmărite de primăria localităţii; 

▪  Dezvoltarea sistemului de reţele tehico-edilitare, în corelaţie cu necesităţile rezultate, 

asigurarea amplasamentelor pentru obiective specifice; 

▪  Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, identificarea şi eliminarea surselor de 

poluare, epurare a apelor, eliminarea deşeurilor, măsuri de protecţia mediului, apei şi solului. 

Pe baza propunerilor de amenajare şi dezvoltare, materialul oferă instrumente de lucru 

necesare urmăririi aplicării P.U.G. În principalele domenii. 

 

1.4.  CADRU LEGISLATIV 
 

Prezentul Plan Urbanistic General (prescurtat în lucrare P.U.G.) s-a elaborat în conformitate 

cu prevederile actelor normative în vigoare specifice domeniului sau complementare acestuia. 

Dintre principalele acte normative cu implicații asupra dezvoltării urbanistice se menționează: 

 

 Lege nr. 50/29.07.1991- Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aplicabilă 

de la 18.09.2018, modificată și actualizată de Ordonanța de urgență nr. 84 din 13.09.2018. 

 Lege nr. 18/19.02.1991 - Legea fondului funciar (modificată și actualizată de Legea nr. 231 din 

02.08.2018), aplicabilă de la 09.08.2018.  

 Lege nr. 33/27.05.1994- Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, publicată 

în Monitorul Oficial pe data: 05.07.2011, în vigoare de la 08.07.2011. 

 Lege nr. 481/08.11.2004 - Legea privind protecția civilă, aplicabilă de la 29.06.2009 (forma 

actualizată cu modificările și completările aduse de Ordonanța de urgență nr. 70 din 14.06.2009). 

 Lege nr. 10/18.01.1995 - Legea privind calitatea în construcţii, aplicabilă de la 18.09.2018 

(modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 84 din 13.09.2018).  

 Ordin nr. 34/07.11.1995 - Ordin pentru aprobarea precizărilor privind avizarea documentațiilor 

de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea 

executării construcțiilor, în vigoare de la 07.12.1995.  

javascript:%20LinkAct(329944);
javascript:%20LinkAct(329944);
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 Ordin nr. 4221/08.08.1995 - Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea 

documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice 

pentru autorizarea executării construcțiilor, intrat  în vigoare de la 07.12.1995. 

 Ordin nr. 3422/01.08.1995 - Ordin pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea 

documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice 

pentru autorizarea executării construcțiilor, în vigoare de la 07.12.1995.  

 Ordonanța de urgență nr. 195/22.12.2005 - Ordonanța de urgență privind protecția mediului 

(forma actualizată cu modificările și completările aduse de Ordonanța de urgență nr. 75 din 

19.07.2018). 

 Legea nr. 7 / 13.03.1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, aplicabilă de la 

data 26.07.2018, modificată și completată de Legea nr. 185 din 18.07.2018.  

 H.G nr. 525/27.06.1996 (Republicarea 1 din 2002) - pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, aplicabilă de la 30.12.2014 (modificările și completările fiind aduse de H.G nr. 273 din 

31.03.2010, H.G nr. 490 din 11.05.2011 și H.G. nr. 1180 din 29.12.2014). 

 Legea nr. 107 / 25.09.1996 a apelor, aplicabilă de la 10.11.2017,  actualizată prin Ordonanța de 

urgență nr. 78 din 08.11.2017 - pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996.  

 Legea nr. 114 / 11.10.1996 legea locuinței, aplicabilă de la data de 23.06.2017,  modificată și 

completată de Lege nr. 143 din 16.06.2017 - Legea pentru completarea Legii locuinţei nr. 

114/1996.   

 H.G nr. 930/11.08.2005 - Hotararea pentru aprobarea Normelor speciale privind 

caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, în vigoare de la 

02.09.2005.  

 Ordonanța Guvernului nr. 43/28.08.1997 (Republicarea 1 din 1998) - Ordonanța 

privind regimul drumurilor, modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 55 din 

14.09.2016 și Legea nr. 154 din 26.06.2018.  

 Legea nr. 157 / 07.10.1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului 

arhitectural al Europei adoptată la Granada la 03.10.1985 şi semnată de România la 22 iunie 1996. 

 Legea nr. 171 / 24.11.1997 privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a II-a – Apa. 

 Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50 / 27.01.1998 privind “Normele tehnice privind 

proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale”. 

 Lege nr. 247/19.07.2005 - Legea privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și 

unele măsuri adiacente, aplicabilă de la 01.01.2016, modificată și completată de  Ordonanța de 

urgență nr. 23 din 06.06.2012.  

http://rur.ro/download/889
javascript:%20LinkAct(314999);
javascript:%20LinkAct(314999);
http://rur.ro/download/869
javascript:%20LinkAct(282389);
javascript:%20LinkAct(282389);
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 O.U.G. nr. 12/07.07.1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății 

Naționale a Căilor Ferate Române, aplicabilă de la 29.11.2016, modificată și completată 

prin  Ordonanța de urgență nr. 83 din 16.11.2016.  

 Ordinul comun al M.L.P.A.T., Şefului Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al 

Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 62 / N / 19.O / 288 / 1.955 / 31.07.1998 

privind delimitarea zonelor expuse riscurilor natural. 

 Legea nr. 213 / 17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

aplicabilă de la 29.11.2016, modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 83 din 

16.11.2016.  

 Legea nr. 219 / 1998 privind regimul concesiunilor, abrogată prin O.U.G. nr. 34 / 2006 și 

înlocuită de O.U.G. nr. 54/2006, modificată și completată  de Legea nr. 528 / 25.11.2004 

 Ordin nr. 45/27.01.1998 - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, 

construirea și modernizarea drumurilor, abrogat la data 18.09.2017 de Ordinul nr. 1296 

din 30.08.2017.  

 Ordin nr. 46/27.01.1998 - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea 

clasei tehnice a drumurilor publice, abrogat la data 07.09.2017 de Ordinul nr. 1295 din 

30.08.2017. 

 Ordin nr. 47/ 06.03.1998 - Ordin privind ratele aferente contractelor de vanzare - 

cumparare de acțiuni cumpărate de F.P.S. care devin exigibile după data intrării în vigoare 

a legii 55/1995, în vigoare de la 13.04.1998. 

 Ordin nr. 48/27.01.1998 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind amplasarea și 

exploatarea balastierelor din zona drumurilor și a podurilor, abrogat la data 12.09.2017 

de Ordinul nr. 1293 din 30.08.2017.  

 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic General, 

indicativ G.P. 038 / 99 aprobat prin Ordinul nr. 13 / N / 10.03.1999. 

 Ordinul nr. 2032 / 14.07.1999 al Ministrului culturii pentru înfiinţarea Comisiei de atestare în 

domeniul monumentelor istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor în 

domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării 

monumentelor istorice, abrogat la data 17.11.2008 de Ordinul nr. 2398 din 25.06.2008. 

 Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ G.M.-

007-2000 aprobat prin Ordinul nr. 21 / N / 10.04.2000, abrogat la data 19.06.2002 

de Ordin nr. 116 din 11.02.2002 și Ordin nr. 289 din 06.03.2002. 

 Legea nr. 5 / 12.04.2000 privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a III-a – Zone protejate, modificată 

și completată de Ordonanța de urgență nr. 49 din 31.08.2016.  

javascript:%20LinkAct(316575);
javascript:%20LinkAct(316575);
javascript:%20LinkAct(316575);
http://lege5.ro/Gratuit/geydcnzxgi/ordonanta-de-urgenta-nr-34-2006-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-publice-si-a-contractelor-de-concesiune-de-servicii
http://lege5.ro/Gratuit/ha3tcnbz/ordonanta-de-urgenta-nr-54-2006-privind-regimul-contractelor-de-concesiune-de-bunuri-proprietate-publica
http://macrolex.ro/act.php?id=psvyb6A1hkskfdkgfkmjfm3qlsvgkn1q4h0flnqA0j2p4cxvmypq&data=07.09.2017
http://macrolex.ro/act.php?id=psvyb6A1hkskfdkgfkmjfm3qlsvgkn1q4h0flnqA0j2p4cxvmypq&data=07.09.2017
http://macrolex.ro/act.php?id=gp50nstm7mk1g4dpnvA0n6gA7r53sksthnrtxcqvvwlbx4cgjmwq&data=12.09.2017
http://www.mdrap.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/urbanism/legislatie/ghid_elaborare_continut_cadru_PUG.pdf
http://macrolex.ro/act.php?id=Af2n88gpbgmdwvc1smb6rAfjn8ylpy7mrgz89pnpm4sjA9trzwx1&data=17.11.2008
http://www.mdrap.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/urbanism/legislatie/ghid_Regulament_Local_Urbanism.pdf
http://macrolex.ro/act.php?id=wv55pl68pv8sxjxqtzb4z3cr6765t73578lcbp23hbt4rA2yqs81&data=19.06.2002
http://macrolex.ro/act.php?id=m1h4j1g1hxvf0w79dcwgcs0rngfw4ymA35p32s0xw71gxv8yt3j1&data=19.06.2002
http://rur.ro/download/869
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 H.G. nr. 540 / 22.06.2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a 

drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, 

abrogat la data 16.04.2014 de Hotărâre nr. 257 din 09.04.2014.  

 Legea nr. 215 / 23.05.2001 privind administraţia publică locală, modificată și completată de Lege 

nr. 52 din 02.03.2018. 

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, aplicabilă 

de la 25.06.2018, modificată și completată de Ordonanța de urgență nr. 51 din 21.06.2018 

 Legea nr. 351 / 06.07.2001 privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități. 

 Legea nr. 378 / 10.07.2001 pentru aprobarea O.G. nr. 43 / 30.01.2000 privind protecția 

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, 

modificată şi completată prin Legea nr. 462 / 12.11.2003. 

 Legea nr. 422 / 18.07.2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și 

completările ulterioare prin O.U.G. nr. 77 / 26.06.2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor 

de noroc, Legea nr. 261 / 16.07.2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 214 / 2008 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii [cu intrare 

în vigoare la 14.10.2009], H.G. nr. 1410 / 04.12.2009 privind reorganizarea unor instituţii aflate în 

subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, O.U.G. nr. 43 / 13.05.2010 

pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor 

autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul 

Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi 

România, O.U.G. nr. 12 / 15.02.2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli și Legea 

nr. 187 / 12.11.2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286 / 2009 privind Codul penal [cu 

intrare în vigoare de la 01.02.2014] și prin Lege nr. 209 din 03.11.2017 Legea pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  

 Legea nr. 564 / 19.10.2001 pentru aprobarea O.G. nr. 47 / 2000 privind stabilirea unor măsuri de 

protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial. 

 Legea nr. 575/22.10.2001 privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural, în 

vigoare de la 17.11.2001. 

 Ordinul nr. 2039 / 08.04.2002 al Ministrului culturii și cultelor privind înfiinţarea Comisiei de 

avizare a constituirii agenţilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, 

proiectarea şi executarea de lucrări asupra monumentelor istorice, precum şi aprobarea 

regulamentului de organizare şi funcţionare şi a componenţei acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

http://macrolex.ro/act.php?id=sfwzlA7Ax5h93pm3bs4j1dn65s1dngwAdhfy224lx6ghjksrh401&data=16.04.2014
javascript:%20LinkAct(326841);
javascript:%20LinkAct(326841);
http://www.mdrap.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/urbanism/legislatie/L350_2001.pdf
javascript:%20LinkAct(328925);
http://rur.ro/download/869
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 Ordinul nr. 2043/11.04.2002 al Ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, în vigoare de la 

29.05.2002. 

 Ordinul nr. 2086 / 2002 al Ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea criteriilor de avizare 

a constituirii agenţilor economici cu activitate în domeniul monumentelor istorice. 

 Ordinul nr. 2112 / 2002 al Ministrului culturii și cultelor privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

 Legea nr. 413 / 26.06.2002 privind aprobarea O.G. nr. 79 / 30.08.2001 pentru modificarea și 

completarea O.G. 43 / 1997 privind regimul drumurilor, în vigoare de la 12.07.2002. 

 Legea nr. 451 / 08.07.2002 de ratificare a Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa 

la 20 octombrie 2000, în vigoare de la 26.07.2002. 

 H.G. nr. 1309 / 20.11.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul 

timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi 

evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, abrogat la data 14.02.2008 de Hotărâre nr. 

1502 din 12.12.2007, Hotărârea pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul 

timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și 

evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, în vigoare de la 14.02.2008.  

 H.G. nr. 382 / 02.04.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime 

de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri 

naturale, în vigoare de la 16.04.2003. 

 H.G. nr. 447 / 10.04.2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare 

şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii, aplicabilă de la 05.09.2013.  

 Legea nr. 203 / 16.05.2003 republicată în 26.01.2005 privind realizarea, dezvoltarea şi 

modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, în vigoare de la 29.01.2005.  

 H.G. nr. 610 / 29.05.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de 

acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute 

de persoanele fizice sau juridice de drept privat, în vigoare de la 10.06.2003. 

 H.G. nr. 1430 / 04.12.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care 

Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la 

acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, 

proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna (M.O. nr. 905/18 decembrie 2003). 

 Ordinul nr. 2535 / 2003 al Ministrului culturii și cultelor pentru instituirea Registrului agenţilor 

economici autorizaţi să desfăşoare activităţi în domeniul protejării monumentelor istorice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

http://macrolex.ro/act.php?id=lk1ht79zfg50mprh18vsxg7nxdc1lq00xqAqnkjw0hg8px7r8461&data=14.02.2008
http://macrolex.ro/act.php?id=lk1ht79zfg50mprh18vsxg7nxdc1lq00xqAqnkjw0hg8px7r8461&data=14.02.2008
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 Ordinul nr. 2682 / 13.06.2003 al Ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Normelor 

metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei 

analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor 

istorice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare, 

abrogat la data 17.07.2008 de Ordin nr. 2260 din 18.04.2008 - Ordin privind aprobarea Normelor 

metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, în vigoare de la 17.07.2008. 

 Ordinul nr. 2684 / 18.06.2003 al Ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Metodologiei 

de întocmire a obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acestuia, în 

vigoare de la 24.06.2003.  

 H.G. nr. 493 / 01.04.2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor 

istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-

cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului 

Mondial, în vigoare de la 30.04.2004. 

 H.G. nr. 974 / 15.06.2004 privind normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a 

calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile 

şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, aplicabilă de la 

10.12.2015, modificată și completată de următoarele acte: Ordonanta nr. 11 din 29.01.2010, H.G. 

nr. 342 din 04.06.2013 și Legea nr. 301 din 27.11.2015.  

 H.G. nr. 930 / 11.08.2005 privind protecţia sanitară a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare cu 

apă, în vigoare de la 02.10.2005.  

 O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

aplicabilă de la 19.07.2018.  

 Legea nr. 259 / 06.07.2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422 / 2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, în vigoare de la 06.07.2007.  

 Legea nr. 363 / 26.09.2006 privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea I – Rețele de transport, 

aplicabilă de la 29.09.2006.  

 Legea nr. 265 / 2006 privind protecția mediului, în vigoare de la 09.07.2006.  

 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 

localităților, cu modificările ulterioare; aplicabilă de la 19.10.2014. 

 Legea nr. 100 / 19.04.2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 351 / 06.07.2001 privind 

aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, în vigoare de la 30. 04.2007.  

 Legea nr. 190 / 09.06.2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142 / 

28.10.2008 privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice, în vigoare de 

la 12.06.2009.  

 Legea nr. 287 / 17.07.2009 privind Codul Civil, în vigoare de la 01.10.2011.  

http://macrolex.ro/act.php?id=0t95srsck4lbzwdhvk22nmy4gkv9myA2rxskAyqAvytmynqtj5xq&data=17.07.2008
javascript:%20LinkAct(252115);
javascript:%20LinkAct(289901);
javascript:%20LinkAct(289901);
javascript:%20LinkAct(308430);
http://rur.ro/download/869
http://rur.ro/download/887
http://rur.ro/download/869
http://rur.ro/download/869
http://rur.ro/download/869
http://rur.ro/download/869
http://rur.ro/download/869
http://rur.ro/download/869
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 Hotărâre nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea și funcționarea Institutului 

Național al Patrimoniului. 

 O.U.G. nr. 64 / 2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7 / 1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/ 2011, 

aplicabila de la 01.10.2011. 

 Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, 

aplicabilă de la 09.07.2016.  

 Ordin nr. 1278 / 20.04.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de 

protecţie sanitară şi a perimetrului de protecţie hidrogeologică, în vigoare de la 13.05.2011.  

 Legea nr. 60 / 17.04.2012 privind aprobarea O.U.G. 79 / 30.09.2011 pentru reglementarea unor 

măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287 / 15.07.2009 privind Codul Civil, în vigoare de la 

20.04.2012. 

 Legea nr. 185 / 05.07.2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, 

Republicată în temeiul art. 8 din Legea nr. 154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 3 iulie 2017. 

 Legea nr. 229 / 15.07.2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255 / 2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

național, județean și local, și pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350 / 2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, în vigoare de la 21.07.2013.  

 Ordinul nr. 119 / 04.02.2014 al Ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, modificat și completat de urmatoarele acte: 

- Hotărâre nr. 741 din 12.10.2016,  Ordin nr. 994 din 09.08.2018, și Ordin nr. 1378 din 30.10.2018. 

 Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 

privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 

urbanism; în vigoare de la 17.03.2016. 

 Ordinul nr. 994 / 09.08.2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119 / 

2014, în vigoare de la 21.08.2018.  

 
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE 

 
2.1. ÎNCADRAREA ÎN REŢEAUA DE LOCALITĂŢI 
 

Comuna Bogdănești este situată în partea sudică a judeţului Suceava, având centru de 

comună situat la aproximativ 16 km distanţă de municipiul Fălticeni și cca. 40 km distanță față de 

municipiul Suceava. Această distanţă este considerată pe relaţia rutieră, asigurată pe traseele 

http://rur.ro/download/1090
javascript:%20LinkAct(315665);
javascript:%20LinkAct(330278);
javascript:%20LinkAct(331627);
http://rur.ro/download/1090
http://rur.ro/download/1090
http://rur.ro/download/1090
http://rur.ro/download/1090
http://rur.ro/download/1090
http://rur.ro/download/1090
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drumurilor DJ 155A – DN 15C – DN 2. Aceasta se învecinează: 

• la nord-est – cu teritoriul comunei Fântâna Mare; 

• la sud-est  – cu teritoriul comunei Boroaia; 

• la vest    – cu teritoriul comunei Râșca; 

• la nord-vest – cu teritoriul comunei Baia. 

Vatra de sat este dezvoltată de-a lungul principalei căi de comunicaţie rutieră DJ 155A și a 

râului Râșca – afluent a râului Moldova. 

În anul 2020 (1 ianuarie) mărimea medie a unei comune din județul Suceava era de 3961 

locuitori în scădere faţă de anii precedenţi1 (la recensamântul din 2002 mărimea medie era de 

5048 locuitori), populaţia comunei Bogdănești fiind peste medie – 4123 locuitori, rezultând o 

densitate medie de 167 locuitori / 100 ha, net superioară faţă de densitatea medie pe judeţul 

Suceava (89 locuitori / 100 ha). 

 Fiind o comună cu un singur sat, centru politico-administrativ al comunei este localitatea 

cu același nume Bogdănești. 

 Legătura cu cel mai important centru din judeţ - municipiul Suceava, este asigurată pe 

traseul rutier DJ 155A – DN 15C – DN 2, distanţa faţă de acesta fiind de cca. 40 Km. 

 În prezent funcţiile de bază ale localităţii sunt funcţia agricolă şi funcţia de cazare a 

populaţiei proprii. 

 

2.2. FONDUL FUNCIAR 
 

 Comuna Bogdănești se situează în grupa comunelor de dimensiuni mici din judeţ, suprafaţa 

totală a comunei având o pondere de 0,29 % în suprafaţă totală a județului.  

 

Tabel nr.  1 - Situația fondului funciar în comuna Bogdănești la 1 ianuarie 2020 
 

Nr. 

crt. 
Folosinţă 

Suprafaţa 

(ha) 
Structura (%) 

1. Suprafaţa totală – din care: 2470 100,00 - 

2.  Terenuri agricole – din care: 2112 85,51 100,00 

2.1  Arabile 1369 55,43 64,82 

2.2  Păşuni 302 12,23 14,30 

2.3  Fâneţe 422 17,08 19,98 

2.4  Vii 0 - - 

2.5  Livezi 19 0,77 0,90 

3.  Terenuri neagricole – din care: 358 14,49 100,00 

3.1  Păduri 132 5,34 36,97 

3.2  Ape 39 1,58 10,90 

 
1 Scăderea s-ar datora mai curând unui număr mai mare de comune (în anul 2004) decât unei evoluții demografice 
negative. 
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Nr. 

crt. 
Folosinţă 

Suprafaţa 

(ha) 
Structura (%) 

3.3  Drumuri 42 1,70 11,73 

3.4  Construcţii 131 5,30 36,59 

3.5  Alte terenuri 14 0,57 3,91 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 
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Figura nr.  1 - Structura terenurilor agricole 

 
Figura nr.  2 - Structura terenurilor neagricole 

 
 În cadrul terenurilor agricole, cea mai mare pondere o are terenul arabil (1369 ha - 64,82% 

din total agricol), reprezentând mai mult de jumătate din suprafaţa totală a comunei (55,43%). 

 
 

2.3. ASPECTE PRIVIND INTRAVILANUL ACTUAL 
 

 Suprafaţa teritoriului intravilan conform Planului Urbanistic General elaborat anterior 

(1997-1999) este de 526,06 ha (21,30 % din totalul suprafeţei administrative). 

 Conform documentaţiei de P.U.G. elaborată anterior suprafaţa aferentă zonei cu locuinţe şi 

funcţiuni complementare din intravilan ocupă o suprafaţă de 27,31 ha, ceea ce reprezintă un 

procent de 5,19 % din suprafaţa totală intravilană. 

 După anul 1990 se observă o dezvoltare a fondului construit al locuinţelor comunei 

Bogdănești. 

 Se observă două tendinţe majore. 

 Prima constă în ocuparea unor terenuri în afara perimetrului construibil stabilit prin 

Schiţele de sistematizare de dinainte de 1989, în special de-a lungul căilor de comunicaţie. 

 Cea de a doua tendinţă a fost cea de ocupare a unor parcele libere din interiorul 

intravilanului sau printr-un proces de divizare a parcelelor existente. 

 Acest proces a fost determinat şi de către restricţiile naturale - versanţi cu potenţial de 
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instabilitate sau zone de luncă, care deşi îndiguite, prezintă exces de umiditate. 

 În vederea asigurării posibilităţilor de dezvoltare a localităţilor, se impune un studiu atent 

în scopul propunerii unui intravilan corespunzător acestor situaţii şi a unor variante care să 

suporte eventuale extinderi în etapele ulterioare. 

 

2.4. EVOLUŢIE - ISTORIC 
 

Comuna Bogdăneşti este situată în sud-est-ul judeţului Suceava, la 47°18'30'' latitudine 

nordică, 47°15'40'' latitudine sudică, 26°19'22'' longitudine vestică și 26°13'45'' longitudine 

estică. Aşezarea este compactă (cu mai multe străzi principale legate prin uliţe transversale). 

Comuna este formata dintr-un singur sat, Bogdăneşti. Oraşul cel mai apropiat este Fălticeni, 

situat la 15 km departare.  

➢ Prima menţiune documentară 

Localitatea Bogdăneşti este atestată documentar la 04 august 1400, când Alexandru 

Voievod, domn al ţării Moldovei stabilea hotarele Ţării Moldovei. Începând cu această dată, satul 

apare menţionat în mai multe izvoare ale istoriei. 

Urmele de locuire de pe teritoriul comunei Bogdăneşti se întind până în neolitic. 

Între secolele X-XIV sunt identificate primele aşezări în Bogdăneşti, în vatra satului. 

Numele de "Bogdăneşti" vine de la voievodul întemeietor de ţară, Bogdan I (1359-1365) şi 

înseamnă "Unsul lui Dumnezeu". 

Bogdan se ridică împotriva dorinţei regilor maghiari de catolicizare şi, în 1359, pleacă din 

Maramureş (de la Cuhea), în Moldova, unde îi alungă pe urmaşii lui Dragoş, întemeind astfel statul 

moldovean. 

În apropierea capitalei Baia, peste apa Moldovei, zideşte împreună cu Maria, doamna sa, o 

mănăstire - Bogdana, schitul Bogdăneşti sau Bogoslovul. 

În jurul acestei biserici se va forma comunitatea de creştini ortodocşi a satului Bogdăneşti. 

Prin Bogdăneşti trecea drumul Băii, care unea Cetatea Neamţului, Târgul Baia şi Cetatea 

Sucevei cu Hotinul, Soroca, Europa Nordică, Europa Orientală și Asia. Tot prin Bogdănești urcau 

drumurile comerciale spre Ardeal şi spre restul Europei. 

În 1966 satul Bogdăneşti număra 432 de locuinţe și 1487 de locuitori (54% femei). Satul 

Plopi număra 97 de locuinţe şi 344 locuitori (51% femei). 

În 1968 satele Bogdăneasa și Plopi se contopesc cu satul Bogdăneşti. 

 

 
2.5. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL  
 

 Aşezare geografică 

Teritoriul comunei Bogdănești se află situat în sud-est-ul judeţului Suceava, la o distanţă de 

cca 15 km de municipiul Fălticeni și la o distanță de cca. 40 km de municipiul Suceava. Teritoriul 

comunei se învecinează la nord și nord-est cu teritoriul comunei Vadul Moldovei, la est, sud-est și 
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sud cu teritoriul comunei Boroaia, la vest cu teritoriul comunei Râşca și la nord-vest cu teritoriul 

comunei Baia. Cel mai apropiat oraş este Fălticeni, de care este legat prin DJ 155A - DN 15C - DN 2  

(E 85). Relaţiile de intercondiţionare în teritoriu a comunei Bogdănești sunt deosebit de slabe ca 

urmare a poziţiei izolate şi a căilor de comunicare indirecte.  

 

Caracteristicile reliefului 

 În raport cu marile unităţi de relief ale ţării, comuna este situată în partea de nord a 

Subcarpaţilor Moldovei, la contactul a două unităţi geostructurale: unitatea de platformă a 

Podişului Moldovei şi unitatea de orogen a Carpaţilor şi Subcarpaţilor Orientali.  

 Relieful de astăzi din zona comunei Bogdăneşti este rezultatul acţiunii agenţilor interni 

(agenţi morfotectonici) desfăşurată pe faze, etape şi epoci morfotectonice. Evoluţia reliefului 

teritoriului comunei Bogdăneşti s-a realizat în două epoci: epoca precarpatică şi cea carpatică. 

Relieful actual al comunei Bogdăneşti a început să se schiţeze încă din Sarmaţian, de îndată ce 

apele mărilor care îl acopereau s-au retras spre actualul bazin al Mării Negre. Dintre factorii 

modelatori, un rol deosebit de activ în crearea şi evoluţia reliefului l-au avut reţeaua hidrografică 

şi procesele de versant. Reţeaua hidrografică a constituit cel mai important factor modelator. 

Iniţial, ea a avut un caracter consecvent şi s-a dezvoltat continuu, atât spre amonte cât şi spre aval. 

Aspectul de astăzi al văilor, mai ales al celor subsecvente şi al celor secundare, a rezultat în urma 

a numeroase modificări pe care ele le-au suferit de-a lungul timpului.  

 

Formele de relief 

Reliful actual al comunei Bogdăneşti a început să se schiţeze înca din Sarmaţian, de îndată 

ce apele mărilor care îl acopereau s–au retras spre actualul bazin al Mării Negre. Dintre factorii 

modelatori, un rol deosebit de activ în crearea şi evoluţia reliefului l–au avut reţeaua hidrografică 

şi procesele de versant. 

 Pe teritoriul comunei Bogdăneşti se întâlnesc următoarele forme de relief: 

• platourile – întâlnite în partea de sud a regiunii la altitudini de 400 – 460m, au lăţimi de 200 

– 500m. Forma plană de relief a făcut ca apa din precipitaţii să aibă o scurgere lentă, 

contribuind negativ la formarea procesului de pseudogleizare, care prezintă un grad foarte 

avansat stânjenind buna dezvoltare a plantelor. 

• versanţii –  urmăresc văile şi au lungimi în funcţie de lungimea acestora. O lungime mai 

mare o au versanţii ce întovăraşesc pâraiele Bogdăniţa şi Râşca. Suprafaţa versanţilor este 

modelată în întregime de procese deluviale active. 

• văile – au caracter subsecvent, orientate pe direcţie SV–N (valea pârâului Bogdăniţa) cu o 

deschidere de 30 – 70m, iar valea pârâului Râşca este orientată pe direcţie V–NE cu o 

deschidere de 150 – 350m. 

• lunca – este situată în partea de N–NE a comunei, cu terase slab conturate ale râului 

Moldova. 
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Clima 

Clima locală este rezultatul climei generale şi al modificărilor produse local de condiţiile de 

relif, apă, sol, vegetaţie. Analizând harta climatică și topoclimatică a României rezultă că teritoriul 

comunei Bogdăneşti se încadrează climatic în zona temperat continentală cu nuanţe excesive, ierni 

geroase si veri călduroase, uneori cu perioade prelungite de secetă. Masele de aer predominante 

sunt cele baltice si scandinave, Carpaţii Orientali oprind într-o oarecare măsură masele de aer 

oceanice, mai umede si mai puţin reci. 

Perioada de vegetaţie este lungă si permite dezvoltarea unui număr mare de plante. 

Primele îngheţuri apar între 20 octombrie si 10 noiembrie, iar ultimele îngheţuri se înregistrează 

între 5-15 martie. 

 Toamna şi iarna vânturile cele mai frecvente sunt din direcţiile Nord-Est si Est iar vara şi 

primăvara sunt din direcţiile Sud și Vest. 

Umiditatea relativă a aerului înregistrează maxim în perioada noiembrie-ianuarie (78%-

82%) si minim în aprilie (62%). Umiditatea absolută atinge valoarea maximă în iulie (12,22mm) 

si minimă (2,8mm) în ianuarie. 

Valorile nebulozităţii, medie lunară și anuală, arată că aceasta scade continuu din iarnă şi 

până în vară. 

Temperatura celei mai calde luni, iulie este cuprinsă între mediile de 18ºC si 22ºC. 

Temperatura medie anuală este de 8ºC. Indicii de ariditate au valori cuprinde între 28 ºC și 40 ºC. 

 Cantitatea de pricipitaţii anuale este cuprinsă între 600 și 800 mm.  

 

 Reţeaua hidrografică 

 Comuna Bogdăneşti este străbătută de la vest către est de pârâul Râşca cu afluenţii lui 

Bogdăniţa și Strâmba, pe teritoriul comunei, și afluenţii Seaca, Râşcuţa, Moişa și Slătioara în afara 

comunei. În partea de nord a comunei, curge pârâul Adâncata care se varsă în pârâul Moldova. 

 Adâncimea apei freatice este cuprinsă între 2-6 m. Regimul hidrologic al pârâului Râşca 

este de tip D, regim definit în timp şi spaţiu a caracteristicilor principale: alimentarea cu apa din 

precipitaţii, pierderi de apa în atmosferă, nivelul suprafeţei libere, viteză și curenţi, debitele lichide 

şi afluviunile, forma albiei, eroziunile şi depunerile, temperatura apei.  

 Pârâul Rîşca se caracterizează prin debit mic iarna și mare primavara, alimentarea cu apa 

din ploi este predominantă, astfel că în timpul averselor puternice, pârâul capătă caracter 

torenţial, producând pagube însemnate.  

 

 Flora și fauna 

 Condiţiile fizico – geografice din zonă au favorizat îmbinarea elementelor forestiere cu cele 

de luncă. 

Dintre arbuşti sunt prezenţi alunul, cornul, lemnul câinesc, măceşul, cornul, sângerul. Toate 

aceste specii se gasesc în partea de S, SV, SE a comunei Bogdăneşti si mai puţin în nord.  

Dintre păsările caracteristice ale acestei zone amintim cioara, corbul, coţofana, cucul, 
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mierla, pupăza, rândunica, ciocârlia, graurul, piţigoiul, dintre păsările răpitoare uliul, bufniţa. 

Comuna Bogdăneşti fiind situată în imediata apropiere a pădurii are o faună legată de 

mediul de viaţa al pădurii dar şi de mediul de viaţă al zonei de câmp. Dintre mamifere amintim 

vulpea, căprioara, lupul, mistreţul, iepurele, dihorul, nevăstuica. De remarcat este fauna apelor, 

printre specii amintind păstrăvul, boiştenul, cleanul, mreana, chiar şi stiuca. 

 

 Solurile și subsolul  

 Pe teritoriul comunei Bogdăneşti se întâlnesc o gamă largă de soluri astfel: 

• soluri cenuşii sau soluri de pădure care au pH acid (5,4÷5,5) , având o textură lutoagriloasă. 

Corectarea aciditaţii acestor soluri se poate face prin aplicarea de amendamente calcaroase 

sau a gunoiului de grajd. 

• Soluri argiloiluviale bruneluvice, care au pH cuprins între (4,5÷6,0). Pe aceste soluri se 

întâlnesc păioase, ierburi perene, pășuni, pajiști naturale. 

• Soluri brune, care predomină pe suprafeţe slab înclinate şi cu pH cuprins între (5,5÷6,5). 

Pe aceste soluri se recomandă culturile de grâu, cartof și porumb. 

• Soluri hidromorfe , care posedă un conţinut de humus sărac , necesitând lucrări de drenaj 

și afrânare, sau pH între 5,5 – 6,5 şi sunt utilizate pentru cultura grâului şi porumbului, dar 

pentru sporirea fertilitaţii se recomandă folosirea pe aceste soluri a îngrăşămintelor 

organice. 

• Soluri asociate din zona cu alunecări stabilizate cu solurile din zona cu alunecări active. 

Aceste soluri s-au format prin alunecări de teren de pe versanţii înclinaţi , unde solurile 

sunt formate prin alternanţe de roci permiabile care favorizează strângerea apelor din 

precipitaţii la nivelul patului de alunecare. Folosirea acestor soluri este de păşune si rareori 

de fâneaţa.  

  

Resurse naturale 

• Resurse ale solului: 

o materiale de construcţie: 

▪ nisipuri şi pietrişuri, argilă; 

o tipuri de soluri: 

▪ soluri cenuşii; 

▪ soluri brune argiloiluviale, soluri brune luvice, luvisoluri albice si 

planosoluri; 

▪ soluri brune; 

▪ soluri gleice; 

▪ protosoluri aluviale, soluri aluviale si erodisoluri; 

▪ asociaţii de soluri în zonă cu alunecări stabilizate si cu alunecări 

active. 

• Resursele hidrologice:  
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o Izvoare: 

▪ Dulci: de mică adâncime, 

o Pâraie: 

▪ Pârâul Râşca cu afluenţii lui Bodgăniţa şi Strâmba 

▪ Pârâul Adâncata care se varsă în pârâul Moldova 

▪ Utilizări procesuale: la treburile gospodăreşti şi la adăpatul 

animalelor; 

▪ Potabilitate: scăzută din cauza diverşilor poluanţi 

o Lacuri: 

▪ Lacuri naturale nu sunt. Cele artificiale sunt în suprafaţă 

nesemnificativă, aflându-se în proprietate privată. 

• Resursele climaterice: 

o Radiaţia solară este destul de mare, favorizând amenajarea unor captatoare 

de energie. 

o Energia eoliană - vânturile de NV sunt destul de puternice, cu un potenţial 

mediu de valorificare. 

• Resursele floristice: 

o Condiţiile fizico – geografice din zonă au favorizat îmbinarea elementelor 

forestiere cu cele de luncă. 

o Dintre arbuşti sunt prezenţi alunul, cornul, lemnul câinesc, măceşul, cornul, 

sângerul.  

o Plante medicinale: numeroase şi valoroase – sunătoare, romaniţă, coada 

şoricelului, mentă, măcieş, ciuboţica cucului, etc. 

• Resursele faunistice: 

o Comuna Bogdăneşti fiind situată în imediata apropiere a pădurii, are o faună 

legată de mediul de viaţă al pădurii dar şi de mediul de viaţa al zonei de câmp. 

Dintre speciile de  mamifere amintim vulpea, căprioara, lupul şi mistreţul, dar 

numărul lor este foarte redus, datorită arealului restrâns în care speciile se pot 

dezvolta. 

o Dintre păsările caracteristice ale acestei zone amintim cioara, corbul, 

coţofana, cucul, mierla, pupăza, rândunica, ciocârlia, graurul, piţigoiul, dintre 

păsările răpitoare uliul, bufniţa, ciuful de pădure. 

o Fauna acvatică este reprezentată în apele stătătoare prin şobolanul de apă si 

chiţcanul. Păsările migratoare sunt reprezentate prin raţe si gâşte sălbatice. De 

asemenea, primăvara si vara se întâlnesc stârcul, berzele si bătăuşul. 

o De remarcat este fauna apelor, printre specii amintind păstrăvul, boişteanul, 

cleanul, mreana, bibanul etc. 

• Resursele peisagistice: 
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o Pitorescul deosebit al zonei şi mai ales cel al văilor superioare ale pâraielor, 

cu un mediu nepoluat şi atractiv, ar putea fi valorificat prin dezvoltarea 

turismului şi agroturismului. 

 
2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU. PREVEDERI ALE DOCUMENTAȚIILOR DE PLANIFICARE ȘI 

AMENAJARE A TERITORIULUI DE RANG SUPERIOR  
 

2.3.1. STRATEGII NAȚIONALE  
 

2.3.1.1. CONCEPTUL NAȚIONAL STRATEGIC DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ (2030)  
 

 Conceptul strategic de dezvoltare teritorială este un document strategic privind 

dezvoltarea teritorială durabilă și integrată pe termen mediu și lung a României și stabilește liniile 

directoare de dezvoltare a României la scară regională, interregională, națională prin integrarea 

relațiilor relevante la nivel transfrontalier și transnațional corelând conceptele de coeziune și 

competitivitate la nivelul teritoriului.  

 Potrivit provocărilor și potențialului de dezvoltare CNSDT se structurează într-un obiectiv 

strategic și cinci linii directoare. Obiectivul strategic general este Integrarea Romaniei în 

Uniunea Europeana prin afirmarea identității regional-continentale, creșterea coeziunii spațiale și 

dezvoltare teritorială durabilă.  

 Dintre liniile directoare am subliniat acele direcții care au influență asupra teritoriului 

studiat:  

 Racodarea la rețeaua europeană a polilor și coridoarelor de dezvoltare spațială 

 Structurarea și dezvoltarea rețelei de localități urbane 

▪ dezvoltarea tramei de infrastructuri de transport și telecomunicații la scară 

națională și regională ca armatură a dezvoltării echilibrate (realizarea legăturii 

transcarpatice Transilvania - Moldova, modernizarea sistemului de drumuri din 

zona de frontiera cu Republica Moldova); 

▪ întărirea funcțiunilor metropolitane ale polilor urbani din ierarhia superioară de 

localități prin dezvoltarea unor servicii de importanță națională și 

supranațională; 

▪ creșterea rolului polilor regionali cu funcțiunea de „orașe poartă”; 

▪ promovarea cooperării între orașe și zonele rurale vecine; 

▪ stimularea cooperării transfrontaliere ca oportunitate în consolidarea rolului 

național, regional sau local al localităților; 

▪ dezvoltarea și diversificarea relațiilor dintre centrele urbane susținută de 

formarea unor axe de dezvoltare în relație cu axele majore de transport; 

▪ susținerea procesului de urbanizare.  

 Afirmarea solidarității urban - rural și dezvoltarea rurală 
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▪ dezvoltare endogenă bazată pe diversitate și performanţă (pentru studiul de față 

interesează ariile rurale cuprinse în interiorul aglomerațiilor urbane și arii 

rurale incluse în culoare urbanizate); 

▪ promovarea partereniatelor între orașe / aglomerații urbane și formele de 

asociere a comunelor rurale; 

▪ formularea și implementarea conceptelor de dezvoltare în cadrul unor 

parteneriate între oraș și localitățile din zona înconjuratoare; 

▪ conservarea diverselor identități culturale, valori naturale și peisaje culturale 

atât local cât și prin crearea unor parcuri tematice subregionale (eco-turism, 

agro-turism); 

▪ punerea în valoare a potențialului ariilor rurale de dezvoltare a producției de 

energii neconvenționale - sigure și prietenoase cu mediul; 

▪ protejarea localităților rurale de riscurile naturale și de efectele negative cauzate 

de urbanizare și de marile lucrări de infrastructură.  

 Consolidarea și dezvoltarea rețelei de legături interregionale 

 Valorificarea patrimoniului natural și construit 

 
2.3.1.2. P.A.T.N.  

 

Secțiunea I – Rețele de transport 
Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport cuprinde 

direcţiile de dezvoltare a infrastructurii de transport. 

 

Căi rutiere 
În cadrul Anexei nr. 1 Direcţii de dezvoltare prevăzute în Planul de amenajare a teritoriului 

national - Secţiunea I – Reţele de transport la secţiunea A. Reţeaua de căi rutiere, sunt enumerate 

coridoarele dedicate autostrăzilor, dintre care cităm selectat pe cele situate în aria de influenţă: 

- 1.06. Siret* - Suceava - Bacău - Mărășești – Tișița (conexiune cu Coridorului IX);  

- 1.14. Petea - Satu Mare - Baia Mare - Mireșu Mare - Dej - Bistrița - Vatra Doreni – Suceava. 
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Figura nr. 3 - Direcţiile de dezvoltare a reţelelor de căi rutiere (P.A.T.N. Secţiunea I. A) 
 

Căi ferate 

Conform Secţiunii B. Reţeaua de căi feroviare a PATN 1. Linii de cale ferată convenţionale, cu 

viteza până la 160km/h pe trasee existente reabilitate, următoarele tronsoane de cale ferată ce 

deservesc zona de influență a comunei trebuie modernizate: 1.06. Vicșani* - Suceava - Paşcani. 

 

 

 
Figura nr. 4 - Direcţiile de dezvoltare a reţelelor de căi feroviare (P.A.T.N. Secţiunea I. B) 

 

Căi aeriene 
În cadrul Secţiunii D. Reţeaua de aeroporturi. 1. Aeroporturi existente din PATN sunt 

prevăzute lucrări de modernizare pentru Aeroportul Suceava (la pct. 1.10).  
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Figura nr. 5 - Direcţiile de dezvoltare a reţelei de aeroporturi (P.A.T.N. Secţiunea I. D). 

 

Căi navigabile 
Nu este cazul. 

Figura nr. 6 - Direcţiile de dezvoltare a reţelei de căi navigabile (P.A.T.N. Sectiunea I. C) 
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Reţeaua de transport combinat 
În PATN, Secţiunea E. Reţeaua de transport combinat include în capitolul 1. Terminale de 

transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de modernizare la pct. 1.21: 
Terminalul Suceava. 

 

Secțiunea a II-a – Apa 

Pe teritoriul administrativ al comunei Bogdănești se pot identifica următoarele zone: 

- din punct de vedere al apei pentru irigaţii : nu este cazul  

- din punct de vedere al resurselor de apă dulce : zone cu resurse de apă subterană cu 

vulnerabilitate ridicată, care necesită măsuri de prioritare de protecție la poluare  

- din punct de vedere al apei pentru industrie : nu este cazul 

Autorităţile administraţiei publice vor coopera în aplicarea prevederilor acestei legi, luând 

măsuri pentru: 

▪  asigurarea protecţiei resurselor de apă împotriva epuizării, poluării şi degradării lor, 

printr-o utilizare durabilă 

▪  corelarea resurselor cu cerinţele de apă pentru populaţie, industrie, irigaţie şi alte 

folosinţe, precum şi integrarea acestor acţiuni în amenajarea teritoriului pe termen scurt, 

mediu şi lung. 

Astfel, conform anexei II putem preciza că teritoriul administrativ al comunei Bogdănești 

se află situat în cadrul bazinului hidrografic al râului Moldova, bazin caracterizat prin  resurse 

hidrografice specifice mai mici (cuprinse între 50% şi 100% din resursa medie) decât media pe 

ţară şi cu vulnerabilitate ridicată, care necesită măsuri prioritare de protecţie la poluare. 

Principalul curs de apă ce străbate teritoriul administrativ este râul Râșca, afluent al râului 

Moldova, curs de apă de categoria I de la izvoare pâna la vărsarea în râul Siret. 

 

Secțiunea a III-a – Zone protejate 
Pe teritoriul comunei Bogdănești au fost identificate următoarele: 

Zone (arii) naturale protejate de importanță națională: 

▪  Situl Natura 2000 ROSCI 0365 Râul Moldova între Păltinoasa și Ruși (la limita de nord-

est a comunei) 

Zone (arii) naturale protejate de importanță locală din județul Suceava: 

- Nu este cazul. 

Monumente și ansambluri de arhitectură: 

206*: SV-II-a-B-05498 Ansamblul bisericii ”Sf. Voievozi” – sat Bogdănești – sec. XVIII-XIX 

207*: SV-II-m-B-05498.01 Biserica de lemn ”Sf. Voievozi” – sat Bogdănești – sec. XVIII 

208*: SV-II-m-B-05498.02 Turn clopotniță – sat Bogdănești – 1879. 

Notă: * - numărul de ordine din Lista Monumentelor Istorice 2015.  

 

Secțiunea a IV-a – rețeaua de localități 

Reţeaua naţională de localităţi este compusă din localităţi urbane şi din localităţi rurale, 
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ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II - IV din Legea nr. 351 / 2001. Potrivit legii, 

ierarhizarea localităţilor pe ranguri este următoarea: 

a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană; 

b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european; 

c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în 

reţeaua de 

localităţi; 

d) rangul III - oraşe; 

e) rangul IV - sate reşedinţă de comună; 

f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

 

Astfel, conform Legii, localitatea Bogdănești este o localitate rurală de rang IV. 

Elementele şi nivelurile de dotare pentru localităţile rurale de rangul IV, precum şi gradul 

de satisfacere a acestora de către localitatea Bogdănești, sunt prezentate în tabelul următor:  

 

Nr. crt. Elemente de dotare  

1 sediu de primărie Da 

2 grădiniţă Da 

3 şcoală primară Da 

4 gimnazială Da 

5 dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic Da 

6 poştă, servicii telefonice Da 

7 sediu de poliţie şi de jandarmerie Da 

8 cămin cultural cu bibliotecă Da 

9 magazin general, spaţii pentru servicii Da 

10 teren de sport amenajat Da 

11 parohie Da 

12 cimitir Da 

13 staţie/haltă C.F. Nu 

14 staţie de transport auto Da 

15 dispensar veterinar Da 

16 sediu al serviciului de pompieri Da 

17 puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor Da 

18 alimentare cu apă prin cişmele stradale Da 

 

Se poate observa faptul că localitatea Bogdănești are un nivel de echipare satisfăcător. 

Din punct de vedere administrativ, judeţul Suceava este un teritoriu care cuprinde o reţea 

urbană formată din 5 municipii, 11 oraşe, 98 comune și 379 sate. 

Centrul administrativ al judeţului este municipiul Suceava care are rolul de principal centru 

economic, social, cultural-ştiinţific. Municipiul Fălticeni are rol de pol de sprijin în cadrul reţelei 
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de localităţi.  

Localitatea Bogdănești este situate în zona de influenţă a municipiului Fălticeni. 

 

Secțiunea a V-a – zone de risc 
Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a V-a - Zone de risc natural. În înţelesul acestei legi, zonele de risc natural sunt arealele 

delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor fenomene 

naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi 

pot produce pagube şi victime umane. Fac obiectul legii zonele de risc natural cauzat de cutremure 

de pământ, inundaţii şi alunecări de teren. Zonele de risc cauzate de alte fenomene naturale se 

supun reglementărilor specifice. 

Delimitarea geografică a acestora (zonelor de risc natural) se bazează pe studii şi cercetări 

specifice elaborate de instituţii specializate, materializate prin hărţi de risc natural avizate de 

organele de specialitate ale administraţiei publice locale şi centrale, competente potrivit legii. 

Declararea unui areal ca zonă de risc natural se face prin hotărâre a consiliului judeţean în baza 

hărţilor de risc natural avizate potrivit Legii. 

De asemenea, conform Legii, în zonele de risc natural, delimitate geografic şi declarate 

astfel conform legii, se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, 

realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor, care se cuprind în planurile de urbanism şi 

amenajare a teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi 

intervenţie împotriva dezastrelor. Potrivit legii, finanţarea studiilor şi cercetărilor necesare în 

vederea elaborării hărţilor de risc natural, constituirii băncilor de date aferente, precum şi 

lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor naturale se face din bugetul de stat, prin bugetele 

Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerului Apelor şi Protecţiei 

Mediului, din bugetele locale, precum şi din alte surse legal constituite. Lucrările de prevenire şi 

atenuare a riscurilor naturale constituie cauză de utilitate publică.  Priorităţile privind 

finanţarea şi executarea hărţilor de risc natural, a lucrărilor de prevenire şi atenuare a riscurilor 

naturale se stabilesc de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi de Ministerul 

Apelor şi Protecţiei Mediului, la propunerea consiliilor judeţene. 

Consiliile judeţene, conform atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în termen de 3 ani de la 

data intrării în vigoare a legii vor identifica în detaliu, vor delimita geografic şi vor declara zonele 

de risc natural de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi vor constitui bănci de date 

informatizate privind aceste zone, care vor fi reactualizate periodic şi integrate în sistemul 

naţional de monitorizare. 

 

Secțiunea a VI-a – zone turistice 

Zona Fălticenilor constitue un veritabil vector de coordonare atât a turismului judeţean, cât 

şi a turismului care poate valorifica potenţialul localităţilor riverane. Combinaţia dintre 

patrimoniul natural şi cel antropic fac din judeţul Suceava unul dintre cele mai bogate județe în 

resurse turistice, distribuite în mod împrăştiat pe întreg teritoriul. 
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2.3.2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST 2014-2020 

 
 Regiunea Nord-Est, prima dintre cele opt regiuni de dezvoltare, sub aspectul mărimii și al 

populației, se situează pe ultimul loc în Romania în raport cu produsul intern brut regional pe cap 

de locuitor, datorită pe de o parte nivelului scăzut al productivității, iar pe de altă parte a unor 

nivele al infrastructurii fizice și de utilități dintre cele mai scăzute din punct de vedere cantitativ 

și calitativ. Totodată, regiunea a înregistrat pe orizonturi largi de timp cote înalte ale ratei 

șomajului.  

 În acest context, obiectivul general al Strategiei Regionale Nord-Est 2014-2020 este 

”derularea unui proces de creștere economică durabilă, favorabil creșterii competitivității economice 

și incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni 

ale României!”. Acest obiectiv se sprijină pe următoarele direcții strategice de dezvoltare:  

 

VIZIUNEA ”În anul 2022 Regiunea de Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, 

a lucra și a locui!” 

  

OBIECTIV 

GENERAL 

”Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică 

durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii 

sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de 

celelalte regiuni ale României!” 

  

ȚINTA PROPUSĂ 

PENTRU ANUL 

2022 

”Indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional pe cap de 

locuitor la nivel regional va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la 

nivel național și 37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar!” 

 

Obiective specifice:  

 Creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor vulnerabile. 

 Îmbunătățirea accesului și participării la educație și instruire de calitate. 

 Sprijinirea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și urbane aflate în declin. 

 Creșterea accesibilității și conectivității și mobilității prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport. 

 Creșterea accesului la infrastructura T.I.C. de calitate. 

 Sprijinirea inovării și competitivității mediului economic. 

 Impulsionarea sectorului de cercetare-dezvoltare, în special a celei aplicate. 

 Sprijinul mediului economic în zonele urbane și rurale. 

 Îmbunătățirea accesului la finanțare și la servicii de afaceri de calitate pentru I.M.M.-uri. 

 Promovarea eficienței energetice și a economiei ”verzi”. 

 Protejarea mediului și biodiversității prin valorificarea siturilor naturale și realizarea 

de investiții specifice aquisului comunitar. 
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Strategia de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, are un pregnant rol economic, 

în sensul în care promovează cu precădere aspecte care ţin de forţa de muncă, de infrastructura 

de afaceri...etc.  

Aspectele spaţiale sunt prezentate în situaţia existentă, dar strategia nu le preia la capitolul 

măsuri. Acest fapt întăreşte necesitatea unui Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional, în 

care accentul să fie pus pe dinamicile de dezvoltare şi pe aspectul spaţial al acesteia, mai ales dacă 

avem în vedere faptul că în anul 2003 I.N.C.D. URBANPROIECT București a demarat și realizat 

Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional Regiunea 1 Nord-Est (Piatra Neamț) – faza 

Documentare, însă aceasta întreprindere nu a mai fost și finalizată cu etapele următoare.  

Tonul rămâne unul vag, neputându-se identifica clar relaţia între diverse măsuri; nu putem 

identifica măsurile prioritare, care ar putea structura intervenţia aplicată la nivelul municipiului 

Fălticeni. 

De asemenea, rolul regiunii este de a putea asigura un dialog la nivel european 

(regiune=NUTS 2), lucru pentru care sunt necesare atât un Program Operaţional Regional cât şi 

un plan de amenajare a teritoriului zonal regional. În lipsa acestora, traducerea în plan local a 

direcțiilor de dezvoltare este foarte dificilă, raportarea la PATN sau la Conceptul Strategic National 

de Dezvoltare fiind mult mai utile.  

În ceea ce priveşte comuna Bogdănești, atât intenţiile cu caracter director ale P.A.T.N., 

C.S.N.D. și Strategiei de Dezvoltare a Regiunii ar trebui să se răsfrângă într-un nivel intermediar, 

cel al judeţului. Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.) se întocmeşte pentru 

teritoriul administrativ al judeţului și reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare 

socio-economica a acestuia. 

Planurile de amenajare a teritoriilor judeţene – P.A.T.J. - conţin programe de măsuri pe 

termen scurt, mediu și lung care privesc înlăturarea sau ameliorarea disfuncţionalităţilor şi 

disparităţilor care se manifestă în acea zonă.  

 
2.3.3. PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN SUCEAVA 

 
 Întrucât aria cuprinsă în prezentul studiu nu se apropie ca scară de cea cuprinsă în P.A.T.J. 

Suceava nu vom menționa aici decât aspectele strategice ale dezvoltării județene :  

 Obiectivul principal al P.A.T.J. Suceava este acela de a crea șanse egale de dezvoltare 

întregului teritoriu județean şi de a asigura premisele unei dezvoltări durabile care să contribuie la:  

 - creșterea competitivității teritoriului respectiv în cadrul economiei naționale;  

 - stoparea declinului demografic, asigurarea unei creșteri a populației, stabilității și 

integrării părții active din aceasta, în structurile economice locale;  

 - valorificarea superioară a potențialului natural, în special al celui puternic prezent pe 

teritoriul județului și transfrontalier, la nivel regional, zonal și național;  

 - protejarea terenurilor agricole cu valoare economică ridicată, prin promovarea unor 

măsuri restrictive în procesul de scoatere a acestora din circuitul agricol în favoarea zonelor 

construite ale localităţilor;  
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 - constatarea şi inventarierea permanentă a fenomenelor de eroziune și alunecare a 

terenurilor, în vederea intervențiilor de ameliorare și îmbunătățire a calității fondului funciar;  

 - ameliorarea unor dezechilibre constatate la nivel zonal în dezvoltarea economico-socială 

a teritoriului, determinate atât de condițiile geografice cât și de particularitățile dezvoltării 

specifice care au condus la concentrări de populație și activitaţi economice în principal în jurul 

municipiilor și oraşelor importante;  

 - corelarea în plan teritorial a echipării de bază a teritoriului cu organizarea rețelei generale 

de localități, într-o concepție unitară, îmbinându-se necesitățile de perspectivă ale economiei 

naționale cu asigurarea unor condiții de viață cât mai bune în cadrul localităților;  

 - racordarea județului la traseele majore de circulație europeană, în paralel cu dezvoltarea 

rețelei de circulație intrajudețene.  

 

2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE 
 

Profilul social-economic al localităţilor comunei Bogdănești este determinat în principal de 

funcţia agricolă. 

Economia comunei Bogdănești are un caracter predominant agricol. La nivelul anului 1989  

volumul activităţii economice se realiza în proporţie de 50% în agricultură, 10% în industrie, iar 

restul de 40% în servicii. Volumul activităţii economice după anul 1990 a scăzut, crescând 

ponderea producţiei agricole. 

Funcţia forestieră este limitata, datorita potenţialului forestier scazut de pe teritoriul 

comunei.  

Cea mai mare parte a activităţilor agricole se desfăşoară pe suprafeţele proprietarilor 

particulari care se situează în extravilanul localităţii. 

 

2.4.1. AGRICULTURA  
 

După întindere comuna se află în grupa comunelor mici ale judeţului Suceava.  

Opţiunile fundamentale ale agriculturii în această perioadă sunt reforma şi integrarea în 

structurile agricole ale Uniunii Europene. Obiectivele şi priorităţile cele mai importante vizează 

creşterea producţiei şi productivităţii agricole în vederea formării unei pieţe deschise şi 

competitive. 

 În comuna Bogdăneşti, după modul de folosinţă, suprafaţa agricolă este de 2.112  hectare 

fiind distribuită în 1.369 hectare teren arabil, 302 hectare păşuni, 422 hectare fâneţe naturale şi 

19 ha livezi. 

 

Tabel nr.  2 - Situația fondului funciar în comuna Bogdănești la 1 ianuarie 2020 
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Nr. 

crt. 
Folosinţă 

Suprafaţa 

(ha) 
Structura (%) 

1. Suprafaţa totală – din care: 2470 100,00 - 

2.  Terenuri agricole – din care: 2112 85,51 100,00 

2.1  Arabile 1369 55,43 64,82 

2.2  Păşuni 302 12,23 14,30 

2.3  Fâneţe 422 17,08 19,98 

2.4  Vii 0 - - 

2.5  Livezi 19 0,77 0,90 

3.  Terenuri neagricole – din care: 358 14,49 100,00 

3.1  Păduri 132 5,34 36,97 

3.2  Ape 39 1,58 10,90 

3.3  Drumuri 42 1,70 11,73 

3.4  Construcţii 131 5,30 36,59 

3.5  Alte terenuri 14 0,57 3,91 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 

 

 Mecanizarea agriculturii 

În comuna Bogdănești serviciile mecanizate pentru agricultură sunt asigurate în mod 

exclusiv de proprietari privaţi de utilaje agricole. Ţinând cont de suprafaţa de teren agricol, 

încărcătura medie pe un tractor este de peste 100 ha teren arabil, gradul de dotare mecanică a 

comunei fiind foarte slab.  

 

 Servicii de asistenţă tehnică, sanitar – veterinare şi de reproducţie 

În comună serviciile sanitar veterinare sunt asigurate prin Dispensarul Sanitar Veterinar 

ce dispune de un centru propriu.  

 

 Lucrările de combatere a eroziunii solului 

Legat de organizarea antierozială a terenului trebuie acordată o mare atenţie creării 

unităţilor teritoriale de lucru şi drumurilor de exploatare pentru a asigura condiţiile cele mai 

favorabile aplicării mecanizării lucrărilor agricole pe linia curbei de nivel şi a transporturilor în 

concordanţă cu cerinţele de atenuare a proceselor de degradare a solului. 

La lucrările de nivelare şi modelare a terenurilor alunecate sunt indispensabile lucrările 

pentru eliminarea excesului de apă de pe versanţi şi asigurarea unui drenaj natural extern. 

Crăpăturile mari şi adânci trebuie astupate corespunzător înaintea executării modelării. 

Prin modelare să se asigure condiţiile de evacuare a surplusului de apă prin crearea unor 

debuşee în genul celor naturale. 

Toate drumurile de exploatare a căror treaseu intersectează normal sau oblic linia de 
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scurgere, pe terenurile cu alunecări şi procese de eroziune puternică trebuie să fie prevăzute cu 

canal înclinat marginal. 

Toate canalele înclinate pe terenurile cu alunecări trebuie să fie impermeabilizate iar 

consolidarea să fie făcută cu un strat de balast. 

 

 Producţia vegetală 

 

Tabel nr.  3 - Evoluția suprafeței agricole după modul de folosință 
 

Nr.  

crt. 
Specificaţie 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Suprafaţa agricolă (ha) 2112 2112 2112 2112 2112 

2 Ponderea în total suprafaţă % 85,51 85,51 85,51 85,51 85,51 

3 Suprafaţa arabilă (ha) 1369 1369 1369 1369 1369 

4 Ponderea în total suprafaţă % 55,43 55,43 55,43 55,43 55,43 

5 Suprafaţa livezi (ha) 19 19 19 19 19 

6 Ponderea în total suprafaţă % 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

7 Suprafaţă vii (ha) - - - - - 

8 Ponderea în total suprafaţă % - - - - - 

9 Supafaţă păşuni (ha) 302 302 302 302 302 

10 Ponderea în total suprafaţă % 12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 

11 Supafaţă fâneţe (ha) 422 422 422 422 422 

12 Ponderea în total suprafaţă % 17,08 17,08 17,08 17,08 17,08 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 

 

Principalele culturi dezvoltate în zonă sunt influenţate de factorii climaterici, astfel în anul 

2019 cultura de bază fiind grâul+secara (292 ha, 21,33%), porumbul (250 ha, 18,26%), apoi 

cartoful (150 ha, 10,96%) şi altele (337 ha, 24,71%) .  

 

Pomicultura este reprezentată doar la nivelul gospodăriilor, existând peste 19 ha livezi cu 

pomi fructiferi.  

 

Solul si clima din comuna oferă condiţii bune pentru agricultură cu condiţia sa fie luate 

măsurile necesare: menţinerea si sporirea continua a fertilitaţii solului, mecanizarea agriculturii, 

mentinerea agriculturii, menţinerea suprafeţelor cultivate cu legume, revigorarea sectorului 

pomicol, împădurirea zonelor cu grad ridicat de uzură. 

 

Tabel nr.  4 - Structura culturilor de câmp în perioada 2015-2019 
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nr. 

crt. 
 

CULTURA 

SUPRAFAŢA (HA) STRUCTURA (%) 

Realizări Realizări 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Grâu+secara 262 292 292 262 292 19,14 21,33 21,33 19,14 21,33 

2 Porumb 280 250 250 280 250 20,45 18,26 18,26 20,45 18,26 

3 Sfeclă de zahăr - - - - - - - - - - 

4 Cartof 150 150 150 150 150 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 

5 Legume - total 40 40 40 40 40 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

6 Alte culturi2 637 637 637 637 637 46,53 46,53 46,53 46,53 46,53 

7 Arabil - total 1369 1369 1369 1369 1369 100 100 100 100 100 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 

  

Figura nr.  7 - Structura culturilor de câmp 

 
 

Tabel nr.  5 - Producții totale în perioada 2015 - 2019 
 

nr. 

crt. 
PRODUSUL 

ANUL 

Realizări (tone) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Grâu+secara 1400 1400 1350 1400 1324 

2 Porumb 890 890 910 890 875 

3 Sfeclă de zahăr - - - - - 

4 Cartof 2500 2490 2500 2500 2250 

5 Legume – total 270 301 270 270 266 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 

 

 

 

 
2 Datorită modului de alcătuire a B.D.L. furnizate de către D.J.S. Suceava nu se cunoaște structura exactă a tuturor 
culturilor și producțiilor vegetale înregistrate la nivel de comună, cu excepția principalilor indicatori prezentați în 
tabelul de mai sus. În afară de aceasta, începând din anul 2004, DJS Suceava nu mai centralizează datele respective.  

21,33%

18,26%

10,96%2,92%

46,53%

Grâu+secara

Porumb

Cartof

Legume

Alte culturi
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Tabel nr.  6 - Producții medii în perioada 2015 - 2019 
 

Nr. 

crt. 
PRODUSUL 

Anul 

Realizări (kg/ha) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Grâu+secara 2500 2650 2600 2600 2500 

2 Porumb 3700 3750 3700 3700 3500 

3 Sfeclă de zahăr      

4 Cartof 17000 18000 19000 18000 15000 

5 Legume – total 6700 6700 7000 6700 6650 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 

 

Potenţialul agricol 

 

Dezvoltarea unei agriculturi durabile presupune punerea în valoare a suprafeţelor agricole 

cu favorabilitate ridicată. Stabilirea nivelui de fertilitate şi în general al potenţialului economic are 

la bază studii complexe privind condiţiile naturale şi tehnico-economice existente. Astfel 

cercetările de profil efectuate până în prezent au stabilit potențialul productiv al zonei, potențial 

pe care îl prezentăm în tabelul următor: 

 

Tabel nr.  7 - Potențialul productiv al comunei Bogdănești 
 

Comuna Bogdănești - Județul Suceava 
1 2 3 4 5 6 

Grâu Orz Porumb Floarea 
soarelui 

Soia Mazăre 

Mediu Scăzut Mediu Ridicat - Ridicat 
Fasole Sfeclă Cartof Orez Legume 

termofile 
Legume 
criofile 

Ridicat Ridicat Ridicat - Mediu Mediu 
In (ulei) In (fuior) Cânepă Tutun Rapiță Arbuști 
Mediu Ridicat  Mediu Mediu  Ridicat Ridicat 
Vie (vin) Vie (masă) Piersic Cais Prun Cireș / vișin 
- - - - Mediu Mediu 
Măr termofil Măr criofil Nuc Gutui Nectarine Migdal 
Mediu Ridicat Ridicat Scăzut Scăzut Scăzut 
Lucernă Trifoi Pășuni Fânețe   
Ridicat Ridicat Mediu Mediu   
Taurine Porcine Ovine Păsări   
Ridicat Ridicat Scăzut Mediu   
 Sursa:  P.N.D.R. Masură 121, anexa 10  
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 În principiu, privitor la producţia agricolă vegetală, comuna Bogdănești îşi poate asigura 

într-o măsură destul de mare produsele din spaţiul pe care îl deţine în teritoriul său administrativ. 

 

Cultura pajiştilor 

Ponderea pajiştilor este ridicată în cadrul patrimoniului funciar al zonei (724 ha de păşuni 

+ fâneţe). Potenţialul productiv al solului este slab. Doar în condiţiile aplicării unor programe 

speciale de regenerare a pajiştilor şi fâneţelor se va putea miza pe obţinerea unor producţii 

ridicate. 

 

 Măsuri de îmbunătăţire a pajiştelor 

 Pentru îmbunătăţirea pajiştelor amintite mai sus (cele din zonele de alunecări şi de pe 

terenurile erodate în special), se recomandă o serie de măsuri complexe de amenajări împotriva 

eroziunii şi măsuri de suprafaţă. 

 Dintre măsurile principale menţionăm : 

 

 Măsuri de suprafaţă 

1. Păşunatul raţional prin metoda păşunatului sistematic pe tarlale. Prin această metodă 

se obţin producţii de 2-3 ori mai mari la hectar, se pot aplica lucrările de întreţinere a 

pajiştelor, realizându-se şi o îmbunătăţire a structurii floristice, deoarece se înlătură 

călcatul continuu cu animalele, iar vegetaţia se îmbunătăţeşte cu plante valoroase 

înţelenitoare realizându-se astfel o producţie constantă de masă verde 

2. Îngrăşarea păşunilor şi fâneţelor cu îngrăşăminte organice şi chimice conform dozelor 

prescrise în planul de fertilizare de la cartarea agrochimică. 

3. Curăţirea pajiştelor de buruieni toxice şi vătămătoare pentru animale. 

 

Măsuri radicale 

1. Înierbarea pajiştelor prin reînsămânţări şi supraînsămânţări 

2. Fertilizări radicale odată la 6÷8 ani 

3. Folosirea ierbicidelor de contact şi telemorfe 

 

 Sectorul pomi – viticol 

Producţiile medii şi totale sunt fluctuante fiind influenţate de condiţiile meteorologice. În 

anii buni se pot obţine producţii la nivelul potenţialului productiv al zonei şi al materialului 

biologic plantat. 

 Modificările în suprafaţă de plantaţii se datorează defrişărilor tehnologice. 

 

 Producţia animalieră  

 După anul 1990 efectivele de animale au avut o evoluţie fluctuantă, însă s-au menţinut la 

parametri acceptabili.  
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 Producţiile medii şi totale sunt relativ mulţumitoare, fiind însă evidentă lipsa unei furajări 

corespunzătoare.  

 Densitatea animalelor şi încărcătura păşunilor cu animale sunt dezechilibrate, fiind în anul 

2019 de 29 UVM/100 ha A + P + F şi respectiv 202 UVM/100 ha P. 

 
Tabel nr.  8 - Efectivele de animale 

 

Nr. 

crt. 
SPECIA 

ANUL 

REALIZĂRI 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Bovine total 660 660 660 650 610 

2 Porcine total 330 330 330 300 298 

3 Ovine total 1350 1350 1350 1310 1290 

4 Păsări total 2200 2200 2200 2010 1980 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 

 

Tabel nr.  9 - Producții totale 
 

Nr. 

crt. 
PRODUSUL UNITATEA DE MĂSURĂ 

ANUL 

REALIZĂRI 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Carne total – sacrificată t. gr. v 920 920 920 920 915 

2 Lapte de vacă hl. fizic 19000 19000 19000 19000 18300 

3 Lână kg. fizic 3900 3900 3900 3900 3870 

4 Ouă mii buc. 397 397 394 397 396 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 

 

Tabel nr.  10 - Producții medii 
 

Nr. 

crt. 
PRODUSUL UNITATEA DE MĂSURĂ 

ANUL 

REALIZĂRI 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Lapte de vacă l/cap 2879 2879 2879 2923 3000 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 

 

Tabel nr.  11 - Indicatori sintetici 
 

Nr. 

crt. 
INDICATORUL 

UNITATEA 

DE MĂSURĂ 

ANUL 

REALIZĂRI 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Efective totale U.V.M. 660 660 660 650 610 
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Nr. 

crt. 
INDICATORUL 

UNITATEA 

DE MĂSURĂ 

ANUL 

REALIZĂRI 

2015 2016 2017 2018 2019 

2 Densitatea animalelor 
UVM/100ha 

A P F 
32 32 32 31 29 

3 Încărcătura pe păşune 
UVM/100ha 

P 
219 219 219 215 

202 

 Sursa:  Primăria comunei Bogdănești, Registrul Agricol, 2020 

 

 Analiza gradului de asigurare a necesarului de consum la principalele 

produse agro-alimentare 

 

 Pentru calculul analizei gradului de acoperire a necesarului de consum la cele 8 produse 

agro-alimentare principale (grâu, porumb, legume, cartofi, fructe, carne, lapte şi ouă) s-au utilizat 

valorile medii ale producţiilor şi populaţiei pe o perioadă de 5 ani din care au rezultat următorii 

indicatori: 

 - valoarea medie a producţiei totale necesare (To) calculată ca produs între populaţia 

comunei şi consumul mediu anual/locuitor, pentru fiecare produs în parte; 

 - valoarea medie a producţiei totale asigurate (To) calculată ca medie a producţiilor totale; 

 - gradul de acoperire (%) exprimat ca raport între producţia medie asigurată totală şi 

producţia medie necesară totală. 

 Dacă concluziile rezultate din analiza gradului de acoperire a necesarului de consum se vor 

manifesta şi în următorii 10 ani (perioada de valabilitate a P.U.G.) se vor contura următoarele 

situaţii: 

 

• comuna Bogdănești nu va reuşi să îşi acopere deficitul de cca. 30 de procente în ceea 

ce priveşte necesarul de consum de cereale, datorită deficitului de suprafaţă arabilă 

cultivată cu cereale şi a calităţii slabe a acesteia. Acest deficit se va putea rezolva 

prin cooperarea cu teritoriile administrative care vor obţine excedent. În afară de 

cereale, comuna mai înregistrează deficite la legume, fructe și carne. 

• pentru celelalte produse de bază, cum ar fi cartofii, laptele şi ouăle, se vor înregistra 

producţii peste necesarul propriu de consum, fapt ce va crea o independenţă 

economică relativă ce va trebui consolidată în timp prin creştea calitativă a 

produselor şi valorificarea superioară a acestor prin unităţi de proprii de prelucrare 

pe pieţele locale (în special pe piaţa municipiului Fălticeni) şi extrajudeţene. 

Execedentul ce se va crea va permite realizarea de schimburi comerciale, îndeosebi 

cu acele comune care înregistrează deficit la produsele excedentare din comuna 

Bogdănești, dar care au realizări suplimentare la capitolele "producţia de cereale", 

"producţia de frucet" sau "producţia de carne", fapt ce ar putea permite acoperirea 
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necesarului la aceste produse. 

 

În sinteză gradul de acoperire a necesarului de consum pe judeţ şi în mediul rural este 

prezentat în tabelul următor (vezi figura nr. 8 - figura nr. 14): 

 

Tabel nr.  12 - Gradul de asigurare a necesarului de consum 
 

PRODUSUL  

1. CEREALE ȘI 

PRODUSE DIN 

CEREALE  

NECESAR (To)  816,40 

ASIGURAT (To) 569,00 

GRAD DE ACOPERIRE % 69,73 

2. LEGUME 

NECESAR (To) 704,00 

ASIGURAT (To) 280,00 

GRAD DE ACOPERIRE % 39,77 

3. CARTOFI 

NECESAR (To) 398,00 

ASIGURAT (To) 2730,00 

GRAD DE ACOPERIRE % 685,93 

4. FRUCTE 

NECESAR (To) 251,60 

ASIGURAT (To) 188,00 

GRAD DE ACOPERIRE % 74,90 

5. CARNE 

NECESAR (To) 266,40 

ASIGURAT (To) 221,00 

GRAD DE ACOPERIRE % 82,96 

6. LAPTE 

NECESAR (hl) 10188,00 

ASIGURAT (hl) 23955,00 

GRAD DE ACOPERIRE % 235,13 

7. OUĂ 

NECESAR (mii buc) 1068,00 

ASIGURAT (mii buc) 1208,00 

GRAD DE ACOPERIRE % 113,11 

 Sursa: Calcule pe baza evidenţelor privind recensămintele populaţiei, B.D.L. - DJS Suceava, septembrie 2011; 

… - lipsă date 

 
 

Figura nr.  8 - Gradul de asigurare a necesarului de cereale 
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Figura nr.  9 - Gradul de asigurare a necesarului de legume 

 
 

Figura nr.  10 - Gradul de asigurare a necesarului de cartofi 

 
 

Figura nr.  11 - Gradul de asigurare a necesarului de fructe 

 

Figura nr.  12 - Gradul de asigurare a necesarului de carne 
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Figura nr.  13 - Gradul de asigurare a necesarului de lapte 

 
 

Figura nr.  14 - Gradul de asigurare a necesarului de ouă 

  

2.4.2. SILVICULTURA ŞI GOSPODĂRIREA APELOR  
 

Silvicultura 

Comuna are un perimetru silvic redus, reprezentând cca. 36,59% din terenurile neagricole 

și doar 5,30% din total teritoriu administrativ.  

Pădurea este administrată de Ocolul Silvic Râșca. Datorită suprafeţei mici a terenurilor 

ocupate de păduri, potenţialul forestier este redus, fiind utilizată în cea mare parte pentru lemne 

de foc şi în mică măsură pentru construcţii. 

 

 Exploatarea apelor 

 Conform evidenţei cadastrale în comună există 39 ha luciu de apă, reprezentate în cea mai 

mare masură de răul Râșca. 
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2.4.3. ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE 
 

În anul 2020, conform datelor transmise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Suceava, în sectorul economic al comunei Bogdănești activau 93 agenți economici.  

Analizând evoluția numărului de întreprinderi active în intervalul 2011-2020, se remarcă un trend 

ascendent, evidențiindu-se o creștere de aproximativ 55 procente.  

 

Tabel nr.  13 - Numărul intreprinderilor din comuna Bogdănești (2011-2020) 
 

Specificație 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Numărul 

întreprinderilor 

active din comuna 

Bogdănești 

60 63 61 65 70 71 72 79 86 93 

 Sursa datelor: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava 

 

 

 

 

Figura nr.  15 - Evoluția numărului întreprinderilor active din comuna Bogdănești (2011-
2020) 

Sursa: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava 

 

Distribuția acestora pe forme de organizare la nivelul anului 2017 este prezentată în 

tabelul și figura de mai jos:  
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Tabel nr.  14 - Numărul de firme pe ani și distribuția acestora după forma juridică 
 

AN SRL PFA II IF Total 

2011 43 6 5 6 60 

2012 45 6 5 7 63 

2013 41 7 6 7 61 

2014 42 9 7 7 65 

2015 43 11 12 4 70 

2016 45 11 12 3 71 

2017 44 14 11 3 72 

2018 54 13 9 3 79 

2019 60 13 10 3 86 

2020 64 17 9 3 93 

 Sursa: O.N.R.C. Suceava, 2020 

  
 

 
 

Figura nr.  16 - Distribuția agenților economici din comuna Bogdănești pe forme de 
organizare (2020) 

Sursa: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava 

Analizând datele de mai sus, se observă că, din punct de vedere al formei juridice de 

organizare, domină entitățile ce sunt organizate sub Societate cu Răspundere Limitată (65%), 

urmate de Persoanele fizice autorizate (17%) și Intreprinderile Individuale (9%).  
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În ceea ce privește densitatea întreprinderilor din comuna Bogdănești, la nivelul anului 

2020, aceasta era de 22,40 de unități la 1.000 de locuitori.  

 

Activităţile neagricole în zonă sunt bine reprezentate. Din tabelul de mai jos se poate 

observă faptul că dintr-un număr de 93 de societăți înregistrate pe teritoriul UAT Bogdănești la 

nivelul anului 2020, 11 societăți activează în domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului, în 

timp ce 82 activează în domenii neagricole, cea mai mare pondere înregistrându-se în domeniile 

industriei prelucrătoare (21 societăți) și  în domeniul comerțului (27 de societăți). 

 

Tabel nr.  15 - Firme din comuna Bogdăneşti, pe sectoare activitate în anul 2020 
 

 Domeniu de activitate 
Număr 

societăți 
A Agricultură, silvicultură şi pescuit                                                                                                 11 

C Industria prelucrătoare                                                                                                                 21 

D Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 

condiţionat         
1 

E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare                         
1 

F Construcţii                                                                                                                                    9 

G Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi  
motocicletelor                                                                                                           

27 

H Transport şi depozitare                                                                                                                 9 

I Hoteluri şi restaurante                                                                                                                  4 

J Informaţii şi comunicaţii                                                                                                                2 

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice                                                                                   4 

N Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport                                                  1 

R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative                                                                             2 

S Alte activităţi de servicii                                                                                                                1 

 TOTAL 93 

 Din care, cu obiect de activitate 60 

 Sursa: O.N.R.C. Suceava, 2020 

 
Prezentăm în tabelul următor cele 60 de societăți cu obiect de activitate de pe raza 

comunei: 

 

Tabel nr.  16 - Societățile comerciale de pe teritoriul comunei Bogdănești și domeniul 
de activitate al acestora (conform CAEN), firme cu obiect activitate 

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE FIRMĂ Cod 
CAEN 

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
DESFĂȘURATĂ 

FORMA 
JURIDICĂ 

1 AGRESTI SRL  0112  Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole 
şi a produselor de seră  

SRL  
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE FIRMĂ Cod 
CAEN 

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
DESFĂȘURATĂ 

FORMA 
JURIDICĂ 

2 ŢURUC DRIM S.R.L.  0113  Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a 
rădăcinoaselor şi tuberculilor  

SRL  

3 OGRADA CRISTINEI S.R.L.  0147  Creşterea păsărilor  SRL  

4 LĂMĂŞANU D.LIVIU-DANIEL - 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ  

0149  Creşterea altor animale  PFA  

5 DĂMIAN VASILE-DANIEL 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ  

0150  Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală 
combinată cu creşterea animalelor)  

PFA  

6 ȘTEFELEN FOREST SRL  0220  Exploatarea forestieră  SRL  

7 SANIRAL FOREST SRL  0220  Exploatarea forestieră  SRL  

8 RODOMYYNU SRL  0220  Exploatarea forestieră  SRL  

9 ANICVE SRL  0220  Exploatarea forestieră  SRL  

10 NICO-PAUL LOGISTIC S.R.L.  0220  Exploatarea forestieră  SRL  

11 ALIAVER FOREST SRL  0220  Exploatarea forestieră  SRL  

12 RIGETI SRL  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

13 LEMN PENTRU TINE S.R.L.  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

14 BRAN CCC SERVICII S.R.L.  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

15 NICO-PAUL SRL  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

16 N.C.P HOLDING S.R.L.  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

17 STID TREND S.R.L.  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

18 BOGDARIS SRL  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

19 HUŞANU Ş. CONSTANTIN - 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  

1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  II  

20 CRISLAVYNFOREST SRL  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

21 SANIRAL SRL  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

22 ADELFIA PEFCO SRL  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

23 NICOREC INDUSTRY S.R.L.  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

24 BRAN PRODSERV SRL  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

25 VARELICA SRL  1610  Tăierea şi rindeluirea lemnului  SRL  

26 S.P.M. LIGNUM GRUP SRL  1624  Fabricarea ambalajelor din lemn  SRL  

27 DRAGOMIR AGRO-COM SRL  2010  Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea 
lemnului  

SRL  

28 URSU GRUP CONSTRUCT 2020 
S.R.L.  

2363  Fabricarea betonului  SRL  

29 NORDMETAL 2020 S.R.L.  2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 
componente ale structurilor metalice  

SRL  

30 SERVO-JET SRL  2640  Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse 
pentru construcţii, din argilă arsă  

SRL  

31 ALECSIU DUMITRU PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

3101  Fabricarea de mobilă pentru birouri şi 
magazine  

PFA  

32 LAURITZEN COMIMEX SRL  3109  Fabricarea de mobilă n.c.a.  SRL  

33 SOLCANU CONSTANTIN 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  

3109  Fabricarea de mobilă n.c.a.  II  

34 PRIORITY1 SANDBLASTING & 
COATINGS S.R.L.  

3315  Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor  SRL  
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE FIRMĂ Cod 
CAEN 

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
DESFĂȘURATĂ 

FORMA 
JURIDICĂ 

35 ARILUC TEAM S.R.L.  4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale  

SRL  

36 NUOVA CASA 2012 SRL  4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale  

SRL  

37 ALEX-VAS RENOVATTI S.R.L.  4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale  

SRL  

38 HOOG BOUW SRL  4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale  

SRL  

39 DNG CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L.  4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 

SRL  

40 PIACERE FUTURO SRL  4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale  

SRL  

41 LARIOLT SRL  4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale  

SRL  

42 ONISIE-OU NECULAI 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  

4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale  

II  

43 CARMIAL CMA S.R.L.  4120  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale  

SRL  

44 HSM AUTOMARKET S.R.L.  4520  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor  SRL  

45 APOPEI IONIŢĂ ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

4520  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor  II  

46 EXODREAM DC SOCIETATE CU 
RĂSPUNDERE LIMITATĂ  

4532  Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii 
pentru autovehicule  

SRL  

47 TDP METAL CONSTRUCT S.R.L.  4618  Intermedieri în comerţul specializat în 
vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.  

SRL  

48 VĂRĂREANU MONICA 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  

4618  Intermedieri în comerţul specializat în 
vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.  

II  

49 KAT FLY SRL  4673  Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi echipamentelor 
sanitare  

SRL  

50 GESEDI SRL  4673  Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi echipamentelor 
sanitare  

SRL  

51 CONMARITER S.R.L.  4690  Comerţ cu ridicata nespecializat  SRL  

52 ŢUIU PARASCHIVA-DOINA 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ  

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

PFA  

53 SOPON MIRCEA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ  

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

PFA  

54 VACARIU C. IONEL - 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ  

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

II  

55 ALVAGRAND S.R.L.  4711  Comerţ cu amănuntul în magazine  
nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun  

SRL  

56 HAUCĂ ELENA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ  

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

II  

57 COJOCARIU N. DUMITRA - 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ  

4711  Comerţ cu amănuntul în magazine  
nespecializate, cu vânzare predominantă de 

PFA  
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE FIRMĂ Cod 
CAEN 

ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
DESFĂȘURATĂ 

FORMA 
JURIDICĂ 

produse alimentare, băuturi şi tutun  

58 CATANĂ VALERIA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ  

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

PFA  

59 DRILEA GH.MARIA - 
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ  

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

IF  

60 CONOLACHE VERGINICA 
PERSOANĂ FIZICĂ  

4711  Comerţ cu amănuntul în magazine  PFA  

 Sursa: O.N.R.C. Suceava, 2020 

 
 

În cadrul analizei indicatorilor economici care caracterizează mediul de afaceri, este 

important a se aduce în evidență și evoluția cifrei de afaceri și a profitului net înregistrate de 

întreprinderile din comuna Bogdănești (perioada 2011-2019). 

Tabel nr.  17 - Indicatorii de bilanț înregistrați de întreprinderile din cadrul comunei 
Bogdănești 

(miilei) 

Indicatori de bilanț 
Anul  

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Cifra de afaceri  21258 25029 31777 38668 46528 47422 65857 74797 76709 

Profit net  1469 889 1047 1801 2893 1302 3906 5412 4085 

Număr mediu de 

salariați 
129 143 171 183 187 204 207 225 230 

 Sursa datelor: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava 
 

 
 

Figura nr.  17 - Evoluția indicatorilor de bilanț în perioada 2011-2019 
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Sursa: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava 

Aducând în evidență indicatorii de bilanț înregistrați în perioada 2011-2019, se creionează 

un trend ascendent, cel mai mare aport evidențiindu-se la nivelul ultimului an.  

Important de adus în evidență este și evoluția numărului de angajați raportați în situațiile 

financiare anuale de către întreprinderile înregistrate pe raza comunei Bogdănești. Se constată că 

numărul de angajați în cadrul întreprinderilor din comună a cunoscut o creștere cu aproximativ 

77,52% la nivelul anului 2019 față de anul 2011.  

 
Tabel nr.  18 - Clasamentul societăților de pe teritoriul comunei Bogdănești după cifra de 

afaceri înregistrată în 2019 
 

Nr. 
crt. 

Denumire societate Cifra de afaceri în 2019 

1 SANIRAL SRL 23.671.439 
2 NICO-PAUL SRL 18.012.661 
3 RIGETI SRL 6.063.546 
4 KAT FLY SRL 4.810.316 
5 LAURITZEN COMIMEX SRL 3.107.976 
6 NICO-PAUL LOGISTIC S.R.L. 2.701.628 
7 TDP METAL CONSTRUCT S.R.L. 2.552.659 
8 STID TREND S.R.L. 1.982.320 
9 GESEDI SRL 1.901.576 

10 BOGDARIS SRL 1.603.526 
11 TRIOVAMI TRANS CARP S.R.L. 1.318.114 
12 ANICVE SRL 1.220.653 
13 VARELICA SRL 1.127.932 
14 S.P.M. LIGNUM GRUP SRL 899.721 
15 CRISLAVYNFOREST SRL 818.524 
16 DENERA SRL 707.270 
17 BRAN CCC SERVICII S.R.L. 532.457 
18 BROSOP S.R.L. 515.731 
19 HOL-MULTIPROD SRL 498.745 
20 NICOREC INDUSTRY S.R.L. 467.858 
21 ALEX-VAS RENOVATTI S.R.L. 461.389 
22 SANIRAL FOREST SRL 312.388 
23 CARMIAL CMA S.R.L. 305.979 
24 ALVAGRAND S.R.L. 189.860 
25 PROENGIS SRL 189.170 
26 EXODREAM DC SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 138.725 
27 OGRADA CRISTINEI S.R.L. 120.604 
28 SOPRANDTRANS S.R.L. 116.834 
29 LARISS ATRACTION S.R.L. 90.204 
30 GUSETOAIA S.R.L.-D. 85.325 
31 TRANSOVI SRL 80.069 
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Nr. 
crt. 

Denumire societate Cifra de afaceri în 2019 

32 DNG CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L. 62.944 
33 TRANDAFIRUL ROSU SERV SRL 27.680 
34 UNICOS CLEAN S.R.L. 10.841 
35 TECHNOLOGY BLEND S.R.L.-D. 1.950 
36 SPICUL GRIU SRL 499 
37 LEMN PENTRU TINE S.R.L. 0 
38 DREAMEXO NEW TECHNOLOGY S.R.L. 0 
39 YOUNGSTUDIO S.R.L.-D. 0 
40 RODOMYYNU SRL 0 
41 DRIMA VIC SRL 0 
42 DRAGOMIR AGRO-COM SRL 0 
43 ȘTEFELEN FOREST SRL 0 
44 N.C.P HOLDING S.R.L. 0 
45 BRAN PRODSERV SRL 0 
46 SOMA SRL 0 

 Sursa: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, 
2020 

 

Tabel nr.  19 - Clasamentul societăților de pe teritoriul comunei Bogdănești după profitul 
înregistrat în 2019 

  

Nr. 
crt. 

Denumire societate Profit net în 2019 

1 LAURITZEN COMIMEX SRL 1197366 
2 SANIRAL SRL 360209 
3 NICO-PAUL SRL 349905 
4 NICO-PAUL LOGISTIC S.R.L. 319085 
5 CARMIAL CMA S.R.L. 264738 
6 ANICVE SRL 247086 
7 ALEX-VAS RENOVATTI S.R.L. 194071 
8 RIGETI SRL 173463 
9 S.P.M. LIGNUM GRUP SRL 158326 

10 PROENGIS SRL 126276 
11 STID TREND S.R.L. 118367 
12 GESEDI SRL 73115 
13 BROSOP S.R.L. 68541 
14 CRISLAVYNFOREST SRL 68268 
15 GUSETOAIA S.R.L.-D. 67684 
16 KAT FLY SRL 51314 
17 TRIOVAMI TRANS CARP S.R.L. 44108 
18 OGRADA CRISTINEI S.R.L. 28530 
19 LARISS ATRACTION S.R.L. 23945 
20 NICOREC INDUSTRY S.R.L. 23695 
21 SANIRAL FOREST SRL 19920 
22 BOGDARIS SRL 19013 
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Nr. 
crt. 

Denumire societate Profit net în 2019 

23 DENERA SRL 14327 
24 HOL-MULTIPROD SRL 13665 
25 VARELICA SRL 13579 
26 BRAN CCC SERVICII S.R.L. 10591 
27 EXODREAM DC SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 10532 
28 UNICOS CLEAN S.R.L. 8477 
29 SOPRANDTRANS S.R.L. 5813 
30 SPICUL GRIU SRL 4327 
31 ALVAGRAND S.R.L. 4294 
32 DNG CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L. 2094 
33 TECHNOLOGY BLEND S.R.L.-D. 588 
34 LEMN PENTRU TINE S.R.L. 0 
35 DREAMEXO NEW TECHNOLOGY S.R.L. 0 
36 YOUNGSTUDIO S.R.L.-D. 0 
37 RODOMYYNU SRL 0 
38 DRIMA VIC SRL 0 
39 TDP METAL CONSTRUCT S.R.L. 0 
40 DRAGOMIR AGRO-COM SRL 0 
41 ȘTEFELEN FOREST SRL 0 
42 TRANSOVI SRL 0 
43 N.C.P HOLDING S.R.L. 0 
44 BRAN PRODSERV SRL 0 
45 TRANDAFIRUL ROSU SERV SRL 0 
46 SOMA SRL 0 

 Sursa: Date furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, 
2020 

 

 Prin analiza microeconomică a agentului economic individual încercăm să urmărim 

echilibrul financiar ținând cont de raporturile care se stabilesc pe piața vânzărilor cu amănuntul 

și a prestărilor de servicii. 

 Din cele 93 firme existente în comună, doar 46 au raportat bilanțul pe anul 2019, iar ditre 

acestea doar 33 inregistrează profit la finele anului 2019. 

 

2.4.3.1. ACTIVITĂŢI DE TIP INDUSTRIAL 
 

Comuna dispune  de agenţi economici cu capital privat şi cooperatist şi asociaţii familiale ce 

au ca profil prelucrarea lemnului, prelucrarea laptelui, morărit, brutărie, abatoare. 

Orientarea economiei comunei Bogdăneşti spre o dezvoltare durabilă în concordanţă cu 

interesele naţionale impune implicarea profundă în acest proces, ca şi la nivel naţional, a 

industriei, aceasta având o contribuţie majoră în atingerea obiectivelor generale  ale politicii 

industriale.  

Industria comunei Bogdăneşti este reprezentată în principal de: 

➢ industria prelucării lemnului; 
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➢ industria alimentară – carne, lapte, fructe-legume, morărit-panificaţie; 

➢ industria micilor meşteşugari – prelucrarea lânii, cojocăritul, ţesutul covoarelor, 

cergilor, cioplitul lemnului, impletituri de nuiele.  

 

2.4.3.2. CONDIŢII DE DEZVOLTARE A UNITĂŢILOR EXISTENTE 
 

Din analiza acestui domeniu, rezultă o dezvoltare relativ bună. Există resurse umane pentru 

a dezvolta activităţile de tip industrial şi meşteşugăresc şi de asemenea cererea stringentă poate 

fi premiza care să stimuleze dezvoltarea lor firească. Dezvoltarea acestor activităţi va duce la 

creşterea nivelului de trai şi de civilizaţie a localităţii cât şi la ocuparea mai eficientă a forţei de 

muncă existente în localitate. 

 

2.4.3.3. ACTIVITĂŢI DE ACHIZIŢIONARE – TRANSPORT 
 

Activitatea de achiziţionare – depozitare 

Depozitarea producţiei agricole din zonă ar trebui să constituie un obiectiv important în 

activitatea localităţii, în procesul de valorificare a surplusului provenit din activitatea agricolă. Cu 

toate acestea nu există centre de preluare a producţiei agricole pe teritoriul comunei. 

 

Activitatea de transport 

Teritoriul comunei este traversat de drumul judeţean DJ 155 A pe o lungime de 5,4 km care 

este asfaltată. Această arteră are o deosebită importanţă în desfăşurarea transportului de mărfuri 

şi persoane. 

 Reţeaua de drumuri comunale şi săteşti, având o lungime de 88 km necesită  îmbunătăţiri 

şi modernizări, pentru satisfacerea nevoilor de deplasare în condiţii de confort. 

Principalele legături ale localităţii cu comunele şi satele învecinate sunt asigurate cu 

mijloace de transport auto de către persoane particulare. 

Legăturile cu municipiul Fălticeni și municipiul Suceava sunt folosite de majoritatea 

populaţiei pentru schimbul de produse şi pentru servicii şi sunt de asemenea asigurate de mijloace 

de transport particulare, fiind o activitate care se reglează prin sistemul de cerere şi ofertă. Există 

un sistem de transport în comun cu microbuze şi autobuze, curse zilnice care leagă satul de 

municipiul Fălticeni și de municipiul Suceava. 

În concluzie, şi această activitate este slab dezvoltată şi necoordonată de autorităţile 

administraţiei locale. 

 

2.4.3.4. ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI AL SERVICIILOR 
 

Activităţile administraţiei publice - Patrimoniul primăriei Bogdăneşti constă în 

2.500ha teren, 71 km de drumuri comunale precum şi construcţii constând în :   

• Sediu Consiliu Local Bogdănești – 213 mp 
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• Căminul cultural Bogdăneşti – 370 mp 

• Grădinița Bogdăneşti – 196 mp 

• Școala cu clasele I-VIII - local vechi, nr. 1 – 520 mp 

• Școala cu clasele I-VIII - local nou, nr. 1– 600 mp 

• Școala cu clasele I-VIII - local vechi, nr. 2 – 552 mp 

• Școala cu clasele I-VIII - local nou, nr. 2 – 442 mp 

• Școala cu clasele I-IV, nr. 3 – 385 mp 

• Dispensar Medical Bogdăneşti – 290 mp 

• Stație călători centru – 8 mp 

• Stație călători Plopi – 8 mp  

 

În prezent activitatea autorităţilor administraţiei publice locale se desfăşoară într-un sediu 

reabilitat si modernizat din anul 2011.  

 

Activitatea de învăţământ 

În comuna Bogdănești, învăţământul se prezintă, după cum urmează: 

 
Tabel nr.  20 - Unități școlare pe niveluri de educație 2015-2020 

 

Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

UM: Numar 

Total 
TOTAL JUDEȚ 235 229 226 225 223 

U.A.T. 
BOGDANESTI 1 1 1 1 1 

Anteprescolar TOTAL JUDEȚ : : : : 1 

Prescolar TOTAL JUDEȚ 30 29 28 24 24 
Primar si gimnazial 

(inclusiv invatamantul 
special) 

TOTAL JUDEȚ 149 145 141 143 144 
U.A.T. 

BOGDANESTI 1 1 1 1 1 

Primar si gimnazial 
TOTAL JUDEȚ 147 143 139 141 142 

U.A.T. 
BOGDANESTI 1 1 1 1 1 

Primar si gimnazial special TOTAL JUDEȚ 2 2 2 2 2 

Liceal TOTAL JUDEȚ 47 42 43 43 41 
Profesional TOTAL JUDEȚ : 2 3 3 3 

Postliceal (inclusiv 
invatamantul special) 

TOTAL JUDEȚ 
8 10 10 11 9 

Universitar de licenta TOTAL JUDEȚ 1 1 1 1 1 
Universitar de licenta - 

invatamant public 
TOTAL JUDEȚ 

1 1 1 1 1 
 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 
Tabel nr.  21 - Populația școlară pe niveluri de educație 2015-2020 
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Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

UM: Numar persoane 

Total 
TOTAL JUDEȚ 128369 125107 124176 123818 123448 

U.A.T. 
BOGDANESTI 553 526 497 485 486 

Copii inscrisi in crese TOTAL JUDEȚ 191 165 126 159 180 

Copii inscrisi in gradinite 
TOTAL JUDEȚ 19947 19687 19763 20193 20628 

U.A.T. 
BOGDANESTI 120 126 120 127 129 

Elevi inscrisi in invatamantul 
preuniversitar 

TOTAL JUDEȚ 99332 97401 96006 95079 93482 
U.A.T. 

BOGDANESTI 433 400 377 358 357 
Elevi inscrisi in invatamantul 
primar si gimnazial (inclusiv 

invatamantul special) 

TOTAL JUDEȚ 66058 64720 63567 63186 62109 
U.A.T. 

BOGDANESTI 433 400 377 358 357 
Elevi inscrisi in invatamantul 

primar (inclusiv invatamantul 
special) 

TOTAL JUDEȚ 34854 34397 35535 35465 34896 
U.A.T. 

BOGDANESTI 214 200 213 194 202 
Elevi inscrisi in invatamantul 

gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

TOTAL JUDEȚ 31204 30323 28032 27721 27213 
U.A.T. 

BOGDANESTI 219 200 164 164 155 

Elevi inscrisi in invatamantul 
primar si gimnazial 

TOTAL JUDEȚ 65057 63748 62621 62240 61164 
U.A.T. 

BOGDANESTI 433 400 377 358 357 

Elevi inscrisi in invatamantul 
primar 

TOTAL JUDEȚ 34465 34010 35159 35083 34492 
U.A.T. 

BOGDANESTI 214 200 213 194 202 

Elevi inscrisi in invatamantul 
gimnazial 

TOTAL JUDEȚ 30592 29738 27462 27157 26672 
U.A.T. 

BOGDANESTI 219 200 164 164 155 
Elevi inscrisi in invatamantul 

special primar si gimnazial 
TOTAL JUDEȚ 

1001 972 946 946 945 
Elevi inscrisi in invatamantul 

special primar 
TOTAL JUDEȚ 

389 387 376 382 404 
Elevi inscrisi in invatamantul 

special gimnazial 
TOTAL JUDEȚ 

612 585 570 564 541 
Elevi inscrisi in invatamantul 

liceal 
TOTAL JUDEȚ 

26538 25994 25744 25122 24248 
Elevi inscrisi in invatamantul 

profesional 
TOTAL JUDEȚ 

3302 3624 3967 4054 4602 
Elevi inscrisi in invatamantul 

postliceal (inclusiv 
invatamantul special) 

TOTAL JUDEȚ 
3307 2940 2641 2617 2406 

Elevi inscrisi in invatamantul 
de maistri 

TOTAL JUDEȚ 
127 123 87 100 117 

Studenti si cursanti inscrisi in 
invatamantul universitar 
(licenta, master, cursuri 

postuniversitare, doctorat si 

TOTAL JUDEȚ 

8899 7854 8281 8387 9158 
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Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

UM: Numar persoane 

programe postdoctorale de 
cercetare avansata) 

Studenti si cursanti inscrisi in 
invatamantul universitar 

public (licenta, master, cursuri 
postuniversitare, doctorat si 
programe postdoctorale de 

cercetare avansata) 

TOTAL JUDEȚ 

8899 7854 8281 8387 9158 
Studenti inscrisi in 

invatamantul universitar de 
licenta 

TOTAL JUDEȚ 
6196 5862 6059 6195 6635 

Studenti inscrisi invatamantul 
universitar public de licenta 

TOTAL JUDEȚ 
6196 5862 6059 6195 6635 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 
Tabel nr.  22 - Personalul didactic pe niveluri de educație 2015-2020 

 

Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

UM: Numar persoane 

Total 
TOTAL JUDEȚ 8063 7985 8040 8033 7948 

U.A.T. 
BOGDANESTI 35 33 33 31 34 

Invatamant prescolar 
TOTAL JUDEȚ 1113 1108 1122 1125 1137 

U.A.T. 
BOGDANESTI 5 5 5 5 5 

Invatamant primar si 
gimnazial (inclusiv 

invatamantul special) 

TOTAL JUDEȚ 4332 4243 4281 4268 4228 
U.A.T. 

BOGDANESTI 30 28 28 26 29 

Invatamant primar (inclusiv 
invatamantul special) 

TOTAL JUDEȚ 1800 1783 1835 1837 1819 
U.A.T. 

BOGDANESTI 12 11 12 11 12 
Invatamant gimnazial 
(inclusiv invatamantul 

special) 

TOTAL JUDEȚ 2532 2460 2446 2431 2409 
U.A.T. 

BOGDANESTI 18 17 16 15 17 

Invatamant primar si 
gimnazial 

TOTAL JUDEȚ 4121 4025 4065 4049 4027 
U.A.T. 

BOGDANESTI 30 28 28 26 29 

Invatamant primar 
TOTAL JUDEȚ 1730 1717 1759 1764 1755 

U.A.T. 
BOGDANESTI 12 11 12 11 12 

Invatamant gimnazial 
TOTAL JUDEȚ 2391 2308 2306 2285 2272 

U.A.T. 
BOGDANESTI 18 17 16 15 17 
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Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

UM: Numar persoane 
Invatamant special primar si 

gimnazial 
TOTAL JUDEȚ 

211 218 216 219 201 

Invatamant special primar TOTAL JUDEȚ 70 66 76 73 64 

Invatamant special gimnazial TOTAL JUDEȚ 141 152 140 146 137 

Invatamant liceal TOTAL JUDEȚ 2150 2035 1981 1915 1903 

Invatamant profesional TOTAL JUDEȚ 33 183 211 221 209 
Invatamant postliceal 
(inclusiv invatamantul 

special) 
TOTAL JUDEȚ 

95 99 101 154 144 

Invatamant universitar TOTAL JUDEȚ 340 317 344 350 327 
Invatamant universitar 

public 
TOTAL JUDEȚ 

340 317 344 350 327 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 
 

Tabel nr.  23 - Săli de clasă (cabinete școlare / amfiteatre) pe niveluri de educație 2015-
2020 

 

Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

UM: Numar 

Total BOGDANESTI 20 20 20 16 24 

Invatamant prescolar BOGDANESTI 5 5 5 5 5 
Invatamant primar si 

gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

BOGDANESTI 
15 15 15 11 19 

Invatamant primar si 
gimnazial 

BOGDANESTI 
15 15 15 11 19 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Tabel nr.  24 - Laboratoare școlare pe niveluri de educație 2015-2020 
 

Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

UM: Numar 

Total BOGDANESTI 2 2 2 1 2 
Invatamant primar si 

gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

BOGDANESTI 
2 2 2 1 2 

Invatamant primar si 
gimnazial 

BOGDANESTI 
2 2 2 1 2 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 
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Tabel nr.  25 - Săli de gimnastică pe niveluri de educație 2015-2020 
 

Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-2020 

UM: Numar 

Total BOGDANESTI 1 1 1 1 1 
Invatamant primar si 

gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

BOGDANESTI 
1 1 1 1 1 

Invatamant primar si 
gimnazial 

BOGDANESTI 
1 1 1 1 1 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Tabel nr.  26 - Terenuri de sport pe niveluri de educație 2015-2020 
 

Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Numar 

Total BOGDANESTI 2 2 2 2 3 

Invatamant primar si gimnazial 
(inclusiv invatamantul special) 

BOGDANESTI 
2 2 2 2 3 

Invatamant primar si gimnazial BOGDANESTI 2 2 2 2 3 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Tabel nr.  27 - PC-uri pe niveluri de educație 2015-2020 
 

Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Numar 

Total BOGDANESTI 33 33 33 27 27 

Invatamant primar si gimnazial 
(inclusiv invatamantul special) 

BOGDANESTI 
33 33 33 27 27 

Invatamant primar si gimnazial BOGDANESTI 33 33 33 27 27 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Tabel nr.  28 - Absolvenți pe niveluri de educație 2015-2020 
 

Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Unitati de masura: Numar persoane 

Total BOGDANESTI 74 65 50 49 40 

Primar si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

BOGDANESTI 
74 65 50 49 40 
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Niveluri de educatie Localitati 

Ani 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Unitati de masura: Numar persoane 

Gimnazial BOGDANESTI 74 65 50 49 40 
 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Din datele puse la dispoziție de către administrația locală situația învăţământului din 

Bogdăneşti se prezintă în felul următor: 

 

Tabel nr.  29 - Situația învâțâmăntului în anul 2020 - sinteză 
 

Nume indicator U.M. Bogdăneşti Completări 

Grădiniţe Nr. 1  

Preşcolari Nr. 129 5 clase 

Şcoli Nr. 3  

Elevi Nr. 357 19 clase 

 - din care la învăţământ primar Nr. 202  

 - din care la învăţământ gimnazial Nr. 155  

Şcoala de arte și meserii S.A.M Nr. -  

Licee Nr.  -  

Cămin cultural Nr. 1  

Biblioteci Nr. 1  

Centru muzeal: artă locala si punct memorial “Ioana 

Nistor” 

Nr. 1  

Ludoteque Nr. 1 Centru de joacă  

pentru copii 

 Sursa: Primăria comunei Bogdănești, 2020 

 

Situaţia sistemului educaţional şi de formare profesională coroborată cu direcţiile 

strategice de dezvoltare în domeniul învăţământului pe plan european determină o abordare 

dintr-o nouă perspectivă a reformei învăţământului care vizează reforma sistemică, continuă şi 

asumată. 

La începutul anului de învăţământ 2019/2020,  populaţia şcolară a fost de 486 copii, din 

care 129 copii în grădiniţe, 202 copii în învăţământul primar şi 155 copii în învăţământul 

gimnazial. 

În ceea ce priveşte personalul didactic, în învăţământul de toate gradele îşi desfăşoară 

activitatea instructiv - educativă un număr de 34 cadre didactice, din care 5 în învăţământul 

preşcolar şi 29 în învăţământul primar/gimnazial. 

Baza materială a sistemului instituţional de învăţământ în care se desfăşoară activitatea de 

educaţie şi instruire profesională sau de specialitate dispune de 24 săli de clasă. 
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Activitatea culturală este slab dezvoltata în comuna Bogdănești. Dintre obiectivele 

culturale ale comunei Bogdănești menţionăm: 

- cămin cultural amplasat în zona centrală a satului Bogdănești, într-o clădire aflată în stare 

relativ bună. 

- în Bogdăneşti există 4 lăcaşuri de cult dintre care unul este de stil vechi, ortodox. La 

Mănăstirea Bogdăneşti funcţionează un cămin de bătrani cu un număr de 120 de persoane. 

 

Tabel nr.  30 - Biblioteci pe categorii de biblioteci 

 

Categorii de 
biblioteci 

Localitati 

Ani 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Numar 

Total BOGDANESTI 3 3 3 3 3 

Publice BOGDANESTI 1 1 1 1 1 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Tabel nr.  31 - Volume existente in biblioteci 

 

Localitati 

Ani 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Numar 

BOGDANESTI 18686 18918 19367 19755 19662 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Tabel nr.  32 - Cititori activi la biblioteci 
 

Localitati 

Ani 

Anul 2011 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Numar persoane 

BOGDANESTI 881 725 721 652 545 558 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Tabel nr.  33 - Volume eliberate 

 

Localitati 

Ani 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Numar 

BOGDANESTI 6463 6367 6194 6387 6928 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Tabel nr.  34 - Personalul angajat din biblioteci 
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Localitati 

Ani 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

UM: Numar persoane 

BOGDANESTI 1 2 2 2 2 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Activitatea de asistenţă medicală şi de profilaxie a bolilor 

La data întocmirii PUG reţeaua sanitară din comună se prezenta astfel:  

 

Tabel nr.  35 - Unități sanitare pe categorii de unități și forme de proprietate 

 

Categorii de unitati 
sanitare 

Forme de 
proprietate 

Ani 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Numar 

Cabinete medicale de 
familie 

Proprietate 
publica : : : : 0 

Proprietate 
privata 2 2 2 2 2 

Cabinete 
stomatologice 

Proprietate 
publica : : : : 0 

Proprietate 
privata 1 1 2 1 1 

Farmacii 

Proprietate 
publica : : : : 0 

Proprietate 
privata 2 2 2 2 2 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Tabel nr.  36 - Personalul medico-sanitar pe categorii 

 

Categorii de cadre medico-
sanitare 

Forme de 
proprietate 

Ani 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Numar persoane 

Medici 

Proprietate 
publica : : : : 0 

Proprietate 
privata 2 2 2 2 2 

din total medici: medici de 
familie 

Proprietate 
publica : : : : 0 

Proprietate 
privata 2 2 2 2 2 

Stomatologi 

Proprietate 
publica : : : : 0 

Proprietate 
privata 1 1 2 1 1 
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Farmacisti 

Proprietate 
publica : : : : 0 

Proprietate 
privata 2 2 2 2 2 

Personal sanitar mediu 

Proprietate 
publica 3 1 1 : 1 

Proprietate 
privata 6 6 6 6 6 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

În ultimii ani, sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi generate de penuria 

de resurse şi de consecinţele fireşti ale trenării 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. 

Măsurile de reformă privesc, în principal restructurarea modului de organizare şi furnizare 

a serviciilor destinate îngrijirii sănătăţii şi schimbarea modului de finanţare a activităţii şi sunt 

centrate pe introducerea asigurărilor sociale de sănătate. 

La nivelul comunei Bogdăneşti în anul 2020, reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii 

cuprindea un două cabinete medicale, două farmacii şi un cabinet stomatologic la care profesează 

trei medici, șase cadre medii şi doi farmacişti. 

 

Activități din domeniul prestărilor de servicii și comerțului 

În domeniul prestărilor de servicii comuna Bogdăneşti dispune de: 

• Poştă – un oficiu poştal;  

• Service auto şi agricol – un atelier; 

• Frizerie-coafură – o unitate privată; 

• Asistenţă veterinară – 1 cabinet particular; 

• Operatori internet – 1 operator; 

• Colectare lapte – 8 puncte de colectare. 

Se poate observa că raportat la numărul de locuitori şi suprafaţa comunei unităţile de 

prestări servicii sunt în număr insuficient. De asemenea în comună nu există sucursale CEC sau 

bancare, service radio, staţie PECO, unităţi de colectare a deşeurilor, în schimb există un operator 

de cablu şi internet. 

 Comerţul este reprezentat de unităţi a căror formă de proprietate este privată-respectiv un 

număr de 38 de unităţi, dintre care 11 de tip alimentar şi 7 de tip industrial şi 20 mixte.  

 

Activități turistice - obiective turistice 

 Datorită condiţiilor favorabile de care dispune, a frumuseţii locurilor, purităţii aerului, 

apelor, zonei montane precum si a patrimoniului cultural si religios existent, judeţul Suceava 
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deţine un potenţial turistic ridicat.  

 Comuna Bogdăneşti face parte dintr-o arie mai largă a mănăstirilor si bisericilor din zona 

Neamţului, aflându-se la confluenţa drumurilor spre Târgu Neamţ si Râşca. Spaţiul rural dispune 

de un bogat potenţial turistic care există atât în zonele montane cât şi în cele submontane. 

 În comuna Bogdăneşti se poate practica cu succes turismul rural, o formă particulară de 

turism mai complexă care cuprinde atât activitatea turistică propriu-zisă cât si cea economică care 

găseşte premise favorabile de dezvoltare. 

Obiectivele turistice situate pe raza localității Bogdăneşti sunt: Mănăstirea Râşca (din 

comuna vecină Râşca), Mănăstirea Bogdăneşti, Biserica Sf. Voievozi, Mănăstirea Slătioara (stil 

vechi – din comuna Râșca). 

 Mănăstirea Bogdăneşti a fost construită în jurul anilor 1343-1365 de către voievodul 

Bogdan I al Moldovei (1359-1365). Timp de 150 de ani, firava construcţie din lemn a rezistat 

curgerii timpului şi atacatorilor, pentru ca, în 1510, să fie distrusă din temelii de tătari. În anul 1542 

Petru Rareş va strămuta vechiul aşezământ întemeind Mănăstirea Râşca. Anul 1994 va aduce o 

nouă etapă în viaţa vechii mănăstiri. Credincioşii locului încep rezidirea Mănăstirii Bogdăneşti pe 

un nou amplasament, după ce în 1993 au marcat locul vechiului locaş de rugăciune prin înălţarea 

unei troiţe. De această dată, piatra şi cimentul prind viaţă în formele noii bisericii, care se vrea un 

altar închinat Voievodului descălecat din Maramureş. În prezent este zidită biserica, catapeteasma 

sculptată în marmură, Aşezământul Creştin Filantropic "Acoperământul Maicii Domnului",  turnul 

clopotniţă, chilii, fântâna adâncă de 20 de metri, monumentul închinat primului ctitor, Bogdan 

Întemeietorul, agheasmatarul. Hramul Mănăstirii este Sf. Prooroc Ilie, prăznuit aici în prima 

duminică după 20 iulie. De asemenea, o importantă zi de pelerinaj este şi sărbătoarea Naşterii 

Maicii Domnului (8 septembrie), al doilea hram al bisericii. 

 Din anul 1994 s-a început reconstrucţia Mănăstirii pe un nou amplasament. Biserica a fost 

construită din piatră, dorindu-se ca aceasta sa fie un altar închinat Voievodului descalecat din 

Maramureş. În interiorul bisericii, s-a amplasat mobilier sculptat de catre meşteri din stejarul 

pădurilor bucovinene. Într-un interval de 10 ani de la punerea pietrei de temelie, s-au înalţat 

biserica, turnul-clopotniţa, chilii, o fântână adâncă de 20 de mentri, monument închinat primului 

ctitor, Bogdan Voievodul, totul imprejmuit cu zid temeinic, de piatră. 

Elementele componente ale ansamblului mănăstiresc sunt urmatoarele : 

- Biserica propriu – zisă 

- Aghiazmatarul 

- Așezamântul crestin filantropic “ Acoperământul Maicii Domnului “ 

- Clopotniţa si Clădirile anexe 

- Monumentul închinat primului ctitor, Bogdan Voievodul. 

 

Viaţa locuitorilor de aici fiind strâns legată de viaţa Mănăstirii Bogdăneşti, atunci când 

aceasta a fost strămutată în 1542 la Râşca şi şi-a pierdut însemnătatea duhovnicească pentru 

locuitorii din Bogdăneşti, ei îşi vor construi singuri biserica de lemn care există şi astăzi. Ea a fost 

înălţată în secolul al XVIII-lea, probabil după ultima menţionare a schitului de maici dintre anii 
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1630 – 1745. Deşi a suferit multe modificări în cei peste 220 de ani de existenţă, biserica păstrează 

planul iniţial, de cruce, folosit de meşterii satului, cu abside poligonale şi bolţile originale, astăzi 

tencuite. Iniţial planul bisericii a cuprins trei împărţiri: altar, naos şi pronaos, apoi adăugându-i-se 

şi pridvorul. Altarul bisericii are o formă pentagonală, având în părţile laterale două anexe de formă 

pătrată: proscomidiarul (în partea de nord) şi diaconiconul (în partea de sud). Biserica are pereţii 

din bârne de brad cioplite şi îmbinate în „coadă de rândunică”, aceştia fiind placaţi înainte de al 

doilea război mondial cu scânduri vopsite cu verde. Acoperişul este învelit cu tablă şi are o 

streaşină îngustă, înfundată cu scânduri. În apropierea bisericii au fost purtate lupte în al doilea 

război mondial, în partea de nord a absidei altarului distingându-se urmele lăsate de un proiectil, 

care a explodat în apropiere 

 

În comună nu exista nici o gospodărie autorizată pentru agroturism. 

 

Alte activităţi 

În zona centrală a satului se află şi Oficiul Poştal ce deserveşte întreaga comună. 

 

Din analiza activităţilor desfăşurate pe teritoriul comunei Bogdănești rezultă următoarele 

concluzii; 

- activitatea de bază este agricultura, practicată însă într-un sistem care nu îi asigură o 

productivitate ridicată, recoltele fiind sub potenţialul productiv al pămîntului; 

- pămîntul se cultivă individual, pe suprafeţe de pămînt mici, fărîmiţate, de către 

proprietarii individuali;  

- din cauza fărămiţării pămîntului în suprafeţe mici, individuale şi a puterii economice 

scăzute a producătorilor, este insuficient folosită tehnica modernă în agricultură bazată pe 

mijloacele mecanizate; 

- activităţile industriale şi de mică industrie sunt relativ dezvoltate, potenţialul de muncă şi 

de resurse a satului fiind însă foarte puţin folosite în acest domeniu; 

- slaba activitate în domeniul de colectare şi depozitare a produselor agricole şi de 

valorificare a lor în comerţ, în industria alimentară sau uşoară; 

- slaba dezvoltare a activităţii de servicii către populaţie; 

- o activitate relativ mulţumitoare în domeniul învăţămîntului şi al sănătăţii; 

- slabă dezvoltare a sectorului comercial, populaţia rezolvînd problemele de aprovizionare 

în mod curent din municipiul Fălticeni. 

 

2.5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 
 

 În întreaga perioadă a anilor 1930 – 2020 populaţia comunei a avut o evoluţie crescătoare. 

Pe ansamblu populaţia a crescut cu cca. 148,0%.  

Numărul total al locuitorilor comunei în anul 2002 era de 5089 persoane. 

 La recensământul din 2002 – locuitorii comunei erau organizaţi în 991 gospodării cu 3507 
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de camere de locuit având o suprafaţă de 48006 mp (rezultă o suprafaţă medie pe cameră de 

13,69mp). 

Numărul total al locuitorilor comunei în anul 2011 era de 5089 persoane. 

 La recensământul din 2011 – locuitorii comunei erau organizaţi în 991 gospodării cu 3507 

de camere de locuit având o suprafaţă de 48006 mp (rezultă o suprafaţă medie pe cameră de 

13,69mp). 

 Habitatul este format din case ţărăneşti specifice Podișului Moldovenesc. Pe fiecare 

locuitor revenea în medie 12,10 mp suprafaţă locuibilă. Densitatea populaţiei a ajuns la 160,57 

loc./Km2. Pe locuitor revine în medie 0,53 ha teren agricol, din care mai mult de jumătate este 

reprezentat de teren arabil (0,35 ha). 

 Activităţile neagricole locale au o dezvoltare modestă, comuna păstrându-şi şi în prezent 

un profil agricol, fapt reflectat şi în structura socio-profesională a populaţiei. 

După numărul populaţiei, comuna Bogdănești este o comună de mărime medie a judeţului 

Suceava. Pentru a folosi resursele umane existente este necesar ca în următorii ani să se dezvolte 

într-un ritm accentuat, activităţile neagricole locale şi să se asigure condiţii mai bune pentru 

populaţia comunei de a se deplasa la lucru în alte localităţi, surplusul de forţă de muncă existent 

urmând a fi folosit în alte localităţi din zona apropiată, îndeosebi în unele sectoare de activitate 

din municipiul Fălticeni. 

 
2.5.1. NUMĂRUL ŞI EVOLUŢIA POPULAŢIEI 

 

 Dinamica evoluţiei populaţiei a înregistrat o creştere continuă a numărului de locuitori în 

perioada 1930 - 2020, populaţia totală crescând de la 2694 la 41233 cu o valoare de +5,15‰ anual. 

 
Figura nr.  18 - Evoluția populației comunei Bogdănești 
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2.5.2. STRUCTURA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ ȘI SEXE 

 

 Conform datelor furnizate de INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICA prin Baza TEMPO – 

Online – serii de timp, INSSE, 2020, populaţia comunei Bogdănești în anul 2020 arăta astfel: 

 

Tabel nr.  37 - Structura populației pe grupe de vârstă și sexe la 01.01.2020 
 

GRUPE DE VĂRSTĂ 

01.01.2020 

(număr 

persoane 

total) 

Masculin 

(număr 

persoane) 

Feminin 

(număr 

persoane) 

Populaţia stabilă – total,  din care : 4123 2103 2020 

0-4 ani 220 118 102 

5-9 ani 228 113 115 

10-14 ani 231 118 113 

15-19 ani 299 155 144 

20-24 ani 319 174 145 

25-29 ani 326 171 155 

30-34 ani 289 144 145 

35-39 ani 275 148 147 

40-44 ani 317 174 143 

45-49 ani 347 177 170 

50-54 ani 283 152 131 

55-59 ani 179 99 80 

60-64 ani 179 93 86 

65-69 ani 165 74 91 

70-74 ani 134 52 82 

75-79 ani 124 56 68 

80-84 ani 111 50 61 

>85 ani 97 35 62 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

 Concluzionăm că în satul Bogdănești există un procent însemnat de populaţie activă (mai 

mult de jumătate din totalul populaţiei) şi un procent relativ scăzut de populaţie tânără, ceea ce 

indică că rezerva de forţă de muncă este în scădere. 

 

2.5.3. MIŞCAREA NATURALĂ ŞI MIGRATORIE 
 

Tabel nr.  38 - Populația totală cu domiciliul stabil în comuna Bogdănești, înregistrată la 1 
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ianuarie 
 

           AN 

SEX 
2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MASCULIN 4086 4100 4109 4097 4079 4125 4110 4099 4123 4160 4151 4163 4152 4163 4152 

FEMININ 2095 2099 2101 2086 2076 2101 2089 2082 2098 2121 2125 2118 2113 2119 2118 

TOTAL 1991 2001 2008 2011 2003 2024 2021 2017 2025 2039 2026 2045 2039 2044 2034 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

 
Tabel nr.  39 - Mișcarea naturală a populației 

 

ANUL 
NASCUŢI VII MORŢI 

SPOR 

NATURAL 

MORŢI 

SUB 

1 AN a b a-b 

1990 76 39 37 1 

1991 66 34 32 1 

1992 71 40 31 - 

1993 62 49 13 - 

1994 76 40 36 - 

1995 78 39 39 3 

1996 73 32 41 - 

1997 64 36 28 1 

1998 62 56 6 - 

1999 56 46 10 - 

2000 61 41 20 - 

2001 73 24 49 - 

2002 59 49 10 - 

2003 51 38 13 - 

2004 37 37 0 - 

2005 49 37 12 1 

2006 43 41 2 - 

2007 42 48 -6 - 

2008 37 53 -16 1 

2009 53 50 3 1 

2010 42 51 -9 nc 

2011 38 45 -7 nc 

2012 44 44 0 nc 

2013 55 38 15 nc 

2014 46 49 -7 nc 
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ANUL 
NASCUŢI VII MORŢI 

SPOR 

NATURAL 

MORŢI 

SUB 

1 AN a b a-b 

2015 46 44 2 nc 

2016 41 48 -7 nc 

2017 45 64 -19 nc 

2018 49 58 -9 nc 

2019 34 47 -13 nc 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020; nc - lipsă date, necunoscut 

 

Tabel nr.  40 - Mișcarea migratorie a populației 
 

ANUL 
SOSIRI PLECĂRI 

SOLD 

MIGRATOR 

c d c-d 

1990 25 188 -163 

1991 10 59 -49 

1992 18 82 -64 

1993 50 49 1 

1994 37 57 -20 

1995 63 57 6 

1996 62 52 10 

1997 62 59 3 

1998 32 64 -32 

1999 56 53 3 

2000 51 57 -6 

2001 40 56 -16 

2002 43 67 -24 

2003 38 65 -27 

2004 68 80 -12 

2005 38 40 -2 

2006 61 54 7 

2007 65 69 -4 

2008 58 68 -10 

2009 83 49 34 

2010 69 80 -11 

2011 10 63 -53 

2012 66 46 -40 

2013 72 52 20 
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ANUL 
SOSIRI PLECĂRI 

SOLD 

MIGRATOR 

c d c-d 

2014 41 50 -9 

2015 63 54 9 

2016 52 57 -5 

2017 84 54 30 

2018 58 60 -2 

2019 44 61 -17 

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015 

 

Tabel nr.  41 - Sporul real al populației 
 

ANUL 
SPOR NATURAL SPOR MIGRATOR SPOR REAL 

(a-b) (c-d) (a-b) + (c-d) 

1990 37 -163 -126 

1991 32 -49 -17 

1992 31 -64 -33 

1993 13 1 14 

1994 36 -20 16 

1995 39 6 45 

1996 41 10 51 

1997 28 3 31 

1998 6 -32 -26 

1999 10 3 13 

2000 20 -6 14 

2001 49 -16 33 

2002 10 -24 -14 

2003 13 -27 -14 

2004 0 -12 -12 

2005 12 -2 10 

2006 2 7 9 

2007 -6 -4 -10 

2008 -16 -10 -26 

2009 3 34 37 

2010 -9 -11 -20 

2011 -7 -53 -60 

2012 0 -40 -40 

2013 15 20 35 
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ANUL 
SPOR NATURAL SPOR MIGRATOR SPOR REAL 

(a-b) (c-d) (a-b) + (c-d) 

2014 -7 -9 -16 

2015 2 9 11 

2016 -7 -5 -12 

2017 -19 30 11 

2018 -9 -2 -11 

2019 -13 -17 -30 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

 

2.5.4. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAȚILOR ȘI NUMĂRUL DE ȘOMERI ÎNREGISTRAȚI 
 

Tabel nr.  42 - Numarul mediu al salariatilor 

 

Localitati 

Ani 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Numar persoane 

BOGDANESTI 177 171 170 167 173 175 155 162 167 172 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

Tabel nr.  43 - Someri inregistrati la sfarsitul anului 
 

Sexe 

Ani 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

UM: Numar persoane 

Total 122 66 91 82 106 99 78 63 78 56 

Masculin 79 39 52 44 55 55 42 31 39 32 

Feminin 43 27 39 38 51 44 36 32 39 24 

 Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2020 

 

2.6. CIRCULAŢIE 
 

Reţeaua rutieră a comunei este formată din drumuri județene, comunale şi săteşti, în 

lungime totală de 87,5 km, în mare majoritate aflate în stare medie (12% sunt asfaltate, iar restul 

de 88% sunt pietruite), cu excepţia drumului comunal DJ 155 A care are o lungime de 5,4 km pe 

teritoriul comunei și care este în întregime asfaltat și DC 13 (Baia - Boroaia) care are o lungime de 

5,25 km și care este parțial modernizat pe o lungime de 1,15 km, restul fiind nemodernizat 

(împietruit). Gradul de vascularizare rutieră este de 3,54 km drumuri la 100 ha suprafaţă totală.  

Cea mai apropiată stație de cale ferată se află la Fălticeni (15km), iar aeroportul Salcea 
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(Suceava) se află la peste 40 km distanță de comuna Bogdănești. 

 

• Poziții kilometrice - situația existentă 

 
Limita UAT Bogdănești 
 

DJ 155A Începutul perimetrului Sfârșitul perimetrului 
Partea dreaptă km 0+855 km 5+888 
Partea stângă km 0+380 km 5+888 

 
Limita intravilanului satului Bogdănești 
 

DJ 155A Începutul perimetrului Sfârșitul perimetrului 
Partea dreaptă km 1+360 km 5+888 
Partea stângă km 1+360 km 5+888 

 
Limita indicatoarelor rutiere  
 

DJ 155A Începutul perimetrului Sfârșitul perimetrului 
Partea dreaptă km 1+407 - 
Partea stângă - km 5+888 

 
Situaţia intersecţiilor DJ 155A cu drumurile locale în intravilanul comunei 

Bogdănești 
 

Drumurile laterale ce pornesc din DJ 155A în traversarea satului Bogdănești sunt: un drum 

comunal  şi mai multe drumuri săteşti, care se remarcă prin faptul că în marea lor majoritate deţin 

amenajări şi semnalizări corespunzătoare. 

 
Tabel nr.  44 - Situația intersecțiilor drumului județean DJ 155A 

 

Poziţia km  

la DJ 155A 
Partea 

Situat în  

intravilanul satului 
Tip drum 

Începutul perimetrului: 

1+360 
Stânga+Dreapta Bogdănești  

1+417 Dreapta Bogdănești Drum sătesc 48 

2+439 Dreapta Bogdănești DC 13 

2+681 Dreapta Bogdănești Drum sătesc 47 

2+865 Dreapta Bogdănești Drum sătesc 67 

3+052 Stânga Bogdănești Drum sătesc 45 

3+071 Stânga Bogdănești Drum sătesc 44 

3+105 Dreapta Bogdănești Drum sătesc 63 

3+423 Stânga Bogdănești DC 13 

3+640 Stânga+Dreapta Bogdănești Drum sătesc 39 stânga 
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Poziţia km  

la DJ 155A 
Partea 

Situat în  

intravilanul satului 
Tip drum 

Drum sătesc 57 dreapta 

4+028 Dreapta Bogdănești Drum sătesc 96 

4+106 Stânga Bogdănești Drum sătesc 37 

4+272 Dreapta Bogdănești Drum sătesc 67 

4+665 Stânga Bogdănești Drum sătesc 35 

4+671 Dreapta Bogdănești Drum sătesc 27 

4+907 Dreapta Bogdănești Drum sătesc 26 

4+948 Stânga Bogdănești Drum sătesc 34 

5+121 Dreapta Bogdănești Drum satesc 

5+147 Stânga Bogdănești Drum sătesc 24 

5+359 Stânga Bogdănești Drum sătesc 30 

5+475 Dreapta Bogdănești Drum sătesc 22 

Sfârşitul perimetrului: 

5+888 

Stânga+Dreapta Bogdănești  

 Sursa: Primăria comunei Bogdănești, 2020 

 

• Trama stradală existentă a satului Bogdănești 

 Trama stradală existentă a satului Bogdănești are următoarele caracteristici: 

 Configuraţia în plan: satul este dezvoltat aproape echilibrat, de o parte şi de alta în lungul 

drumului județean DJ 155A, cu uliţe paralele şi perpendiculare pe traseul acestui drum.  

 Ierarhizare: 

 - există în această tramă o arteră principală constituită din DJ 155A care vine dinspre DN 2 

– DN 15C – Vadu Moldovei, străbate satul Bogdănești şi se îndreaptă spre Râșca și un secundară 

DC 13 care vine dinspre Baia, străbate satul Bogdănești și se îndreaptă spre Boroaia; 

 - restul străzilor (uliţe) sunt de acces la locuinţele individuale şi sunt mai înguste în general 

(au un profil redus); 

 Prospectul între limitele parcelelor private este: 

 - 8 ÷ 20 m la drumurile principale; 

 - 4 ÷ 9 m la drumurile secundare. 

 Natura îmbrăcăminţilor şi starea tehnică: 

 - DJ 155A - este asfaltat; 

- DC 13 - este asfaltat parțial; 

 - celelalte drumuri sunt la fel din pământ şi sunt greu circulabile pe timp nefavorabil; 

 Deplasarea pe aceste drumuri se face: 

 - preponderent pe jos; 

 - cu mijloace de transport private; 

 - există curse de transport călători - 4 stații de autobuz amenajate la DJ 155A; 
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 - legăturile rutiere cu celelalte localităţi sunt asigurate prin intermediul DJ 155 A și DC 13. 

Proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere: 

S-au realizat lucrări de modernizare prin aplicarea de îmbrăcăminte bituminoasă ușoară la 

drumurile de interes local din comuna Bogdănești. Proiectul prevede modernizarea a 3 km de 

drumuri, fondurile fiind asigurate de la bugetul local - 2.350. 000 lei. În acest moment stadiul de 

realizare este de 48 %. 

 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL 
 

În urma măsurătorilor topografice şi planimetriilor efectuate de către S.C. GEOSIT S.A. 

SUCEAVA, corelate cu datele puse la dispoziţie de către specialiştii din cadrul O.C.P.I. Suceava, a 

rezultat următorul bilanţ teritorial: 

 

Tabel nr.  45 - Bilanț teritorial existent 
 

Zone funcționale 
BILANȚ EXISTENT 

Suprafața (ha) Procent (% din total) 

Locuinţe si funcţiuni complementare 27,31 5,19 

Unităţi industriale și depozitare 0,60 0,11 

Unităţi agrozootehnice - - 

Instituţii și servicii de interes public 1,25 0,24 

Căi de comunicaţie și transport rutier 16,50 3,14 

Spatii verzi, sport, agrement, protecţie 0,55 1,05 

Constr. tehnico –edilitare - - 

Gospodărie comunală, cimitire 0,50 0,10 

Destinaţie specială - - 

Terenuri libere 421,50 79,17 

Ape 20,15 3,83 

Păduri - - 

Terenuri neproductive 37,70 7,17 

TOTAL INTRAVILAN 526,06 100,00 

 Sursa: SC GEOSIT SA Suceava, studiu topografic 

 

Zonificarea existentă s-a menţinut, au apărut modificări ale unor zone funcţionale, 

modificări justificate de înlăturarea disfuncţionalităţilor semnalate. 

      

Zona pentru locuinţe ocupă doar 5,19% din totalul teritoriului intravilan (categoria curţi-

construcţii) şi este formată în mare majoritate din locuinţe cu nivel mic de înalţime – 1÷2 niveluri. 

Starea clădirilor de locuit este în proporţie de 50% bună, însă materialul folosit este predominant 

chirpiciul cu invelitori din tiglă, tablă sau azbociment. Dacă casele vechi au un caracter rural, cele 
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noi, mai bine utilate – în special cele realizate după 1990 au caracter semiurban şi sunt realizate 

din materiale durabile. 

 Semnificativ pentru comuna Bogdănești este procentul de 79,17 % din suprafaţa 

intravilanului, aferent funcţiunii « terenuri libere ». Aceste terenuri sunt esenţiale dezvoltării 

localităţilor, reprezentând rezerva de teren pentru realizarea de noi construcţii sau fiind utilizată 

în scopul cultivării pământului. 

 Structura acestor zone este caracteristică satelor moldoveneşti - parcelări cu o configuraţie 

specifică determinată de condiţii istorice şi de relief cu case amplasate, în general, izolat pe 

parcelă. 

 A. Configuraţia parcelarului în comuna Bogdănești are următoarele caracteristici: 

 - în general, parcelele sunt în formă neregulată aleatoare, conjugându-se cu 

sinuozităţile terenului: 

 - acestea (parcelele) sunt de mărimi variabile; 

 - sunt mai mici în dimensiuni în partea centrală a satelor ca urmare a unui proces de 

divizare a parcelelor în timp - proces determinat de faptul că acestea sunt cele mai vechi şi 

amplasate într-o zonă de maxim interes; 

 - sunt în general mai noi în marginile satului şi în lungul arterelor principale, unde 

gospodăriile au în prelungire loturi agricole destul de importante, configuraţie care relevă zonele 

cu funcţiuni complementare din intravilan şi anume: pe parcelele noi din margine se practică 

agricultura - cultura de cereale (în special porumb), în timp ce pe parcelele mai mici din partea 

centrală se practică funcţie de mărimea lor - cultura cerealelor, grădinărit şi livezi. 

 B. Modul de ocupare a parcelei este cel tradiţional satelor din Podişul Moldovenesc, cu 

casa amplasată izolat pe parcelă la o distanţă nu prea mare de drumul de acces, de 2 până la 4 m 

sau 5 m în mai puţine cazuri casa este amplasată la 5 până la 10 m de drum; 

 - densitatea caselor este destul de rarefiată; mai des în zona centrală şi pe arterele 

importante şi mai rare spre margine. 

 Analizând comparativ situaţia la nivelul anului 1979 cu situaţia de după 1990 existentă în 

teren la data elaborării actualului PUG, se constată că mărirea localităţii s-a făcut atât prin 

îndesirea caselor în perimetrul existent cât şi prin ocuparea de noi terenuri în afara satului. 

 Acest fenomen a fost determinat de condiţiile de relief, de terenurile improprii amplasării 

construcţiilor (zone inundabile sau versanţi cu risc de alunecări mari), de terenurile cu destinaţie 

agricolă, pe care sătenii preferă să le utilizeze pentru agricultură. 

 C. Structura gospodăriei  

 Majoritatea gospodăriilor cuprind casa şi anexele, cu un nivel mediu de organizare şi 

calitate uneori chiar mediocră a construcţiilor. 

 D. Tipul de locuinţă: 

 - marea majoritate a caselor sunt parter, însă există şi locuinţe cu regim de înălţime P+1E, 

P+1E+M sau P+2E, realizate în special după 1990; 

 - tipul de casă este cel tradiţional al satului din Podişul Moldovenesc: 2 camere eventual cu 

polată pe una din faţadele laterale sau cea posterioară, ori cu cerdac din lemn în faţada principală; 
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 - materiale de construcţii, în general ieftine nedurabile, chirpici, paiantă, lemn, la casele mai 

vechi şi materiale durabile la majoritatea celor noi, cărămidă, B.C.A., beton armat, şarpanta din 

lemn, învelitori de tip Lindab, Onduline sau Planja, tencuieli uscate, sisteme noi de placare la 

exterior tip Rigips, etc. 

 

Zona pentru instituţii publice şi servicii ocupă doar 0,24ha din teritoriul intravilan al 

comunei conform bilanţului teritorial al terenurilor localităţilor, situaţie normală pentru satele 

colinare şi de şes, unde suprafaţa terenurilor agricole este preponderentă. 

 

Zona de gospodărie comunală şi cimitire este formată de fapt din cimitirele aflate în 

intravilan şi din suprafeţele propuse pentru realizarea de platforme de depozitare (rampele de 

transfer) a deşeurilor menajere. 

 

Zona căilor de comunicaţie rutieră reprezintă 3,14% din teritoriul intravilan şi este 

formată din drumurile comunale care traversează intravilanul localităţii, precum şi din străzile 

(uliţele) comunei. Din cauza reliefului frământat pe care sunt amplasate satele, reţeaua locală de 

străzi prezintă trasee lungi şi neregulate, precum şi profile longitudinale şi transversale 

necorespunzătoare, lipsite de îmbrăcăminţi şi de şanţuri. 

 

Datorita albiilor pâraielor şi a zonelor ravenare există şi o suprafaţă în intravilan de teren 

neproductiv – 37,70 ha respectiv 7,17 % din terenul intravilan existent. 

 

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 
 

 Nu există un studiu special pentru inventarierea și delimitarea zonelor cu riscuri naturale 

din teritoriul municipiului Vatra Dornei, în conformitate cu prevederile articolului 7 din Legea nr. 

575 / 14.11.2001 privind aprobarea P.A.T.N. – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural. 

 Pentru întocmirea acestui capitol au fost consultate studii anterioare, în special datele 

cuprinse în P.A.T.N. – Secțiunea a V-a – Zone de risc natural și culese informații specifice mai 

ales cu privire la fenomenele de alunecare-prăbușire și inundabilitate, care constituie cele mai 

importante riscuri naturale, direct de la Primăria comunei Bogdănești. Acestea au fost evidențiate 

în capitolul 2.2. și transpuse pe planșele cu "Situația existentă - disfuncționalități" și pe planșa de 

"Încadrare în teritoriu". 

 

În studiul de faţă se vor trata cele mai importante riscuri naturale ce pot reprezenta 

pericole şi produce pagube însemnate în atât în comuna Bogdănești, cât și în județul Suceava, după 

cum urmează: 

1. Riscul la cutremure 

2. Riscul la alunecări de teren 

3. Riscul la inundaţii 

http://rur.ro/download/869
http://rur.ro/download/869
http://rur.ro/download/869
http://rur.ro/download/869
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2.8.1. RISCUL LA CUTREMURE 
 

Cutremurele sunt fenomene naturale imprevizibile, fiind provocate în principal de 
mişcările scoarţei pământului, de erupţii vulcanice, de alunecări de teren şi de prăbuşirea unor 
peşteri sau grote. 

Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datorează mişcărilor tectonice generate de 
acumulările de energii potenţiale în sistemul de folii existent până la o valoare critică, care 
depăşeşte rezistenţa rocilor, moment în care se produce o descărcare bruscă de energie cinetică 
sau seismică. 

Cutremurele tectonice, care se manifestă în România, pot genera următoarele efecte pe 
raza comunei Bogdăneşti: 
• distrugerea sau avarierea construcţiilor civile (locuinţe, edificii sociale, culturale, 

religioase etc.); 
• distrugerea sau avarierea construcţiilor industriale; 
• distrugerea sau avarierea reţelelor de gospodărie comunală (apă, electricitate, 

telecomunicaţii, canal etc.); 
• generarea de incendii (în general izolate); 
• declanşarea unor alunecări de teren sau surpări de teren; 
• declanşarea unor epidemii ca urmare de degradării calităţii factorilor de mediu; 
• producerea unor efecte de masă (panică, stress etc.); 
 
În cazul producerii unui seism mai mare de 6 grade pe scara Richter în zona Vrancea, există 

pericolul unor avarii la locuinţele cu vechime mai mare şi construite din chirpici sau alte materiale 
cu rezistenţă mai slabă. Pot fi afectate un număr de 4 construcţii în care locuiesc 11 persoane. 

 
Tabel nr.  46 - Caracteristicile macroseismice ale principalelor localități din județul 

Suceava 

Localitate Tc(sec) ag pentru IMR = 225 ani 

Suceava 0,7s 0,20g 

Fălticeni 0,7s 0,20g 

Rădăuți 0,7s 0,20g 

Câmpulung Moldovenesc 0,7s 0,15g 

Vatra Dornei 0,7s 0,08g 

Gura Humorului 0,7s 0,15g 

Siret 0,7s 0,20g 

Solca 0,7s 0,15g 

Broșteni 0,7s 0,15g 

Dolhasca 0,7s 0,20g 

Frasin 0,7s 0,15g 

Liteni 0,7s 0,20g 

Milișăuți 0,7s 0,15g 

Salcea 0,7s 0,20g 

Vicovu de Sus 0,7s 0,15g 
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Localitate Tc(sec) ag pentru IMR = 225 ani 

 Sursa: Cod de proiectare seismică P100, Partea I – P100-1/2011 PREVEDERI DE 

PROIECTARE PENTRU CLĂDIRI – Universitatea Tehnică de Construcții București, 2013 

 

Conform Normativului P100-1, Zonarea teritoriului României (Tabel nr. 2) în termeni de 

valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure cu interval mediu 

de recurenţă IMR – 225 ani şi în termeni de perioadă (colţ) Tc a spectrului de răspuns, această 

zona (județul Suceava) este caracterizată prin ag care prezintă un coeficient de seismicitate de: 

- ag = 0,10 g, în partea de vest a judeţului; Tc=0,7 sec; 

- ag = 0,15 g, în partea de centru a judeţului; Tc=0,7 sec; 

- ag = 0,20 g, în partea de nord și sud-est a judeţului; Tc=0,7 sec. 

În cazul zonării perioadei de colţ, TC a spectrului de răspuns, valoarea perioadei de colţ este 

influenţată de condiţiile de amplasament. 

Caracteristici ale cutremurelor de pământ specifice judeţului Suceava: 

a) Riscul seismelor intracrustale/intermediare, din zona epicentrală Vrancea, cu 

caracteristicile: 

- adâncimea focarului, pentru cele mai frecvente cutremure = 130 – 150 km; 

- magnitudinea maximă aşteptată = 6,9 grade R; 

- intensitatea maximă aşteptată : VI-VII MSK; 

- coeficient de acceleraţie – Zona B, ks = 0,26; 

- perioada spectrului de proiectare Tc = 1,5 s; 

- succesiunea seismică: 5 - 20 seisme pe an, cu M = până la 5 grade R; 

b) Riscul seismelor de suprafaţă din zona cutremurelor Ucraina - Moldova, cu 

caracteristicile: 

- adâncimea focarului, pentru cele mai frecvente cutremure = 70 km; 

- magnitudinea maximă aşteptată = 6,3 grade R; 

- intensitatea maximă aşteptată VI MSK; 

- coeficient de acceleraţie – Zona C, ks = 0,20; 

- perioada spectrului de proiectare Tc = 1 s; 

- succesiunea seismică: la o perioadă de 50 de ani, cu M = 5 grade R  

Modelarea rezultatelor interpolărilor într-un sistem informatic geografic poate oferi 

răspunsuri premergătoare evenimentelor şi astfel intervenţiile şi acţiunile în cazul producerii 

unui cutremur sunt mai rapide şi eficiente, pentru reducerea şi minimizarea pierderilor umane şi 

pagubelor materiale. De exemplu, în spaţiul urban, se pot sublinia diferenţele de risc şi se poate 

interveni pe scară locală pentru evaluare şi prevenire. 

Pentru a evidenţia potenţialul producerii unui seism, o hartă care să surprindă acest lucru 

s-a considerat a fi necesară (Figura nr. 19). Astfel, s-a realizat o hartă a caracteristicilor 

macroseismice, deoarece evaluarea cât mai corectă într-un anumit amplasament este importantă 

în vederea punerii în siguranţă a fondului construit existent şi/sau viitor. Aceste studii, 
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bineînţeles, vor fi sau nu confirmate în viitor. Pentru a evidenţia realitatea concretă, acestea 

trebuie să se revizuiască periodic, îmbinând noi instrumente şi unelte de analiză şi prospecţie. 

 

 

Figura nr.  19 - Caracteristicile macrosismice ale localităților din județul Suceava 

 
Sursa: Cod de proiectare seismică P100, Partea I – P100-1/2011 PREVEDERI DE PROIECTARE PENTRU CLĂDIRI – 

Universitatea Tehnică de Construcții București, 2013  + ACTUALIZARE PUG VATRA DORNEI 

 

Pentru a întocmi această hartă s-a luat în considerare coeficientul de seismicitate Ks. 

Categoriile de clădiri cele mai vulnerabile în cazul unui cutremur puternic sunt 

reprezentate de: 

- clădirile înalte (peste 5 niveluri) cu schelet de beton armat, construite înainte de 1940 

fără protecţie antiseismică; 

- construcţiile executate între 1950 şi 1976 conform normativelor de proiectare în vigoare 

atunci care au fost proiectate cu considerarea unor forţe seismice mai reduse; acestea s-au 

comportat satisfăcător în 1977 dar unele cazuri (de ex. cele cu parter flexibil) au suferit mai multe 

avarii; 

- clădirile joase din zidărie şi alte materiale locale executate tradiţional fără control tehnic 

specializat. 

Cele mai multe clădiri de acest tip constituie o prioritate absolută la intervenţie. 
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Diminuarea vulnerabilităţii seismice a construcțiilor se poate realiza prin acţiuni de 

intervenţie (consolidări) la clădiri din domeniul sănătăţii, administraţiei centrale și locale, 

educaţiei şi cercetării, culturii, clădiri de locuit, etc. 

Referitor la modul de utilizare a terenurilor, a amplasării construcţiilor, care urmează a fi 

cuprinse în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, studiul bibliografic efectuat nu a 

identificat reglementări internaţionale care sa impună restricţii de autorizare (impuse prin 

documentaţiile de urbanism şi autorizaţiile de construire) şi amplasare a unor construcţii sau 

dotări din punct de vedere al hazardului seismic.  

 

2.8.2. ZONELE DE RISC LA ALUNECĂRI 
 

Condiţii favorizante 

Hazardele geomorfologice pot fi definite ca “schimbări naturale sau induse de om ale 

formelor de relief care afectează sistemele umane” (Schumm, 1988). După Gares et al. (1994) 

hazardele geomorfologice pot fi privite ca „grupuri de ameninţări asupra resurselor umane ce 

rezultă din instabilitatea formelor suprafeţei Pământului. Ameninţările derivă din răspunsul 

proceselor geomorfologice, chiar dacă procesele respective îşi au originea la mare distanţă de forma 

de relief afectată. 

Impactul alunecărilor de teren asupra societăţii este caracterizat atât prin efectele directe, 

ce vizează în general declanşarea şi evoluţia fenomenelor, cât şi prin urmările indirecte, legate de 

formele de relief create. Efectele practice directe ale alunecărilor de teren constau în distrugerea 

construcţiilor, avarierea infrastructurii critice (rutiere şi CF, reţele de utilităţi publice, reţele de 

telecomunicaţii, de alimentare cu energie electrică şi a magistralelor de transport produse 

petroliere şi gaze naturale).  

Deplasările de teren se situează, alături de inundaţii şi cutremure, printre cele mai 

importante dezastre naturale ale căror consecinţe se exprimă prin distrugeri de bunuri materiale 

şi pierderi de vieţi omeneşti, atât la nivel internaţional cât şi naţional. 

În funcţie de modul în care se produce mişcarea, deplasările în masă sunt foarte variate. 

Între acestea, alunecările de teren sunt cele mai importante, ele pot schimba aspectul morfologic 

al unei regiuni, cu efecte majore asupra activităţii umane. Sunt cele mai răspândite fenomene de 

deplasare în masă pe versanţi, produc mari pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti şi 

întrunesc o gamă largă de forme de manifestare.  

 

Principalele alunecări de teren din judeţul Suceava  

Principalii factori ai declanşării şi evoluţiei alunecărilor de teren de pe teritoriul judeţului 

Suceava sunt de ordin geologic (un substrat litologic argilos în alternanţă cu roci friabile), 

morfologic (versanţi cu pante mai mari de 3-5%), climatic (precipitaţii medii anuale peste 500 

mm) şi antropic (utilizarea neraţională a terenurilor în general şi a versanţilor în special). 

Alunecările de teren, în diferite stadii de evoluţie, active şi relativ stabilizate, afectează 

peste 30-40 % din suprafeţele de versant ale văilor ce drenează Unitatea deluvială de podiş a 
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judeţului şi, de asemenea, suprafeţe apreciabile din Unitatea montană, carpatică şi subcarpatică.  

Ca hazard geomorfologic ele au cunoscut o recrudescenţă de amploare, determinată în 

mare măsură de intensificarea activităţii umane (desţeleniri şi defrişări, construcţii de şosele pe 

versanţi cu măsuri precare de consolidare, alte construcţii edilitare şi industriale). 

Având în vedere rolul apei la declanşarea şi recrudescenţa alunecărilor, schimbările 

climatice din ultimele decade (precipitaţii bogate, în averse) au condus la extinderea arealelor cu 

alunecări şi reactivarea deluviilor vechi. 

Cantităţile mari de precipitaţii căzute în luna iunie 2010 au declanşat noi alunecări şi prăbuşiri de 

teren şi au reactivat altele mai vechi. Dacă în 2008 erau inventariate peste 130 de alunecări, dintre 

care circa 60 reprezentau riscuri majore directe pentru populaţie (Hociung C., Băişanu S.A., 2009), 

în anul 2010 fenomenul s-a manifestat în alte 32 de perimetre locuite.  

 

Exemple semnificative de hazarde geomorfologice. 

Alunecările de teren de pe teritoriul Municipiului Suceava. 

Alunecările de pe versantul de nord - est al municipiului Suceava 

Alunecările de teren de pe versantul de NV al platoului superior al  mp.Suceava. 

Alunecarea de teren Teodoreni - Dealul Mănăstirii din cartierul Burdujeni – municipiul 

Suceava. 

Alunecarea de teren „Şandru”  din comuna Brodina, 2002 - 2004 

Alunecarea din comuna Brodina - 2008. 

Alunecările de teren din  comuna Straja – 2008. 

Alunecările de teren din oraşul Frasin - Dealul Văratecu, cartierul Bucşoaia – 2010. 

Alunecările de teren din Voievodeasa,  comuna  Suceviţa –  2010. 

 

Caracteristicile litologiei şi structurii formaţiunilor geologice care aflorează pe teritoriul 

judeţului, la care se adaugă cele de ordin morfologic şi particularităţile climatice, în principal 

regimul precipitaţiilor, induc, în cazul unor areale cu dimensiuni variate, valori ridicate ale 

probabilităţii de declanşare a alunecărilor de teren astfel încât se pot încadra în categoria zonelor 

expuse hazardului. 

Suprapunându-se parțial Carpaților Orientali și Podișului Sucevei, teritoriul județului 

Suceava cuprinde două unități majore de relief: zona de munte, alcătuită din masivele Suhard, 

Caliman, Giumalău și Rarău, gruparea muntoasă Pietrosu Bistriței – Grințiesu Broștenilor și Munții 

Stânișoarei, și zona de podiș. Astfel teritoriul judeţului Suceava aparţine mai multor subunităţi 

geomorfologice ale celor două unități de relief, diferite din punct de vedere geologic şi fizico-

geografic şi care determină şi caracteristicile deplasărilor de teren. În acest mod, în zona montană, 

de podiş, pe versanţii văilor cât şi pe cuestele cu orizonturi de gresii şi calcare oolitice, regăsim 

alunecări de vârste diferite: unele mai vechi, în general stabilizate, sub formă de trepte sau pachete 

masive şi cu dislocări profunde şi altele mai noi, suprapuse, sub formă de cuiburi, monticuli, valuri 

şi având grosimi şi întinderi mai reduse. 
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Alunecările superficiale, cu substrat predominant argilos şi fragmentare mixtă şi care se 

desfăşoară pe versanţi întregi, se regăsesc în câmpia colinară. Doar acolo unde versanţii 

secţionează depozitele unor terase înalte, suprapuse formaţiunilor sarmatice, se dezvoltă 

alunecări complexe mai profunde. Geologia, constând în alternanţe de roci permeabile şi 

impermeabile, ploile abundente, suprafaţa redusă acoperită cu vegetaţie forestieră, panta şi 

energia reliefului, fenomenele de ravenare şi torenţialitate şi intervenţiile antropice sunt factori 

care favorizează alunecările de teren în judeţul Suceava. 

Pe teritoriul judeţului se deosebesc următoarele tipuri de alunecări de teren: 

 

a) Alunecările sub formă de monticuli (cu aspect deluros, sub formă de movile) au cea 

mai largă răspândire. Terenurile care suferă de aceste alunecări au un aspect frământat. 

Microdepresiunile dintre monticuli acumulează apa din precipitaţii determinând astfel ca 

scurgerea de suprafaţă să fie foarte redusă. Zona de desprindere a alunecării, având forma unei 

cornişe înaltă de câţiva metri, caracterizează acest tip de alunecări în fazele avansate de evoluţie. 

Ravenele de drenare naturală a surplusului de apă înmagazinată în mantaua deluviului de 

alunecare apar când alunecările afectează o suprafaţă mare care conţine izvoare bogate. 

 

b) Alunecările terasate (în trepte) se întâlnesc suficient de des, ocupând suprafeţe destul 

de mari. Acestea se regăsesc în zona cuestelor mari, alcătuite din alternanţe de roci permeabile şi 

impermeabile (nisipuri, argile-marne, gresii-calcare) şi sunt determinate de prezenţa unor pânze 

de apă subterane etajate. Datorită formei de trepte, substratul lor geologic nu este frământat, 

rezultând cel mult schimbarea înclinaţiilor unor straturi. 

 

c) Alunecările sub formă de valuri sunt generate de alternanţe apreciabile de straturi de 

nisipuri şi argile-marne, cu pante pe care apar izvoare bogate şi care se prezintă sub forma unor 

valuri paralele, separate între ele de depresiuni umede, cu cornişă de desprindere. Aceste valuri 

de alunecare au o înălţime cuprinsă între câţiva metri şi mergând până la peste 10 m. 

 

d) Alunecările cu fragmentare mixtă (complexă) sunt formate atât dintr-un microrelief 

sub formă de monticuli, din valuri cât şi din terase de alunecare. Acestea apar în zonele de versanţi 

cu energie mare de relief şi cu alcătuire geologică variabilă (straturi permeabile în alternanţă cu 

straturi impermeabile). Frecvent regăsim la partea superioară a versanţilor o manta groasă de 

depozite detritice cuaternare. De asemenea, deluviul de alunecare are în mod frecvent o grosime 

mare şi care uneori depăşeşte 10 m. 

 
 
 

Figura nr.  20 - Macrozonarea teritoriului din punct de vedere al riscului la alunecările 
de teren 
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Sursa: Legea 575 / 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de 

risc natural,  

Anexa nr. 4  + ACTUALIZARE PUG VATRA DORNEI 

 

e) Alunecările sub formă de cuiburi de tip semicircular au fragmentare sub formă de 

monticuli de talie mică, afectaţi şi de eroziuni areolare. Cuiburile apar pe marne şi argile în cazul 

apariţiei la suprafaţă a unor lentile de ape subterane. Grosimea deluviului de alunecare este mică, 

între 0,5 şi 3 m (pe văile râurilor din câmpia colinară). 

 

f) Alunecările de tip hârtop (circuri de alunecare) au forma unor depresiuni 

asemănătoare circurilor glaciare şi se formează în cadrul bazinului de recepţie al unui torent care 

serveşte ca dren natural, condiţionate fiind de apariţia unor izvoare bogate de ape subterane. 

 

g) Scurgerile de gloduri au forma unor mase alunecătoare-curgătoare. Sunt condiţionate 

de apele subterane în exces, apărute în timpul unor precipitaţii bogate şi care îmbibă până la refuz 

deluviul de alunecare argilos şi argilo-nisipos pe pante mari. Scurgerile de gloduri au o răspândire 

mică şi o dezvoltare ritmică, sincronă cu precipitaţiile, şi fac parte în general din cadrul altor tipuri 

de alunecări, precum cele în curs de ravenare (alunecări cu autodrenare). 

h) Solifluxiunile sunt deplasări superficiale ale solului, îndeosebi pe pantele unde 

predomină eroziunile areolare şi liniare incipiente. 
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Stabilitatea terenurilor depinde de interacţiunea factorilor permanenţi, favorizanţi şi 

temporari agravanţi, declanşatori, care influenţează, sau nu, apariţia şi dezvoltarea alunecărilor 

de teren. Factorii permanenţi sunt reprezentaţi prin condiţiile geologice, geomorfologice, 

structurale, iar cei temporari prin condiţiile hidrologice şi climatice, hidrogeologice, seismice, 

silvice şi antropice. 

 

Figura nr.  21 - Harta precipitațiilor maxime lunare din județul Suceava 

 
Sursa: Legea 575 / 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de 

risc natural, Anexa nr. 4  + ACTUALIZARE PUG VATRA DORNEI 

 

Precipitațiile căzute sub forma de ploaie reprezinta 70 - 80% din totalul acestora. Cele mai 

mici cantități de precipitații se înregistrează în luna februarie, iar cantitățile cele mai abundente 

sunt de obicei în lunile mai și iunie. 

Raportânu-ne la Podișul Moldovei latitudinea a impus etajarea elementelor climatice, 

acestea incluzând etajul colinar jos, cu valori de temperatura cuprinse între 10 și 8 °C și de 

precipitații de 500 – 700 mm/an și etajul colinar înalt, cu temperaturi de 8 – 6 °C și precipitații de 

700 - 1000 mm/an. 

Ca urmare a schimbărilor climatice actuale, s-au înregistrat precipitații maxime lunare, de 

sub 150 mm (Figura nr. 21). 

Județul Suceava se încadreaza într-o unitate climatică temperat-continentală. Venind 

dinspre vest, masele de aer își pierd treptat din umezeală în timpul traversării Carpaților Orientali, 

încât în partea estică a județului ajung mai uscate, clima suferind un proces de continentalizare. 
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Aerul de origine nordică aduce ninsori iarna și ploi reci primavara și toamna. Din est, 

județul primește influențe climatice continentale cu seceta vara, cu cer senin, ger și viscole iarna.  

Temperaturile medii anuale sunt: 

• climatul montan: 

- sub 0°C pe munții înalți; 

- 6°C pe versantul estic al Obcinei Mari; 

• climatul extramontan: - 7- 8°C. 

 

Figura nr.  22 - Harta hazardului la alunecarile de teren 

 
Sursa: Legea 575 / 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de 

risc natural, Anexa nr. 4  + ACTUALIZARE PUG VATRA DORNEI 

 

Temperaturile cele mai scazute din zona montană se înregistrează nu pe vârfuri, ci în 

depresiuni și văi, datorită fenomenului de inversiune climatică. 

Durata iernii este cu 1-2 luni mai mare la munte decât în regiunea deluroasă. Trecerea de 

la iarnă la primavara se face brusc în partea de est a județului, față de partea de vest unde, pe 

vârfurile înalte și versanții umbriți ai munților, zăpada și înghețul se întâlnesc până la sfârșitul 

lunii mai și chiar începutul lunii iunie. 

Luna cea mai caldă este iulie, ale cărei temperaturi medii ating valori de 18 - 19 °C în 

regiunea de podiș și 12 - 16 °C în regiunea montană. Temperaturile minime coboară uneori pâna 

la - 38,5 °C (1957 Cârlibaba), iar temperatura cea mai ridicata a fost de 39,8 °C (iulie 2000). 
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Reţeaua hidrografică este constituită de cele două colectoare principale, Siretul cu afluenţii 

săi de dreapta, în general râuri mici, puţin importante şi Bistrița, cu afluenţii săi și de dreapta și de 

stânga, tot puţini ca număr dar mai mari, atât ca suprafaţă a bazinelor de recepţie cât şi ca debit. 

Pentru a evidenţia pe fiecare UAT potenţialul producerii unor asemenea evenimente, s-a 

efectuat harta hazardului la alunecările de teren. 

Pentru întocmirea hărţii hazardului la alunecări de teren (Figura nr. 22), s-a ales 

împărţirea în două tipuri: 

i) tipul 0, reprezentat de localităţile neafectate de alunecări de teren; 

ii) tipul 1, reprezentat de localităţile afectate şi predispuse la alunecări de teren într-o 

proporţie mai mică; 

iii) tipul 2, reprezentat de localităţile afectate şi predispuse la alunecări de teren într-o 

măsură mai mare. 

 

2.8.3. ZONELE DE RISC LA INUNDAȚII 

 

Inundaţiile reprezintă unul dintre cele mai dezastruoase fenomene naturale extreme, 

declanşat ca urmare a relaţiei de cauzalitate directă dintre factorii atmosferici (precipitaţiile) şi 

cei hidrici. La aceştia se adaugă în multe situaţii şi factorii geomorfici şi cei antropici. 

Inundaţia - ca definiţie general acceptată, reprezintă acoperirea temporară cu apă a unei 

porţiuni de teren ca urmare a creşterii nivelului apei unui râu, lac sau o altă masă de apă. În 

consecinţă, o inundaţie „este provocată de un surplus de apă care depăşeşte capacitatea de 

transport a albiei minore şi ca urmare se revarsă în albia majoră acoperind suprafeţe de teren care 

de regulă nu sunt afectate de creşteri ale nivelurilor medii sau mici. 

În România inundaţiile sunt posibile pe tot parcursul anului, ori de cate ori nivelul apelor 

depăşeşte cotele de apărare. Aceste creşteri care exced albiile se datorează precipitaţiilor 

abundente, scurgerilor pe versanţi, formării zăpoarelor şi/sau topirii stratului de zăpadă, dar şi 

unor caracteristici fizico-geografice precum mărimea şi topografia bazinului de drenaj, 

capacitatea de infiltraţie a cantităţilor de apă căzute etc. 

Producerea inundaţiilor este rezultatul interacţiunii dintre precipitaţii - ca factor generator 

- şi bazinul hidrografic, care răspunde într-un mod specific impulsului meteorologic, în funcţie de 

parametrii lui hidrologici. 

Fenomenele hidroclimatice extreme constituie factori de risc cu un mare potenţial 

distructiv. După cum am mai precizat, între elementele hidrologice şi cele climatice există o 

legătură de dependenţă, în sensul că fenomenele hidrologice extreme sunt declanşate şi 

întreţinute de cele climatice. Prin urmare, viiturile (cele de vară, specifice zonei temperate) sunt 

determinate în primul rând de existenţa unor precipitaţii bogate şi cu caracter torenţial. 

Dezvoltarea economică deosebită, extinderea teritoriilor urbanizate şi a celor despădurite 

au indus modificări radicale în evoluţia fenomenelor hidroclimatice extreme, caracterul de 

torenţialitate al precipitaţiilor şi al scurgerii apei fiind determinat şi de efectul activităţilor umane. 

Construcţiile şi lucrările hidrotehnice (baraje, apărări de maluri, diguri etc.) proiectate şi 
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executate fără a cunoaşte suficient de bine probabilitatea de apariţie a nivelurilor şi a debitelor 

maxime pun în pericol şi vulnerabilizează comunităţi umane. 

 

Mecanismul inundaţiilor 

Inundaţiile sunt cauzate în principal de: 

- Inundaţii fulger de pe versanţi ce afectează comunităţile vulnerabile; 

- Inundaţii prelungite la confluenţa principalelor râuri datorită efectului de băltire în aceste 

zone depresionare şi a modelului complex al terenului; 

- Sistemele urbane de canalizare au capacitate insuficientă de colectare şi evacuare a apelor 

în râuri datorită nivelurilor ridicat al acestora; 

- Precipitații puternice directe pe oraşe şi sate. 

Harta de hazard la inundaţii relevă zonele cu potenţial de inundare, zonele frecvent inundate şi 

zonele cu exces de umiditate – care prezintă cea mai mare vulnerabilitate. Tipul 0 marchează 

localităţile cu un procent scăzut de inundabilitate (Figura nr. 23), iar cele de tipul 1 sunt cele mai 

predispuse la inundaţii, chiar şi când factorii declanşatori se află la o limită de alertă foarte scăzută. 

Figura nr.  23 - Harta hazardului la inundaţii 

 
Sursa: Legea 575 / 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de 

risc natural, Anexa nr. 4  + ACTUALIZARE PUG VATRA DORNEI 

 

Condiţii favorizante   

Pentru judeţul Suceava inundaţiile constituie principalul hazard generator de pagube şi de 

situaţii de urgenţă. Hazardele hidrologice sunt favorizate de marea densitate a reţelei hidrografice, 
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de condiţiile climatice specifice şi de activitatea umană (construcţii în zone inundabile, 

subdimensionări constructive ale podurilor, neîntreţinerea albiilor, şi podeţelor etc). La acestea 

se adaugă unele condiţii de alimentare, parametrii morfogenetici şi morfometrici ai bazinelor 

hidrografice (suprafaţă, fragmentarea reliefului, altitudinea medie, forma, pantele, gradul de 

împădurire etc.) care determină durata, debitele şi volumele maxime ale viiturilor. 

Hazardele hidrologice caracteristice judeţului Suceava, în special viiturile şi inundaţiile, dar 

şi frecventele scurgeri pe versanţi se produc în contextul unor precipitaţii bogate care cad într-un 

interval scurt de timp.  

Contextul sinoptic general al viiturilor din anii 2005, 2006, 2008 şi 2010 este aproape 

identic. În primul rând masele de aer dinspre vest şi sud-vest, mai umede, produc precipitaţii în 

partea de vest a României şi pe versantul transilvan al Carpaţilor Orientali, care reprezintă o 

veritabilă barieră hidroclimatică. În al doilea rând masele de aer care traversează Câmpia Română 

(culoarul dintre Carpaţii Meridionali şi Balcani) ajung în Dobrogea sărăcite de umezeală. 

 

Figura nr.  24 - Harta tipurilor de inundații pentru fiecare U.A.T. din județul Suceava 

 
Sursa: Legea 575 / 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de 

risc natural, Anexa nr. 4 + ACTUALIZARE PUG VATRA DORNEI 

 

Deasupra Mării Negre masele de aer se reîncarcă puternic cu umezeală şi evoluează ciclonic 

(în sensul invers acelor de ceasornic) către est. Faptul că în Câmpia Rusă presiunea atmosferică 

este de regulă mai ridicată, masele de aer umede se abat spre nord-est, apoi spre nord şi spre nord-

vest. În deplasarea lor spre nord-vest şi vest masele de aer umede escaladează forme de relief din 
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ce în ce mai înalte (Podişul Volâno-Podolic, Podişul Moldovei, Subcarpaţii Moldovei şi Carpaţii 

Orientali) şi odată cu această creştere bruscă şi importantă a altitudinii se produc precipitaţii 

bogate. 

După amplitudinea evoluţiei ciclonului către nord-vest şi vest se identifică trei situaţii: 

arcuire largă (1969, 2006, 2008), care afectează jumătatea de nord a „Spaţiului hidrografic Siret”, 

arcuire strânsă (2005), care afectează jumătatea de sud a spaţiului hidrografic şi arcuire 

generalizată (1991, 2010), cu influenţă pe toată rama de est a Carpaţilor Orientali (Olariu P. 2008). 

Intensitatea şi amploarea precipitaţiilor este diferită (cele care se produc ca urmare a 

evoluţiei fronturilor atmosferice afectează suprafeţe întinse, în timp ce cumulizările generează 

viituri locale). 

Pentru judeţul Suceava cele mai reprezentative exemple din ultimele şase decenii sunt 

viiturile din  anii 1969, 1970, 1991, 2006, 2008 şi 2010.  

 
Hazardele hidrologice din luna iunie – 2010 

Pentru judeţul Suceava precipitaţiile căzute în intervalul 18-27 iunie 2010 depăşesc 

semnificativ cantităţile medii lunare multianuale, fiind comparabile cu cele măsurate în intervalul 

cu ploi abundente din iulie 2008. De data aceasta, intensitatea ploilor a fost mai mare în intervalele  

21-24 şi 26-29 iunie 2010, ceea ce a determinat pe râul Siret şi pe afluenţii săi de dreapta două 

serii de viituri. În această zonă s-au consemnat (datorită scurgerilor torenţiale pe versanţi), viituri 

rapide în bazinele mici.  

Harta sinoptică din perioada 18.06-27.06.2010 arată un areal extins de precipitaţii cu peste 

100 l/m2 în tot judeţul şi areale ceva mai reduse de 150-200 l/m2 în zona Carpaţilor Orientali, dar 

cu un impact maxim asupra formării scurgerii.  

Cantităţi însemnate de apă, comparabile cu cele menţionate anterior, au căzut în aceleaşi 

zile şi în Bucovina de nord (Ucraina), acolo unde este bazinul superior al Siretului conducând la 

debite ridicate ale acestui râu la intrarea în judeţul Suceava, peste care s-au suprapus viiturile 

formate pe afluenţii din nordul României.   

Din punct de vedere meteorologic, ploile abundente s-au datorat combinării a doi factori 

sinoptici: pe de o parte menţinerea dorsalei Anticiclonului Azoric deasupra Europei Centrale (ceea 

ce a asigurat aportul deasupra României a aerului rece polar pe o circulaţie predominant nordică) 

şi pe de altă parte advecţia aerului tropical pe deasupra Peninsulei Balcanice către regiunile 

situate la est de Munţii Carpaţi, inclusiv în acea aflată în vestul Ucrainei.  

În zilele în care fronturile atmosferice astfel formate au fost alimentate suplimentar cu 

umezeala preluată de deasupra bazinului Mării Negre, ploile căzute în zona de interes au fost cele 

mai mari. La scara sinoptică s-a putut observa transformarea ciclonilor cu evoluţie directă (care 

iniţial urmau o traiectorie sud-vest către nord-est) în cicloni retrograzi, înaintând dinspre vestul 

Mării Negre către nordul Moldovei şi Bucovinei de Nord. Situaţia agravantă din punct de vedere 

pluviometric pentru judeţul Suceava a fost determinată de blocajul sistemelor noroase, datorate 

prezenţei unei dorsale anticiclonice foarte puţin mobile în troposfera mijlocie şi care se prezenta 

foarte bine dezvoltată deasupra vestului Câmpiei Ruse. 
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În intervalul 27.06-28.06.2010 masele de aer încărcate cu umezeală au pătruns prin nord-

estul extrem al ţării (judeţul Botoşani) generând precipitaţii importante (163 l/m2/24 h) în 

bazinele hidrografice Prut, Siret, Suceava şi Jijia. Cantităţile mari de apă căzute într-un interval 

scurt de timp au produs imediat viituri pe afluenţii acestora, viituri formate iniţial din scurgerile 

pe versanţi. Instabilitatea s-a manifestat în cea mai mare parte a Moldovei, însă cea mai afectată 

zonă  fost nordul extrem al regiunii, respectiv judeţele Botoşani şi  Suceava. 

Precipitaţiile bogate din prima parte a zilei de 28.06.2010 au provocat inundaţii în sud-

estul judeţului Suceava, în localităţile Dolhasca, Liteni şi Udeşti. În unităţile administrativ 

teritoriale amintite Şomuzurile şi afluenţii acestora au inundat peste 100 de gospodării, sectoare 

importante de drumuri judeţene şi comunale şi secţiuni de cale ferată. 

În a doua parte a zilei, către seară, formaţiunile noroase (4 nuclele) care afectaseră cu 

câteva minute mai devreme municipiul Dorohoi au descărcat odată cu  deplasarea lor către sud-

vest cantităţi deosebite de precipitaţii (ruperi de nori) în localităţi din nord-estul judeţului 

Suceava (Zamostea, Zvoriştea, Grămeşti, Dărmăneşti, Dorneşti, Pătrăuţi, Şerbăuţi ş.a). În scurt 

timp fenomenul s-a generalizat în aproape tot judeţul. Debitele măsurate la staţiile hidrometrice 

din judeţ, comparativ cu cele din perioada anterioară şi cu cele din anul 2008 şi 2010 sunt 

prezentate în tabelul nr. 46.  

Urmare a numeroaselor avertizări şi atenţionări hidrologice transmise cu operativitate de 

ANM, INMH şi SGA, reprezentanţii administraţiei judeţene s-au deplasat în teren pentru a evalua 

situaţia şi a coordona acţiunile de intervenţie. Evoluţia rapidă a viiturilor a surprins în deplasare 

atât echipele operative cât şi administraţiile locale care primiseră avertizări anterior. S-au produs  

aproape instantaneu adevărate ruperi de nori, cantitatea de precipitaţii măsurată la unele 

posturile pluviometrice indicând valori de 150-200 l/m2 în numai 2 ore. De exemplu, în urma 

măsurătorilor pentru reconstituirea debitelor maxime pe pârâul Ruda din localitatea Dorneşti a 

rezultat că viitura produsă în 28.06.2010 a avut un debit de 290m3/s, depăşind asigurarea 

normală de 1% care era de 175 m3/s. De asemenea s-au efectuat măsurători la secţiunea podului 

pe acelaşi pârâu şi a rezultat că acesta putea asigura scurgerea unui debit de circa 60-70 m3/s, fapt 

ce a dus la inundarea gospodăriilor din Dorneşti. Podul în această situaţie s-a comportat ca un 

baraj. Practic în jurul orelor 19.00, în estul judeţului erau inundate peste 20 de localităţi iar 

viiturile se propagau rapid în aval cu debite cumulate.  

 

Tabel nr.  47 - Debitele istorice la stațiile hidrometrice din bazinele hidrografice ale 
râurilor Suceava, Moldova și Siret (pe sectorul superior și mijlociu) 

Nr. 

crt. 
Râul 

Stația 

hidrometrică 

Qmax 

(până 

în 

2008) 

Luna/Anul P% 

Qmax 

în 

2008 

P% 

Qmax 

în 

2010 

P% 

1 

SIRET 

Siret 1193 VII.1969 1-2 920 5 1195 2-5 

2 Zvoriștea 780 V.1978  846 2-5 
482 

766 

10 

2-5 
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Nr. 

crt. 
Râul 

Stația 

hidrometrică 

Qmax 

(până 

în 

2008) 

Luna/Anul P% 

Qmax 

în 

2008 

P% 

Qmax 

în 

2010 

P% 

3 Huțani 866 VII.1969 2 813 2-5 
489 

815 

10 

2-5 

4 Lespezi 1133 VII.1969 5 
1561 

2414 

1-2 

0,5-

1 

1678 

2049 

1-2 

0,5-

1 

5 

SUCEAVA 

Brodina 325 VI.1969 5 426 2 151 10 

6 Țibeni 520 VI.1995 10 
956 

1118 

2-5 

2 
973 2-5 

7 Ișcani 1354 VI.1969 2 
1640 

1710 

1 

0,5 

883 

1055 

5-

10 

2-5 

8 POZEN Horodnic 108 VI.1975 5 168 5 
222 

212 

0,5-

1 

0,5-

1 

9 SOLONEȚ Pătrăuți 309 VII.2006 2 382 1 364 1-2 

10 

MOLDOVA 

Pârâul Dornei 304 VI.1972 8 274 
8-

10 
222 

10-

15 

11 Gura Humor. 694 VIII.2002 8 664 
8-

10 
630 

5-

15 

12 
MOLDOVIȚA 

Lunguleț 186 VII.1969 8 254 2 126 10 

13 Dragoșa 463 VIII.2002 2 539 2 368 2-5 

14 PUTNA Putna 133 VI.1969 2 145 1-2 37,2 >20 

15 
SUCEVIȚA 

Sucevița 959 VII.2003 2-5 107 2-5 
120 

34,4 

2 

10 

16 Marginea 214 V.2007 4 334 ... ... ... 

17 SOLCA Solca 333 VI.2006 
10-

20 
754 1-2 50 5 

18 VORONEȚ Gura Humor. 126 VII.2005 1 ... ... 68 ... 

19 RÂȘCA Bogdănești 364 VIII.2005 1-2 83,7 >10 ... >20 

 

 

Zeci de poduri şi podeţe s-au prăbuşit, rând pe rând, din cauza forţei de izbire a apei, iar 

porţiuni însemnate din căile de comunicaţie au fost distruse sau avariate. Elemente din 

infrastructura de distribuţie a energiei electrice (linii de transport, posturi de transformare, stâlpi 
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de susţinere a reţelelor) au fost scoase din funcţiune astfel încât zeci de localităţi au rămas în 

beznă. Telefonia fixă şi G.S.M. au funcţionat cu sincope majore, aspecte ce au redus posibilităţile 

de comunicare cu autorităţile din zonele afectate. Circulaţia pe unele tronsoane de cale ferată a 

fost oprită, terasamentele şi căile de rulare inundate prezentând avarii grave (Dorneşti). 

 Rapoartele din teren din noaptea de 28/29.06.2010 prezentau o situaţie sumbră. Existau 

deja 4 morţi şi 4 dispăruţi luaţi de viitură, iar distrugerile creşteau de la o oră la alta. Evaluările 

ulterioare ale pagubelor au atins cifra de 85 de milioane de euro. 

 

Hazardele generate de zăpoare şi de poduri de gheaţă 

În bazinul hidrografic al râului Bistriţa un factor important de risc pe timp de iarnă îl 

reprezintă inundaţiile provocate de formarea unor structuri de gheaţă (năboi, zăpoare, poduri de 

gheaţă).  

Primele formaţiuni de gheaţă care apar toamna târziu pe râul Bistriţa sunt „acele de 

gheaţă”, „gheaţa de fund” sau „gheaţa la mal”. Fenomenele încep în formaţiuni înglobate în apa 

suprarăcită (acele de gheaţă şi gheaţa de fund) din cauza vitezei mari de scurgere care întârzie 

formarea gheţei la mal. 

Pe afluenţii mici (Dorna, Teşna, Negrişoara) debitele sunt reduse, iar suprarăcirea cuprinde 

rapid întreaga masă de apă. Din această cauză, de cele mai multe ori formaţiunea care apare iniţial 

este gheaţa la mal sau chiar podul de gheaţă”. 

Urmând succesiunea fenomenelor de îngheţ se constată apoi că, după câteva zile de la 

apariţia lor se formează podul de gheaţă (formaţiune foarte stabilă şi de durată). În Depresiunea 

Dornelor această stabilitate poate fi uneori întreruptă de formarea zăpoarelor.  

În aceeaşi perioadă se formează poduri de gheaţă şi pe cursurile superioare al Moldovei şi 

Sucevei, iar în a doua jumătate a lunii decembrie în zonele mai joase.   

În luna ianuarie se înregistrează, de regulă, temperaturile cele mai scăzute, zona montană fiind 

cuprinsă între izotermele de -3˚C şi -8˚C, valorile minime extreme coboară adesea sub -30˚C, mai 

ales în depresiunile Rădăuţi şi Dorna.  

Zona montană înaltă care delimitează Depresiunea Dornelor şi intensitatea inversiunilor 

termice atenuează nuanţele de adăpostire. Numai în extremitatea sa vestică, în zona Dornişoara şi 

Măgura Calului influenţele vestice atenuează oarecum răcirile excesive. Adeseori aceste influenţe 

pot declanşa producerea zăpoarelor, fenomene cu un mare potenţial de risc.  

Datorită föehnizării care are loc pe versanţi şi a menţinerii unor temperaturi mai scăzute 

prin inversiuni termice, în culoarele depresiunilor Cârlibaba - Vatra Dornei, Dornişoara - Poiana 

Stampei - Vatra Dornei şi Vatra Dornei - Broşteni, în anumite perioade mai calde ale iernii încep 

dezgheţuri din amonte spre aval. Se formează sloiuri şi blocuri de gheaţă care sunt antrenate spre 

aval odată cu scurgerea apei. Sloiurile şi blocurile de gheaţă se blochează adesea în porţiunile mai 

înguste, la coturi sau în secţiunile podurilor provocând zăpoare.  

Riscurile specifice zăpoarelor sunt inundaţiile, care se produc în amonte (în spate) de 

barajele de gheaţă şi distrugerile provocate în aval, prin forţa de izbire, după ce aceste baraje se 

rup. 
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Influenţa formaţiunilor de gheaţă asupra nivelurilor şi a debitelor este importantă, dar se 

manifestă diferit de la un sector de râu la altul. Astfel, în ceea ce priveşte nivelurile (excluzând 

zăpoarele), pe majoritatea cursurilor de apă acestea cresc în condiţiile prezenţei fenomenelor de 

îngheţ cu 20 - 80 cm (uneori chiar mai mult) într-o gamă foarte largă de variaţie. Creşterilor de 

nivel nu le corespund însă şi creşteri ale debitelor, deoarece alimentarea scurgerii se face 

preponderent din resursele subterane. 

O analiză efectuată asupra condiţiilor de formare şi evoluţie a zăpoarelor din Depresiunea 

Dornelor şi de pe culoarul mijlociu al râului Bistriţa, până la coada lacului Izvorul Muntelui de 

către specialiștii în domeniu scoate în evidenţă multe dintre particularităţile morfologice şi 

morfometrice ale cursurilor de apă din zonă. Zăpoarele se formează uneori şi pe râurile din 

subbazinele hidrografice ale râurilor Neagra Şarului şi Neagra Broşteni datorită traversării 

versanţilor sudici ale masivului Călimani de către masele de aer vestice. La cele menţionate mai 

trebuie adăugate şi influenţele antropice în porţiuni de albie îngustate sau blocate artificial. 

Ramele muntoase mai înalte care delimitează Depresiunea Dornelor favorizează 

numeroase inversiuni termice cu diferenţe mari munte-vale, fapt ce conduce (iarna) la fenomene 

de îngheţ deosebit de intense. Pe râurile Dorna, Teşna, Dornişoara şi chiar pe Bistriţa Aurie 

grosimea gheţii depăşeşte 50 - 60 cm şi chiar 1 m. 

Unele influenţe vestice, mai calde şi mai umede pătrund iarna şi pe culoarele Bistriţei Aurii 

şi a Negrii Şarului formând şi pe aceste râuri zăpoare (mai frecvente şi de amploare mai mare pe 

Bistriţa Aurie).  

Deschiderea spre vest, spre zone cu influenţe oceanice mai calde şi mai umede nu este 

singura condiţie pentru formarea zăpoarelor. În cazul Bistriţei Aurii şi a sectorului superior al văii 

râului Moldova zonele de obârşie sunt înalte, fără deschidere spre vest şi totuşi zăpoare se 

formează şi pe aceste cursuri de apă. Aici intervin fenomenele de föhnizare generate de circulaţia 

vestică (mai caldă) la coborârea versantului cu expunere estică al Culmii Suhardului (în cazul 

Bistriţei Aurii) şi a Obcinii Mestecănişului (în cazul Moldovei). 

Aşezările umane şi infrastructura sunt cele mai vulnerabile la producerea acestor 

aglomerări de gheţuri. Dacă fenomenul ia amploare şi se dezvoltă pe o porţiune mare a albiei poate 

crea distrugeri importante.  

Principalele măsuri de evitare sau eliminare a blocajelor se concentrează în zona podurilor rutiere 

şi C.F., la prizele de apă şi pentru evacuarea apei din incinte. Acţiunile de intervenţie se axează pe 

avertizarea şi alarmarea populaţiei, evacuarea cetăţenilor, animalelor şi bunurilor materiale dacă 

situaţia o impune şi, în ultimă instanţă pe intervenţia cu mijloace pirotehnice pentru distrugerea 

zăpoarelor şi deblocarea albiei.  

 

2.8.4. GRUPAREA ZONELOR DE RISC LA NIVEL DE JUDEŢ 
 

Gradul de risc la nivel de U.A.T. 

În ceea ce priveşte gruparea zonelor de risc identificate de-a lungul acestui studiu, aceasta 

se poate efectua doar într-o mică măsură, deoarece s-a constatat că acestea nu sunt uniforme la 
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nivel de judeţ, existând U.A.T.-uri vulnerabile doar la unul, două sau trei hazarde naturale. Nu s-a 

putut efectua o hartă pe care sa suprapună toate cele trei tipuri de riscuri, care să exprime calitativ 

riscul la nivel de localitate. Însă se poate face o evaluare cantitativă prin analiza separată a celor 

trei hărţi de hazard şi identificarea într-un tabel sintetic (Tabel nr. 47) a particularităţilor 

surprinse. 

Pentru a face o gradare şi grupare simplificată în funcţie de posibilele riscuri, s-a recurs la 

următoarea metodologie pentru fiecare în parte: 

 
 1. hazard la cutremure:  2. hazard la alunecări: 3. hazard la inundaţii: 

 risc tip 0 (mic) – notat cu 0; 

 risc tip 1 (mediu) – notat cu 1; 

 risc tip 2 (mare) – notat cu 2. 

 risc tip 0 (mic) – notat cu 0; 

 risc tip 1 (mediu) – notat cu 1; 

 risc tip 2 (mare) – notat cu 2. 

 risc tip 0 (mic) – notat cu 0; 

 risc tip 1 (mare) – notat cu 1. 

 

 

Ulterior, s-au însumat și centralizat valorile pentru fiecare U.A.T., ceea ce a permis 

stabilirea următoarei ierarhii: 

- cu punctajul 0 şi 1 – risc scăzut 

- cu punctajul 2 şi 3 – risc mediu 

- cu punctajul 4 – risc mare 

 

Tabel nr.  48 - Tabel sintetic 
 

Nr. 

crt. 

Municipii / orașe / 

comune 

Hazard la 

cutremure 

Hazard la 

alunecări 

Hazard la 

inundații 
Punctaj 

 Municipii     

1 Suceava 1 1 0 2 

2 Fălticeni 1 1 0 2 

3 Câmpulung Mold. 0 0 1 1 

4 Rădăuți 1 0 1 2 

5 Vatra Dornei 0 0 0 0 

 Orașe     

6 Broșteni 0 1 1 2 

7 Cajvana 0 0 0 0 

8 Dolhasca 2 0 0 2 

9 Frasin 0 1 1 2 

10 Gura Humorului 0 0 1 1 

11 Liteni 1 0 1 2 

12 Milișăuți 1 0 1 2 

13 Salcea 0 1 0 1 

14 Siret 1 0 1 2 

15 Solca 0 0 1 1 
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Nr. 

crt. 

Municipii / orașe / 

comune 

Hazard la 

cutremure 

Hazard la 

alunecări 

Hazard la 

inundații 
Punctaj 

16 Vicovu de Sus 1 0 1 2 

 Comune     

17 Adâncata 1 1 0 2 

18 Arbore 0 0 0 0 

19 Baia 1 0 1 2 

20 Bălăceana 0 1 0 1 

21 Bălcăuți 1 0 0 1 

22 Berchișești 1 0 0 1 

23 Bilca 1 0 0 1 

24 Bogdănești 1 0 1 2 

25 Boroaia 2 2 0 4 

26 Bosanci 1 1 0 2 

27 Botoșana 0 0 0 0 

28 Breaza 0 0 0 0 

29 Brodina 0 1 1 2 

30 Bunești 0 0 0 0 

31 Burla 1 0 0 1 

32 Cacica 0 1 0 1 

33 Calafindești 1 0 0 1 

34 Capu Câmpului 1 0 1 2 

35 Cîrlibaba 0 0 1 1 

36 Ciocănești 0 0 1 1 

37 Ciprian Porumbescu 1 1 0 2 

38 Comănești 0 0 0 0 

39 Cornu Luncii 1 0 1 2 

40 Coșna 0 1 1 2 

41 Crucea 0 0 0 0 

42 Dărmănești 0 1 1 2 

43 Dolhești 0 1 1 2 

44 Dorna Candrenilor 0 1 1 2 

45 Dorna-Arini 0 0 0 0 

46 Dornești 1 0 1 2 

47 Drăgoiești 1 0 0 1 

48 Drăgușeni 2 0 0 2 

49 Dumbrăveni 1 0 0 1 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ad%C3%A2ncata,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Arbore,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Baia,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83l%C4%83ceana,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_B%C4%83lc%C4%83u%C8%9Bi,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Berchi%C8%99e%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bilca,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bogd%C4%83ne%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Boroaia,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bosanci,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Boto%C8%99ana,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Breaza,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Brodina,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bune%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Burla,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cacica,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Calafinde%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Capu_C%C3%A2mpului,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_C%C3%A2rlibaba,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cioc%C4%83ne%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ciprian_Porumbescu,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Com%C4%83ne%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Cornu_Luncii,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Co%C8%99na,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Crucea,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_D%C4%83rm%C4%83ne%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dolhe%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dorna_Candrenilor,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dorna-Arini,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dorne%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dr%C4%83goie%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dr%C4%83gu%C8%99eni,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Dumbr%C4%83veni,_Suceava
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Nr. 

crt. 

Municipii / orașe / 

comune 

Hazard la 

cutremure 

Hazard la 

alunecări 

Hazard la 

inundații 
Punctaj 

50 Fântâna Mare 1 1 1 3 

51 Fântânele 1 0 1 2 

52 Forăști 2 0 0 2 

53 Frătăuții Noi 1 0 1 2 

54 Frătăuții Vechi 1 0 1 2 

55 Frumosu 0 0 0 0 

56 Fundu Moldovei 0 0 1 1 

57 Gălănești 1 1 1 3 

58 Grămești 1 0 1 2 

59 Grănicești 0 0 1 1 

60 Hănțești 1 1 0 2 

61 Hârtop 1 1 0 2 

62 Horodnic de Jos 1 0 1 2 

63 Horodnic de Sus 1 0 0 1 

64 Horodniceni 1 0 0 1 

65 Iacobeni 0 0 1 1 

66 Iaslovăț 1 0 1 2 

67 Ilișești 1 1 0 2 

68 Ipotești 1 1 0 2 

69 Izvoarele Sucevei 0 0 1 1 

70 Mălini 1 0 1 2 

71 Mănăst. Humorului 0 0 1 1 

72 Marginea 0 1 0 1 

73 Mitocu Dragomirnei 0 1 0 1 

74 Moara 1 0 0 1 

75 Moldova-Sulița 0 0 1 1 

76 Moldovița 0 0 1 1 

77 Mușenița 1 0 0 1 

78 Ostra 0 0 0 0 

79 Păltinoasa 0 1 1 2 

80 Panaci 0 0 0 0 

81 Pârteștii de Jos 0 2 0 2 

82 Pătrăuți 0 0 0 0 

83 Poiana Stampei 0 0 0 0 

84 Poieni-Solca 0 0 0 0 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_F%C3%A2nt%C3%A2na_Mare,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_F%C3%A2nt%C3%A2nele,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_For%C4%83%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fr%C4%83t%C4%83u%C8%9Bii_Noi,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fr%C4%83t%C4%83u%C8%9Bii_Vechi,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Frumosu,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Fundu_Moldovei,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_G%C4%83l%C4%83ne%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gr%C4%83me%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gr%C4%83nice%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_H%C4%83n%C8%9Be%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_H%C3%A2rtop,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Horodnic_de_Jos,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Horodnic_de_Sus,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Horodniceni,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Iacobeni,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Iaslov%C4%83%C8%9B,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ili%C8%99e%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ipote%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Izvoarele_Sucevei,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83lini,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_M%C4%83n%C4%83stirea_Humorului,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Marginea,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mitocu_Dragomirnei,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Moara,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Moldova-Suli%C8%9Ba,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Moldovi%C8%9Ba,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mu%C8%99eni%C8%9Ba,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ostra,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C4%83ltinoasa,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Panaci,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C3%A2rte%C8%99tii_de_Jos,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_P%C4%83tr%C4%83u%C8%9Bi,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Poiana_Stampei,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Poieni-Solca,_Suceava
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Nr. 

crt. 

Municipii / orașe / 

comune 

Hazard la 

cutremure 

Hazard la 

alunecări 

Hazard la 

inundații 
Punctaj 

85 Pojorâta 0 1 1 2 

86 Preutești 0 0 0 0 

87 Putna 0 0 1 1 

88 Rădășeni 1 0 0 1 

89 Râșca 1 0 1 2 

90 Sadova 0 1 0 1 

91 Șaru Dornei 0 0 1 1 

92 Satu Mare 1 0 1 2 

93 Șcheia 1 1 0 2 

94 Șerbăuți 0 0 0 0 

95 Siminicea 1 0 0 1 

96 Slatina 0 0 0 0 

97 Straja 0 0 1 1 

98 Stroiești 1 0 1 2 

99 Stulpicani 0 0 1 1 

100 Sucevița 0 1 0 1 

101 Todirești 0 1 1 2 

102 Udești 1 1 1 3 

103 Ulma 0 0 1 1 

104 Vadu Moldovei 2 1 1 4 

105 Valea Moldovei 1 0 1 2 

106 Vama 0 0 1 1 

107 Vatra Moldoviței 0 0 1 1 

108 Verești 1 0 1 2 

109 Vicovu de Jos 1 1 1 3 

110 Voitinel 1 1 1 3 

111 Volovăț 1 0 0 1 

112 Vulturești 1 1 0 2 

113 Zamostea 0 0 0 0 

114 Zvoriștea 0 0 1 1 

 

 

Din tabel, reiese că la nivelul judeţului Suceava există 2 U.A.T.-uri cu grad mare de 

vulnerabilitate la toate cele trei riscuri naturale: Boroaia şi Vadul Moldovei. 

 

Figura nr.  25 - Harta gradului de risc natural 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Pojor%C3%A2ta,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Preute%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Putna,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_R%C4%83d%C4%83%C8%99eni,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_R%C3%A2%C8%99ca,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sadova,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98aru_Dornei,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Satu_Mare,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98cheia,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_%C8%98erb%C4%83u%C8%9Bi,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Siminicea,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Slatina,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Straja,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Stroie%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Stulpicani,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Sucevi%C8%9Ba,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Todire%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ude%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ulma,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vadu_Moldovei,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_Moldovei,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vama,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vatra_Moldovi%C8%9Bei,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vere%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vicovu_de_Jos,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Voitinel,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Volov%C4%83%C8%9B,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Vulture%C8%99ti,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Zamostea,_Suceava
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Zvori%C8%99tea,_Suceava
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Sursa: Legea 575 / 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de 

risc natural, Anexa nr. 4 + ACTUALIZARE PUG VATRA DORNEI 

 

Pe ansamblu, se constată că 45,6% dintre U.A.T.-uri prezintă un risc mediu de producere a 

dezastrelor naturale, printre acestea numărându-se și comuna Bogdănești (Figura nr. 25). 

 

2.8.5. ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ CONFORM 
P.A.A.R. - 2014 
 

2.8.5.1. ANALIZA RISCURILOR NATURALE 
 

i. Inundaţii 

Ca  urmare a ploilor torenţiale precum şi în cazul topirii bruşte a zăpezii, pot să crească 

debitele pârâului Râşca. 

Datorită creşterii debitelor apei râului Moldova şi pârâului Râşca pot fi afectate 20 

locuinţe,1 operator economic în care se găsesc 67 persoane şi bunuri materiale. 

Când debitele râului Moldova şi pârâului Râşca cresc şi depăşesc digul de apărare sau apar 

fisuri în acesta, apa poate inunda 20 locuinţe şi o suprafaţă de 135 ha teren. 

 Evacuarea se va executa la Scoala  gimnazială nr. 1, Şcoala gimnazială nr. 2, precum şi la 

Căminul Cultural. 

Animalele cetăţenilor pot fi evacuate pe teren  sport. 

 

Una dintre măsurile ce pot fi luate în condițiile producerii de inundații este evacuarea 
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populaţia afectate în spaţiile aflate la dispoziţia Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.  

 

ii. Furtuni, tornade, secetă, îngheţ 

Având  în vedere situaţiile create în ultimul timp de evoluţia climei judeţului Suceava şi în 

special a furtunilor de scurtă durată şi mare intensitate este posibil apariţia unor manifestări 

extreme ale fenomelor meteorologice ce pot duce la avarierea acoperişurilor locunţelor cu 

vechime mai mare de 50 ani atât prin desprinderea unor elemente de construcţii cât şi prin 

gâurirea acestora în cazul unor grindini cu dimensiuni mari. 

Viscolele ce se produc în această parte de judeţ  pot bloca pentru timp scurt a , DJ 155A şi 

DC 13 precum şi uliţele şi drumurile adiacente acestuia. 

 

iii. Incendii de pădure 

Incendiile de pădure reprezintă arderi autoîntreţinute, care se desfăşoară fără control în 

timp şi spaţiu în fondul forestier şi  care pot produce pierderi de vieţi omeneşti şi imense pagube 

materiale nu numai pădurilor ci şi comunităţilor învecinate acestora. Ele necesită o intervenţie 

operativă şi eficientă în care sunt implicate importante forţe şi mijloace  în scopul întreruperii 

procesului de ardere şi pentru lichidarea consecinţelor acestuia. 

 

Incendiile de pădure pot fi: 

a) Incendii de litieră — când focul se limitează la materialul de .pe sol, arzând frunzişul 

uscat, ierburile,seminţişul,buruienele, arbuştii şi materialele uscate rămase după degajări şi 

curăţi.  Incendiul poate distruge şi materialul lemnos fasonat sau pregătit pentru fasonare  în 

pădure, precum şi scoarţă de la 

coletul arborilor în picioare.  

b) Incendii de coronament — când focul cuprinde trunchiurile şi coroanele arborilor. De 

obicei aceste incendii sunt însoţite si de incendiul de litieră şi are viteză de propagare foarte 

mare. Ele eliberează în general cantităţi mari de căldură şi sunt cu atât mai intense şi mai greu de 

controlat cu cât vântul este mai puternic iar combustibilul este mai uscat. 

c) Incendii subterane — când focul arde şi se propagă în stratul inferior al solului în cazul 

când acesta este constituit din materiale combustibile (putregai, turbă). Acesta distruge rădă-

cinile arborilor şi poate genera incendii de litieră sau coronament. 

          Prin efectele sale incendiile de pădure sunt un factor de distrugere atât pentru oameni, 

activităţi cât şi mediu. Un incendiu de pădure are efecte imediate asupra faunei şi florei dar şi pe 

termen lung luând în calcul timpul necesar refacerii biotipului. El poate fi la originea unor 

eroziuni ale solului. 

          Pe raza comunei Bogdăneşti  sunt 32 ha de vegetatie forestieră. 

 

iv. Avalanşe 

Pe teritoriul comunei Bogdănești nu există posibilitatea producerii de avalanșe. 

 

v. Cutremure 

Cutremurele sunt fenomene naturale imprevizibile, fiind provocate în principal de 
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mişcările scoarţei pământului, de erupţii vulcanice, de alunecări de teren şi de prăbuşirea unor 

peşteri sau grote. 

Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datorează mişcărilor tectonice generate de 

acumulările de energii potenţiale în sistemul de folii existent până la o valoare critică, care 

depăşeşte rezistenţa rocilor, moment în care se produce o descărcare bruscă de energie cinetică 

sau seismică. 

Cutremurele tectonice, care se manifestă în România, pot genera următoarele efecte pe 

raza comunei Bogdăneşti: 

• distrugerea sau avarierea construcţiilor civile (locuinţe, edificii sociale, culturale, 

religioase etc.); 

• distrugerea sau avarierea construcţiilor industriale; 

• distrugerea sau avarierea reţelelor de gospodărie comunală (apă, electricitate, 

telecomunicaţii, canal etc.); 

• generarea de incendii (în general izolate); 

• declanşarea unor alunecări de teren sau surpări de teren; 

• declanşarea unor epidemii ca urmare de degradării calităţii factorilor de mediu; 

• producerea unor efecte de masă (panică, stress etc.); 

 

În cazul producerii unui seism mai mare de 6 grade pe scara Richter în zona Vrancea, există 

pericolul unor avarii la locuinţele cu vechime mai mare şi construite din chirpici sau alte materiale 

cu rezistenţă mai slabă. Pot fi afectate un număr de 4 construcţii în care locuiesc 11 persoane. 

 

vi. Alunecări de teren 

Alunecările de teren reprezintă deplasări ale versanţilor dealurilor. Ele se pot produce de-

a lungul pantei sau lateral, ca urmare a unor fenomene naturale (ploi torenţiale, prăbuşiri ale unor 

grote, eroziuni puternice, cutremure de pământ), sau chiar ca urmare a unor activităţi umane. 

Alunecările de teren pot antrena mase mici sau mari de pământ şi roci cei se pot deplasa cu viteze 

diferite.  

Comuna Bogdăneşti este afectată de alunecările de teren în zonele Ţiglău, Coasta Izvor, 

Porcus . Datorită acestui fapt sunt afectate 13 locuinţele în care locuiesc 54 persoane.  Datorită 

alunecărilor de teren este afectată o suprafaţa de 20 ha de paşune Aceste alunecări sunt active în 

prezent şi se pot extinde dacă condiţiile sunt favorabile. 

 

2.8.5.2. ANALIZA RISCURILOR TEHNOLOGICE 
 

i. Riscuri industriale 

Accidentul chimic reprezintă o eliberare necontrolată în mediul înconjurător a unor 

substanţe toxice industriale  cu concentraţii mai mari decât cele maxime admise, punând astfel în 

pericol sănătatea populaţiei. Un accident cu substanţe periculoase poate avea loc oriunde. 

Pot să apară accidente chimice cu efecte deosebite în urma evenimentelor pe căile de 

comunicaţii a mijloacelor care transportă substanţe chimice care eliberate în atmosferă pot 

produce pagube materiale şi umane. 
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ii. Riscuri de transport şi depozitare de produse periculoase 

 

Pe raza comunei Bogdăneşti  pot să apară accidente majore pe căile de comunicaţia ce 

traversează comuna  şi pe care se pot transporta substanţe chimice industriale periculoase. 

Datorită  traficului intens pe  (DJ) 155A poate să apară în condiţii de vizibilitate scăzută un accident 

în lanţ cu efecte negative asupra populaţie din imediata apropriere a căii de comunicaţie.  

De asemenea pe timp de iarnă , datorită cantităţii mari de zăpadă pot să apară accidente în 

care pot să fie implicate mai multe mijloace de transport , care să provoace ambuteiaje  şi 

întreruperea circulaţiei în comună. 

 

iii. Riscuri nucleare  

Deşi nu există pe teritoriul judeţului Suceava obiective industriale cu risc nuclear şi nici în 

judeţele vecine, această zonă poate fi afectată de unele accidente nucleare transfrontaliere. 

Gradul de contaminare radioactivă în cazul accidentului de la Cernobîl a fost mai mare în 

judeţul Suceava decât în alte judeţe ţinând cont de poziţia geografică, de formele de relief şi de 

condiţiile meteorologice favorabile propagării norului de aer contaminat. 

Pe teritoriul judeţului Suceava există opt puncte de măsurare a radioactivităţii mediului 

înconjurător, organizate şi dotate corespunzător. Datele culese de aceste puncte sunt centralizate 

la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care execută înştiinţarea tuturor  despre 

situaţia creată. 

 

iv. Riscuri de poluare a apelor 

Poluarea apelor pe raza comunei Bogdăneşti se poate face cu rumeguş rezultat în urma 

procesului tehnologic al gaterelor şi care este depozitat necorespunzător. Pârâul Râşca este unicul 

curs de apă care traversează comuna şi care poate fi poluat. Riscul este mai mare primăvara, 

toamna şi pe timpul ploilor torenţiale când debitul pârâului Râşca este suficient pentru a asigura 

apa de la izvoare până la revărsarea sa în râul Moldova. 

 

v. Prăbuşiri de construcţii, instalaţii sau amenajări 

Pe raza comunei Bogăneşti nu sunt locuinţe într-un grad ridicat de degradare care prezintă 
instabilitate şi se poate prăbuşi cu uşurinţă. 
 

vi. Eşecul utilităţilor publice 

Reţeaua de apă potabilă, are o lungime de 18 km, nu este pusa in funcţiune. 

Reţeua electrică are o lungime de 70 km dotată cu 6 transformatoare de medie tensiune. 

Sunt alimentate la reţeaua electrică in număr de 1150  locuinţe cea ce reprezintă 97,2 % din totalul 

de locuinţe din comuna Bogdăneşti. 

 

vii. Căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos 

       Comuna Bogdăneşti nu s-a confruntat cu astfel de fenomene. Riscul producerii rămâne. 
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viii. Muniţie neexplodată 

Pe raza comunei Bogdăneşti au fost descoperite elemente de muniţie rămasă neexplodată 
în urma celor două războaie mondiale. Aceste elemente au fost descoperite sporadic în urma unor 
săpături ocazionate de ridicarea unor construcţii sau lucrări de amenajare 
 

2.8.5.3. ANALIZA RISCURILOR BIOLOGICE 
 

Pe raza comunei Bogdăneşti sunt posibile apariţia epidemiilor de gripă, rubeolă, hepatită 

şi encefalomeningită. 

De asemenea pot să apară epizootii în special la 3 stâne 1000  oi organizate pe raza 

comunei, precum şi la crescătorii particulari de animale. 

 

2.8.5.4. ANALIZA RISCURILOR DE INCENDIU 
 

Incendiul  reprezintă un fenomen distructiv cu evoluţie nedeterminată, incluzând 

fenomene diverse de natură fizică şi chimică cu implicaţii sociale şi economice majore. 

Statistica  din ultimii ani arată că la nivel judeţean numărul incendiilor la gospodăriile 

cetăţenilor, operatorii economici şi instituţii se menţine la un nivel destul de ridicat.   

Cercetările efectuate asupra riscurilor date de incendii cu impact social mult mai evident 

în ultima perioadă au impus adoptarea unor criterii obiective care prin noua legislaţie adoptată 

să permită măsuri de prevenire eficiente şi o intervenţie operativă la nivel de localitate.  

Multe din evenimentele respective puteau fi evitate dacă se luau la timp măsurile 

corespunzătoare printr-o implicare mai judicioasă şi eficientă a forţelor cu responsabilităţi,  

fondurilor  şi mijloacelor existente în plan local. 

  La nivel de judeţ fenomenul se datorează în principal nerespectării de către cetăţeni, 

angajatori şi angajaţi a regulilor şi măsurilor elementare de prevenire şi stingere a incendiilor 

legate de: 

- exploatarea instalaţiilor electrice cu defecţiuni şi improvizaţii, utilizarea de conductori 

electrici cu izolaţii îmbătrânite sau neprotejaţi corespunzător faţă de materialele 

combustibile; 

- necurăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului şi gazelor , ceea ce a condus la  

depunerea de cantităţi mari de funingine şi aprinderea acestora; 

- nerepararea, premergător sezonului rece şi ori de câte ori este necesar, a crăpăturilor, 

fisurilor şi altor degradări apărute în structurile coşurilor de fum, 

- utilizarea de sisteme de încălzit şi preparat hrană crăpate, sparte; 

- utilizarea de aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte 

ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii. 

- efectuarea de focuri  pentru arderea miriştilor, tufărişurilor, stufului sau a vegetaţiei 

ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe timp de vânt puternic; 

- efectuarea de focuri în aer liber făcut în curţi şi la distanţe mici faţă de materiale 

combustibile (lemn, hârtie, textile, furaje etc.); 
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- fumatul în magazii, şoproane, fânare, poduri, depozite furaje şi alte locuri cu pericol de 

incendiu; 

- uitarea sau aruncarea ţigării nestinsă, la întâmplare pe materiale combustibile. 

 - nesupravegherea copiilor sau lăsarea la îndemâna acestora a chibriturilor, lumânărilor, 

brichetelor; 

- depozitarea cenuşii sau a jăratecului nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea 

şurilor, magaziilor de lemne şi de furaje. 

Centrele de distribuire a buteliilor cu GPL sunt puncte vulnerabile în producerea 

exploziilor urmate de incendii. Locul de amplasare şi dotarea acestora este relevat în anexa nr. 

15. 

 

2.8.5.5. Analiza altor tipuri de riscuri 
      

Cele mai reprezentative riscuri manifestate pe raza comunei Bogdanesti  este riscul de 

incendiu, iar în cadrul acestuia incendiile la gospodăriile cetăţeneşti este cel mai ridicat. Accidente 

de circulaţie pentru care a fost nevoie de intervenţia echipajului de descarcerare  reprezintă o 

periodicitate mică. Astfel în ultima perioadă  nu au fost  accidente rutiere. 

 

2.8.5.6.  ZONE DE RISC CRESCUT 
 

În comuna Bogdăneşti sunt 3 zone de alunecări de teren ce pun permanent în pericol 

populaţia şi starea căilor de comunicaţii. Acestea se află în zonele Ţiglău, Coasta Izvor şi Porcus.  

În perioada desfăşurării zilei comunei, serbătorilor pascale şi a celei de anul nou în zona 

centrală a comunei Bogdănesti se formează o aglomerare mare de persoane ce constituie un risc 

ridicat de producere a accidentelor rutiere 

 
2.8.5.7.  DISFUNCŢIONALITĂŢI DIN PUNCT DE VEDERE AL I.S.U. ”BUCOVINA” 

SUCEAVA 

 

2.8.5.7.1. DISFUNCȚIONALITĂȚI ÎN CADRUL ANSAMBLURILOR DE LOCUIT 
 
 - în lipsa unei strategii de dezvoltare urbanistică a comunei Bogdăneşti, precum şi lipsa 

unor planuri urbanistice pentru amenajarea teritoriului, coroborat cu situația existentă a limitelor 

de proprietate, la executarea construcțiilor, şi în special a anexelor gospodăreşti (garaje, magazii 

pentru lemne), nu au fost delimitate compartimentele de incendiu conform Normativului de 

siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118 - 99, cu asigurarea distanţelor de siguranţă, care 

să asigure limitarea propagării focului de la sau la vecinătăţi. 

 - între construcţiile care pot fi totuşi încadrate în unele compartimente de incendiu, nu se 

asigură distanţele minime de siguranţă prevăzute de codul civil, care să asigure limitarea 

propagării focului la vecinătăţi, respectiv asigurarea accesului autospecialelor de intervenţie în 

toate zonele (în special pentru străzile care nu au un prospect corespunzător); 

 - idem pentru unele instituţii publice sau monumente istorice.  
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2.8.5.7.2. DISFUNCȚIONALITĂȚI PRIVIND SURSELE DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU 
INTERVENŢIE LA INCENDII 
 
 - lipsa instalaţiilor de alimentare cu apă şi implicit a hidranţilor stradali de la care să poată 

fi alimentate autospecialele de intervenţie, în special în zonele periferice ale localităților; 

 - lipsa unei rezerve de apă intangibile în rezervoare de stocare; 

 - lipsa rampelor de alimentare a autospecialelor de intervenţie la sursele de apă 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. În literatura de specialitate din acest domeniu, nu prea dezvoltată şi destul de 

fragmentată, sunt considerate riscuri naturale, afectând şi teritoriul comunei Bogdănești, 

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 gheţurilor, împotmolire; 

- cutremurele de origine tectonică; 

- alunecările de teren. 

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, zonele de mare seismicitate (gradul 7 şi peste) sau cele cu alunecări. Acest 

lucru poate permite adoptarea de măsuri eficiente de protecţie. 

Conform Ordinului comun al MLPAT nr. 62/N, MAPPN nr.1955 şi DAPL nr. 190/288 din 31 

iulie 1998, zonele expuse la riscuri naturale sunt reprezentate cu prioritate de alunecări de teren 

şi inundaţii.  

Identificarea, inventarierea şi delimitarea acestor zone în conformitate cu ordinul 

menţionat face obiectul unor studii specifice şi colaborări ale tuturor factorilor implicaţi. În judeţul 

Suceava nu s-a întocmit un astfel de studiu. În aceste condiţii identificarea şi delimitarea zonelor 

cu riscuri naturale s-a făcut pe baza datelor şi informaţiilor existente la această dată. 

 

Zone afectate de alunecări de teren.  

În partea de sud a localității Bogdănești, în preajma cătunului Bogdăneasa s-au înregistrat 

alunecări de teren, însemnând fenomene de deplasare a terenului în pantă, declanșat de înmuierea 

stratului impermeabil (argila) din fundament, îndeosebi în urma ploilor îndelungate. Acestea au 

fost localizate pe terenurile dealurilor Bălău și Pavel, dealuri care sunt lipsite pe alocuri de covorul 
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vegetal. În partea superioară, masa alunecată a solului prezintă rupturi (râpa de desprindere), iar 

în partea inferioară, materialul se încalecă, dând naștere la un relief vălurit. Zonele în care se 

semnalează aceste fenomene sunt: zona Gafton, zona Saivane, zona Lazăr și zona Bârlibeni. 

În ultimii ani pe teritoriul comunei nu s-au mai produs alunecări de teren.  

Cu toate acestea, având în vedere costul foarte ridicat al unor eventuale lucrări de de 

înlăturare a efectelor alunecărilor de teren, al lucrărilor de consolidare a versanţilor, etc., pe de o 

parte, dar şi pagubele materiale şi umane ce se pot produce pe de altă parte este necesară 

derularea unui program raţional de măsuri de protecţie a zonelor construite împotriva 

alunecărilor de teren. Prin urmare, se impune microzonarea perimetrelor construite şi zonelor 

adiacente acestora, din punct de vedere al potenţialului de producere a alunecărilor, prin 

întocmirea unor hărţi de risc la alunecare a versanţilor, la scări de detaliu (1:5000) sau chiar mai 

mari. 

 

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, poldere, apărări de maluri, 

etc.). 

Conform informaţiilor furnizate de către Primăria Bogdănești zonele inundabile se 

regăsesc în special pe malul drept al părăului Râșca. Cele mai afectate porțiuni de teren din cauza 

inundațiilor sunt zona Secătura (mal stâng al părăului Râșca), zona Tufă, zona Porcos și zona 

Matei. Aceste zone, în care se găsesc și locuințe, sunt afectate la creșterea bruscă a debitului de apă 

al părăului Râșca.  

În prezent s-au luat măsuri specifice de combatere a fenomenului de inundare prin 

realizarea de lucrări de îndiguire a zonelor afectate. Pe teritoriul comunei există lucrari 

hidrotehnice terminate care însumează 9500 ml de dig pe malul stâng din punctul Axinte Mircea 

până la confluenţa pârâului Râșca cu râul Moldova și 4300 ml mal drept de la confluenţa pârâului 

Bogdăniţa până la vărsarea pârâului Râşca în râul Moldova, din care pe raza comunei sunt 4200 

ml. 

 

Zone cu risc seismic. Din punct de vedere seismic, teritoriul judeţului Suceava este 

influenţat de cutremure de “tip moldavic”, cu centrul în zona Vrancea cât şi de particularităţile 

constituţiei substratului geologic. Din aceste cauze în proiectarea, executarea şi exploatarea 

construcţiilor sunt necesare a se lua măsuri adecvate. Conform zonării seismice, jumătatea de nord 

şi vest a judeţului se încadrează în gradul seismic VI, iar jumătatea sud, sud-estică în gradul VII-

VIII.                           

  

Conform STAS 11100 / 1-77 corelat cu normativul P 100/92 teritoriul comunei Bogdănești 

se încadrează în următorii parametri: 
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 - zona “E “   - k s   = coeficient de seismicitate = 0,20 

    - Tc   = perioada de colţ = 0,7 s 

 

 

 

 

2.9. ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARĂ  
 

2.9.1. GOSPODĂRIREA APELOR 
 

Pe teritoriul comunei există lucrari hidrotehnice terminate care însumează 9500 ml de dig 

pe malul stâng din punctul Axinte Mircea până la confluenţa pârâului Râșca cu râul Moldova și 

4300 ml mal drept de la confluenţa pârâului Bogdăniţa până la vărsarea pârâului Râşca în râul 

Moldova, din care pe raza comunei sunt 4200 ml. 

 

2.9.2. ALIMENTARE CU APĂ 
 

Localitatea suceveană Bogdăneşti beneficiază de un sistem de alimentare cu apă propriu. 

Investiţia de 3,2 milioane de lei, de care se bucura 3.200 de locuitori, a fost realizată din fonduri 

guvernamentale. S-au realizat 18 kilometri de reţea, sursa supraterană, un rezervor tampon şi 

unul de înmagazinare. 

Rețeaua de alimentare cu apă a localității Bogdănești este alcătuită din următoarele 

elemente componente: 

• Captare 

• Aducțiune și tratarea apei 

• Înmagazinarea apei 

• Rețea de distribuție 

 

Captarea. Captarea apei freatice se face prin intermediul a două puțuri de captare din 

beton armat cu diametrul interior de 1000 mm și înălțimi de 1,5÷2,0 m amplasate deasupra 

punctelor de emergență ale frontulului de captare și care vor capta în final 2l/s. Pe întreaga zonă 

a frontului de captare s-a instituit zona de protecție sanitară severă. 

 

Aducțiunea și tratatrea apei. Conducta de aducțiune conduce apa captată în mod 

gravitațional la stația de tratare a apei automatizată, de tip container, care este dotată cu filtru 

filtru automat, cu pat de nisip și sistem de dezinfecție a apei. Lungimea rețelei de aducțiune este 

de 75 m și are un diametru de 250 mm. 

 

Înmagazinarea. Înmagazinarea apei potabile se realizează prin intermediul unui rezervor 
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de compensare, de tip prefabricat, realizat din oțel și care are un volum total de 300 mc, în care a 

fost inclusă și rezerva de incendiu de 54 mc. 

 

Rețeaua de distribuție. Sistemul de distribuție a fost realizat conform prevederilor din P66-

2001, din conducte de polietilenă, cu următoarele diametre:  

 

Tabel nr.  49 - Sistemul de distribuție (rețeaua de apă) 
 

Nr. crt. Diametru (mm) Lungime (m) 

1 250 4780 

2 225 1730 

3 200 1310 

4 160 6120 

5 140 1870 

6 125 690 

7 110 5220 

8 TOTAL 21720 

 

Traseul conductelor de distribuție urmărește trama stradală a satului. Pe traseul conductei 

s-au amplasat 19 cămine de vane, 72 cișmele și 43 hidranți. Rețeaua are o lungime de 18 Km, cu 

600 de abonaţi. 

 

2.9.3. CANALIZARE 
 

Comuna Bogdănești nu este echipata cu sisteme centralizate de canalizare a apelor uzate. 

Colectarea, evacuarea apelor uzate menajere de la locuinţele individulale se realizează local la 

haznale de tip rural (uscat, nevidanjabilă sau prin descărcare prin incinta proprietarilor) care 

afectează bacteriologic calitatea pânzei freatice. 

De la şcolile generale, Consiliul Local Bogdănești, Căminul Cultural, Poliţie, Cabinete 

medicale, apele uzate sunt colectate în fose septice vidanjabile.  

Apele meteorice de pe acoperişurile caselor nu sunt canalizate, colectarea şi scurgerea lor 

realizându-se la „zi”. Apele pluviale de pe suprafeţele sistematizate nu beneficiază de un sistem 

centralizat de colectarea apelor pluviale, scurgerea realizându-se la nivelul străzilor, dar 

majoritatea drumurilor neavând practicate şanţuri colectoare adiacente, iar cele existente nu sunt 

întreţinute şi sunt într-o stare necorespunzătoare. 

 

2.9.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 
 
Energia electrică necesară consumatorilor din comună este furnizată prin posturile de 

transformare aeriene 110/20 kv. Reţeaua de medie tensiune de 20 Kv urmăreşte traseele 
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drumului judeţean şi drumurilor comunale. 

Comuna Bogdănești este alimentată cu energie electrică din SEN axa 20 kV Vadu Moldovei-

Râșca. 

Dotarea cu posturi de transformare a localității este următoarea: 

- Zona centru Bogdănești: PTA 1 – 250kVA, PTA 2 – 160kVA, PTA 3 – 160kVA, PTA 4 – 40 

kVA 

- Zona cătunul Bogdăneasa: PTA 1 – 63kVA, PTA 2 – 63kVA 

- Zona cătunul Plopi: PTA 1 – 250kVA, PTA 2 – 250kVA, PTA 3 – 10kVA – 0,4/20 ridicător, 

PTA 4 – 10 kVA – 20/0,4 coborâtor 

Alimentarea cu energie electrică a posturilor de transformare se face la tensiunea de 20 

kVA prin rețele electrie aeriene. 

Gospodăriile comunei Bogdănești sunt alimentate cu energie electrică în proporție de 99%. 

 Instalaţia de iluminat public se întinde pe o lungime de 54 km, se impune extinderea 

acesteia pe o lungime de 10km. 

 

Problemele semnalate în exploatarea rețelelor electrice de medie și joasă tensiune sunt 

legate în special de vechimea acestora. 

Se impune modernizarea infrastructurii de transport a energiei electrice şi alinierea ei 

treptată la standardele europene. 

 

2.9.5. TELEFONIE 
 

În localitatea Bogdănești nu există centrală telefonică, racordul fiind asigurat de centrala 

telefonică existentă într-o comună învecinată. 

Reţeaua telefonică este de tip aerian, iar în unele zone, la traversări de drumuri, obstacole 

este de tip subteran. 

Sunt utilizaţi în reţeaua telefonică stâlpi de beton ai reţelei electrice de joasă tensiune, iar 

în anumite zone sunt utilizaţi stâlpi de lemn.  

Numărul de abonați este de 230. 

 

2.9.6. ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ 
 

În prezent alimentarea cu căldură a locuinţelor individuale din comuna Bogdănești este 

asigurată de: sobe cu combustibil solid-lemn, combustibil lichid-motorină; cu aparatură de încălzit 

pe bază de energie electrică, şi parţial cu centrale termice individuale, pe bază de combustibil solid 

– lemn şi combustibil lichid-motorină. 

Prepararea hranei este asigurată cu sobe cu lemne, cu butelii cu gaze naturale şi parţial cu 

energie electrică. 

 

2.9.7. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 
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În prezent comuna Bogdănești nu este alimentată cu gaze naturale. 

 

2.9.8. GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 
 

În anul 1998, la sud de zona centrală, în locul numit Voicu s-a construit și dat în folosință o 

rampă de deșeuri solide, prima de acest gen în mediul rural. 

Transportul și depozitarea deșeurilor în zonă este organizat de către Primăria Bogdănești, 

având ca principiu colectarea deșeurilor prin sortarea acestora, manipularea lor în mod ecologic, 

asanarea treptată a zonelor în care au fost depozitate deșeurile, și în final menținerea în condiții 

de igienă sporită a rampei de depozitare. 

În prezent activitatea de salubrizarea este asigurată de către societatea SC FRITEHNIC SRL 

SUCEAVA, în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare și anume: 

- precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor, inclusiv ale deșeurilor toxice 

periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special de la populație, societăți 

comerciale, instituții publice, așezăminte sociale, instituții de învățământ și unități sanitare; 

- organizarea, preselectarea și colectarea deșeurilor selective / organizare colectării 

selective a deșeurilor menajere de la populație. 

 

2.10. REABILITAREA, CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 
  

2.10.1. GENERALITĂŢI 
 

Problemele de mediu rezultă în general din interacţiunea activităţilor umane cu mediul 

înconjurător. Având în vedere că în comuna Bogdănești activităţile umane constau în activităţi 

edilitar-gospodăreşti, agricultură, silvicultură, circulaţie în transporturi, toate desfăşurându-se la 

un nivel scăzut de tehnologizare, aceste activităţi se integrează în mediul natural fără a produce 

modificări profunde ai parametrilor fizico - chimici sau hidrologici. 

Cele mai importante modificări ale mediului natural sunt cele determinate de fenomenele 

fizice naturale: eroziuni de suprafaţă - torenţiale, exces de umiditate şi indundaţi, etc., care 

determină degradări ale solului. 

  

2.10.2. CALITATEA ATMOSFEREI 
 

Din analiza Raportului anual privind starea mediului în judeţul Suceava, pe anul 2014, 

întocmit de A.P.M. Suceava, aflăm că pe teritoriul comunei Bogdănești nu există surse majore de 

poluare a aerului. 

Sursele locale cu caracter temporar-accidental (intermitent) reprezentate de sistemele de 

ardere pentru încălzirea locuinţelor şi a obiectivelor social economice, generează gaze şi pulberi 

specifice, mai ales în sezonul rece. 

În zonă nu s-au făcut măsurători pentru determinarea nivelului acestui tip de poluare. Nu 

sunt semnalate evenimente trecute cu efecte potenţial nocive asupra calităţii aerului.  
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 Apreciem totuşi că emisiile sunt reduse şi se diminuează prin procesele de dispersie şi 

reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief, clădiri, etc.) şi în consecinţă nu au loc efecte vegetative. 

Nivelul zgomotului este specific comunităţilor rurale, lipsite de activităţi economice cu 

impact semnificativ asupra mediului, pe teritoriul administrativ al comunei sau în imediata 

vecinătate, în condiţiile unui trafic rutier scăzut, în special pe arterele de circulaţie secundare. 

Intensitatea traficului auto pe artera principală este moderată, în consecinţă, se pot genera 

nivele mai ridicate de zgomot pe DJ 155A, care pot influenţa negativ zonele de locuinţe din 

imediata vecinătate.  

  

2.10.3. CALITATEA APELOR 
 

 Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată, element 

indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, sursă de 

energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic. 

 Buna gospodărire a apei prezintă o importanţă deosebită în condiţiile în care resursele de 

apă ale României sunt relativ reduse, cifrându-se doar la aproximativ 1700 m3 de apă timp de un 

an pentru un locuitor, în timp ce în alte ţări din Europa aceste rezerve sunt, în medie, de 2,5 ori 

mai mari. 

 Directiva Cadru 60/2000/CEE în domeniul apei constituie o abordare nouă în domeniul 

gospodăririi apelor, bazându-se pe principiul bazinal şi impunînd termene stricte pentru 

realizarea programului de măsuri. Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul Apei (DCA) 

este acela de a obţine o „stare bună” pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de suprafaţă 

cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate şi artificiale, pentru care 

se defineşte „potenţialul ecologic bun”.  

 Directiva Cadru Apa defineşte starea apelor de suprafaţǎ, prin starea ecologica şi starea 

chimică.  

 Starea ecologică se referǎ la structura şi funcţionarea ecosistemelor acvatice, fiind definitǎ 

în conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Apa, prin elementele de calitate 

biologice, elemente hidromorfologice si fizico-chimice generale cu funcţie de suport pentru cele 

biologice, precum şi prin poluanţii specifici (sintetici si nesintetici).  

 Starea chimică bunǎ a apelor de suprafaţǎ, este definită ca fiind starea chimicǎ atinsǎ de un 

corp de apǎ la nivelul cǎruia concentraţiile de poluanţi nu depaşesc standardele de calitate pentru 

mediu, stabilite prin Acte legislative Comunitare. 

 Datele prezentate în acest capitol sunt conforme cu Raportului anual privind starea 

mediului în judeţul Suceava în anul 2014,  întocmit de A.P.M. Suceava. 

 Elementele de calitate fizico-chimice generale suport pentru elementele biologice, 

necesare în evaluarea starii ecologice a corpurilor de apǎ sunt:  

• condiţii termice: temperatură apă, temperatură aer; 

• nutrienţi: N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, P total, N Kjeldahl, N total; 

• starea acidifierii: pH, alcalinitate;  
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• condiţii oxigenare: oxigen dizolvat, grad saturație oxigen, CBO5, CCOCr, CCOMn, COT, 

COD; 

• condiţii de salinitate: reziduu fix, conductivitate.  

 Reţeaua cursurilor de apă de pe teritoriul comunei Bogdănești are ca emisar râul Râșca, 

pentru care nu există secţiune de monitoring. Râul Râșca se varsă în râul Moldova, al cărui curs 

este preluat mai apoi de râul Siret. 

 

Tabel nr.  50 - Calitatea cursurilor de apă 
monitorizate în anul 2014 la nivelul județului Suceava 

 

Categorie curs de apă 
Stare ecologică a cursurilor de apă (%) 

Foarte 
bună 

Bună Moderată Slabă Proastă 

Râuri naturale - 95,34 4,66 - - 

Râuri puternic modificate - - 100 - - 

Total judeţ - 90,22 9,78   

 Sursa: Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2014, , întocmit de A.P.M. 
Suceava 

 
 

Nutrienţii din apă sunt un indicator global al poluării cu substanţe nutritive a corpurilor de 

apă. Indicatorul cuantifică ortofosfaţii solubili şi azotaţii prezenţi în râuri, și este utilizat pentru a 

evidenţia variaţiile geografice ale concentraţiilor de nutrienţi şi evoluţia lor în timp.  

Intrările mari de azot şi fosfor din zonele urbane, industriale şi zonele agricole în corpurile 

de apă subterane şi de suprafaţă pot duce la eutrofizare. Acest lucru provoacă schimbări ecologice 

care pot duce la deteriorarea stării ecologice, la dispariţia unor specii de plante şi animale şi au un 

impact negativ asupra utilizării ulterioare a apei (potabilizare, îmbăiere, etc.).  

Excesul de nutrienţi, indiferent de sursa din care provin, ajunge prin spălare sau infiltraţie 

în corpurile de apă (ape subterane, râuri, lacuri, etc.). În mod natural nitraţii (NO3-) şi ortofosfaţii 

(PO43-) din ape provin din dejecţiile animalelor acvatice (peştilor cu precădere), din solul ce 

formează cuveta lacustră sau din descompunerea materiei organice specifice acviferului. 

Surplusul de fosfaţi şi nitraţi provine din activităţile antropice, respectiv din dejecţii umane şi din 

diverse surse industriale şi agricole (îngrăşăminte şi dejecţii animaliere).  

Prezenţa în apele uzate, în cantităţi mari, a nutrienţilor, determină contaminarea râurilor 

şi lacurilor care pot suferi procesul de eutrofizare sau de "înflorire". Deosebit de important este că 

ajunşi în apa potabilă, nitraţii se transformă în nitriţi şi provoacă sugarilor o boală letală a sângelui 

numită methemoglobinemie sau “maladia albastră”.  

 

În vederea reducerii potenţialului de poluare cu nitraţi în zonele vulnerabile se impun 

următoarele măsuri:  

• utilizarea metodelor specifice sistemelor de agricultură durabilă şi biologică;  
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• utilizarea de materiale organice reziduale provenite de regula din sectorul zootehnic (de 

preferinţă a celor solide compostate) în combinaţie cu îngrăşămintele minerale pentru 

asigurarea cu nutrienţi a culturilor dar şi pentru conservarea stării de fertilitate a solului;  

• depozitarea reziduurilor zootehnice în afara zonelor sensibile şi departe de sursele de apă, în 

scopul minimizării poluării acestora;  

• utilizarea de tehnici de irigare care să nu ducă la infiltrarea fertilizanţilor în subsol;  

• protecţia solului împotriva eroziunii.  

 
Tabel nr.  51  - Concentrații medii anuale de azotaţi şi ortofosfaţi solubili 

 în cursurile de apă din jud. Suceava,  în anul 2014 
 

Curs de 
apă 

Corp de apă 
Secţiuni de 

control 

Conc. medii anuale 
Stare/potenţial 
ecologic apă râu 

NO3-  
(mg NO3-

/l) 

PO43- 
(mg P/l) 

Fcţ. de  
nitraţi 

Fcţ. de  
fosfaţi 

Siret 
Siret (Baraj Bucecea – cf. 
Moldova) 

Huţani 0,644 0,0096 
Foarte 
bună  

Foarte 
bună  

 
 
Moldova 

Moldova (izv. – cf. Sadova) Fundul Moldovei 0,400 0,006 
Foarte 
bună  

Foarte 
bună  

Moldova (cf. Suha – cf. Vier)  

Aval Gura 
Humorului 

0,799 0,0047 Bună  
Foarte 
bună  

Baia 0,930 0,008 Bună  
Foarte 
bună  

Moldova (cf. Sadova – cf. Suha) 
Amonte C. 
Moldovenesc 

0,639 0,005 Bună  Bună 

Suceava 

Suceava (izv. – cf. Pârâul Ascuns) 
+ afluenţi 

Brodina 0,556 0,004 Bună  
Foarte 
bună  

Sadău 0,453 0,012 Bună  
Foarte 
bună  

Suceava (Mihoveni)  Mihoveni  0,97 0,01 Bună  
Foarte 
bună  

Suceava (Tişăuţi) Tişăuţi  1,026 0,09 Bună  Moderată 

Bistrița 
Bistriţa (izv. – cf. Neagra) 

Cârlibaba 0,403 0,012 Bună  
Foarte 
bună  

Argestru 0,640 0,007 Bună  
Foarte 
bună  

Dorna Candrenilor 0,678 0,008 Bună  
Foarte 
bună  

Bistriţa (cf. Neagra – ac. Izv. 
Muntelui) 

Barnar 0,525 0,01 Bună  
Foarte 
bună  

Șomuzu 
Mare 

Şomuzu Mare (Vorniceni) Vorniceni 0,621 0,015 
Foarte 
bună 

Foarte 
bună 

Neagra Neagra (Gura Negrii) Gura Negrii 0,499 0,005 
Foarte 
bună  

Foarte 
bună  

Suha 
Suha (Stulpicani) + Brăteasa 
(Ostra) + Botuş 

Stulpicani 0,605 0,010 
Foarte 
bună 

Foarte 
bună 

Ostra 0,331 0,006 
Foarte 
bună 

Foarte 
bună 

Bârnărel Bârnărel (Crucea) Crucea 0,572 0,004 
Foarte 
bună 

Foarte 
bună 

Corpuri de apă  puternic modificate 
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Curs de 
apă 

Corp de apă 
Secţiuni de 

control 

Conc. medii anuale 
Stare/potenţial 
ecologic apă râu 

NO3-  
(mg NO3-

/l) 

PO43- 
(mg P/l) 

Fcţ. de  
nitraţi 

Fcţ. de  
fosfaţi 

Pozen Pozen ( Satu Mare) Satu Mare 1,233 0,254 Moderat Moderat 

Şomuzu 
Mare 

Şomuzu Mare (Dolheşti) Dolheşti 1,869 0,143 Moderat Moderat 

 Sursa: Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2014, , întocmit de A.P.M. 
Suceava 

   

Nitraţii şi ortofosfaţii se monitorizează în apele de suprafaţă, atât în râuri cât şi în lacuri, şi 

sunt indicatori ce contribuie la evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic al corpurilor de 

apă de suprafaţă. De asemenea, în zonele declarate vulnerabile sau susceptibil a fi vulnerabile la 

poluarea cu nitraţi proveniţi din surse agricole, conţinutul de nitraţi este urmărit conform Planului 

de acţiune pentru protecţia apelor aprobat prin HG nr. 964/2000.  

În anul 2014, la nivelul judeţului Suceava s-au monitorizat prin analize fizico-chimice şi 

biologice un număr de 5 corpuri de apă lacuri. Din punct de vedere biologic, acestea s-au încadrat 

astfel: 

- 1 corp apă natural – stare ecologică bună 

- 4 corpuri apă – lacuri artificiale – potenţial ecologic bun 

 
Tabel nr.  52  - Concentraţiile medii anuale ale fosforului total (PT) și azotaților (NO3-) 

în lacurile din jud. Suceava, pe secţiuni de control,  în anul 2014  
 

Lac acumulare Secţiuni de 
control 

Conc. medii anuale 
de fosfor total 

(mg/l) 

Concentraţii medii 
anuale de azotaţi (mg/l) 

Rogojeşti baraj 0,024 2,879 
mijloc 0,017 2,537 

Bucecea baraj 0,017 2,975 
mijloc 0,019 1,749 
priza 0,019 2,074 

Dragomirna baraj 0,014 0,667 
mijloc 0,015 0,666 

Solca priză 0,036 1,307 
Lala mijloc 0,003 1,286 
 Sursa: Raport privind starea mediului în judeţul Suceava în anul 2014, , întocmit 
de A.P.M. Suceava 

 
În anul 2014, evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană s-a realizat conform 

Legii Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, HG 53/2009 privind protecţia 

apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării şi a Ordinului 621/2014 privind aprobarea 

valorilor de prag pentru apele subterane. 

Pe teritoriul jud Suceava, în anul 2014, au fost monitorizate 4 corpuri de apă subterană: 
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Corpul ROSI01 (Cârlibaba), Corpul ROSI02 (Depresiunea Dornei), Corpul ROSI03 (Lunca Siretului 

şi afluenţii Siretului) şi Corpul ROSI06 (Suceava-Sarmatian). Numărul total de foraje 

hidrogeologice monitorizate pe corpuri de apă au fost: 

• ROSI01 –   1  

• ROSI02 –   2  

• ROSI03 – 27 

• ROSI06 –   2 

 

Rezultatele încadrării corpurilor de apă, din punct de vederea chimic este următoarea: 

• ROSI01 – stare bună; 

• ROSI02 – stare bună; 

• ROSI03 – stare bună; 

• ROSI06 – stare bună. 

 
 Regimul natural al apelor subterane a suferit în timp o serie de modificări cantitative şi 

calitative, determinate atât de folosirea lor ca sursă de alimentare cu apă potabilă şi/sau 

industrială, prin executarea unor lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative, cât şi factorilor 

poluatori (naturali şi antropogeni). 

 Surse posibile de poluare a apelor freatice sunt următoarele: 

• poluarea apelor de suprafaţă; 

• condiţiile şi procesele hidrogeochimice naturale care favorizează trecerea în soluţie a 

diferiţilor anioni şi cationi; 

• utilizarea excesivă a îngraşămintelor chimice în agricultură pe bază de azot, fosfor şi a 

pesticidelor, a condus la acumularea în sol a unora dintre aceşti compuşi chimici (sau a 

produşilor de degradare); 

• efectele pasivităţii complexelor zootehnice privind măsurile pentru conservarea a 

factorilor de mediu; 

• particularităţile climatice, hidrogeologice şi exploatarea sistemelor de irigaţii care au 

contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi migraţia substanţelor rezultate 

din aceste procese. 

 Din punct de vedere cantitativ, conform anexei V din Directiva Cadru Apa, starea bună a 

corpului de apă subterană este atinsă atunci când nivelul apei subterane în corpul de apă 

subterană este astfel încât resursele de apă subterană disponibile nu sunt depăşite de rata de 

captare medie anuală pe termen lung. 

 

Pentru protecţia resuselor de apă, S.G.A. Suceava își propune următoarele obiective: 

- atingerea “stării ecologice bune a apelor” până în anul 2015. 

- protecţia apelor de suprafaţă împotriva poluării, pentru a preveni impactul nefavorabil al 

acestora asupra sănătăţii şi securităţii sanitaro-epidemiologice şi ecologice a populaţiei. 
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- îmbunătăţirea calităţii resurselor prin mărirea numărului de controale la folosinţele de 

apă. 

- extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, modernizarea 

staţiilor de epurare existente sau construcţia unora noi. 

 

2.10.4. CALITATEA SOLURILOR 
 

 Solul, prin poziţia, natura şi rolul său, este un rezultat al interacţiunii dintre mediul biotic 

şi abiotic, reprezentând un organism viu, în care se desfăşoară o viaţă intensă şi în care s-a stabilit 

un anumit echilibru ecologic. 

Solurile determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul vegetal, 

ca şi calitatea apei râurilor, lacurilor şi apelor subterane, reglează scurgerea lichidă şi solidă în 

bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a apei, 

prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite în 

agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice. Solurile, prin proprietăţile 

lor de a întreţine şi a dezvolta viaţa, de a se regenera, filtrează poluanţii, îi absorb şi îi transformă. 

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare 

a celorlaţi factori de mediu faţă de plante. Din acest punct de vedere, terenurile agricole se 

grupează în 5 clase de calitate, diferenţiate după nota de bonitate medie, pe ţară. Clasele de calitate 

ale terenurilor dau pretabilitatea acestora pentru folosinţele agricole.  

Analizând situaţia din anul 2014 comparativ cu anul 2010, se constată o creştere puţin 

semnificativă a suprafeţei terenurilor arabile şi fâneţelor, cu reducerea corespunzătoare a 

ponderii păşunilor din suprafaţa agricolă totală a judeţului, în perioada 2010-2014. 

Degradarea solului este o preocupare majoră de mediu, cu multe dimensiuni, incluzând: 

• Eroziunea solului 

• Impermeabilizarea (compactarea) solurilor 

• Salinizarea (sărăturarea) solurilor 

• Deşertificarea 

• Contaminarea solului 

 

În judeţul Suceava terenurile arabile sunt încadrate cu preponderenţă în clasele de calitate 

a II-a (45%) şi a III-a (33%). În cazul păşunilor, fâneţelor, vii şi livezi predomină terenuri încadrate 

în clasa a III-a de calitate, respectiv în procente de 40%, 45%, 58% şi 60%. 

Nu se cunosc date cu privire la prospecţiunile geologice pe teritoriul comunei Bogdănești. 

Nu sunt semnalate resurse ale subsolului. 

Figura nr.  26 - Ponderea terenurilor agricole pe clase de calitate, 

la nivelul anului 2014, comparativ cu anul 2010  
(Surse: Direcţia pentru Agricultură Suceava – 2010; OSPA Suceava - 2014) 
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Anul 2010 Anul 2014 
 

 

Măsurile de prevenire şi remediere care se recomandă sunt următoarele: 

• împiedicarea alimentării cu apă a substratului supus fenomenului de alunecare  

• nivelare capitală 

• canale de coastă  

• lucrări de drenaj subteran  

• măsuri pentru asigurarea stabilităţii masivului care alunecă 

• captarea izvoarelor de coastă 

• ameliorarea regimului aerohidric şi stabilizarea terenului 

• fertilizarea diferenţiată în raport cu natura substratului şi înclinarea terenului  

• doze mari de îngraşăminte organice şi doze de N P K aplicate raţional 

  

2.10.5. CALITATEA FLOREI ȘI FAUNEI 
 

În limitele teritoriale ale comunei Bogdănești există habitate naturale reprezentate de floră 

şi faună sălbatică şi habitate artificiale reprezentate de culturile agricole. Din totalul suprafeţei 

comunei, de 2470 ha, 2112 ha reprezintă teren agricol, deci un procent de 85,50% din teritoriul 

comunei, habitatele naturale având o pondere scăzută. 

 

2.10.5.1. HABITATELE NATURALE  
 

Poziţionarea geografică, relieful, reţeaua hidrografică, clima şi ocuparea teritoriului, 

determină categoriile de habitate naturale care se află pe teritoriul comunei Bogdănești. 

Datele de mai jos reprezintă rezultatul corelării observaţiilor efectuate în teren cu 

informaţiile obţinute prin consultarea literaturii ştiinţifice de specialitate. Conform informaţiilor 

furnizate de către Primărie, din cele 358 ha de teren neagricol din comuna Bogdănești, 132 ha sunt 

ocupate de păduri, perimetrul silvic reprezentând 36,87% din totalul terenurilor neagricole. 

 

2.10.5.1.1. FLORA ŞI VEGETAŢIA SPONTANĂ 
 

Clasa
I

Clasa
II

Clasa
III

Clasa
IV

Clasa

Arabil 37.10 71.83 68.43 41.55 33.98

Păşune 43.02 22.34 27.20 26.70 31.92

Fâneaţă 19.86 5.80 2.19 31.59 33.71

Livezi 0.01 0.03 2.19 0.16
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Arabil 40.75 71.57 59.87 41.71

Păşune 39.06 22.89 24.41 26.55

Fâneaţă 20.17 5.51 13.68 31.62

Livezi 0.01 0.03 2.04 0.12
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Vegetaţia spontană este reprezentată, in această zonă, prin păduri de stejar pedunculat 

(Quercus robur), in amestec cu alte specii de foioase, terenuri agricole şi pajişti secundare 

stepizate, terenuri agricole şi pajişti (grupări cu Agropyrus repens, Agrostis alba, Alopereus 

pratensis) situate in luncă, alternand cu specii de Salix, Populus, pe alocuri Quercus robur, etc. 

Pădurile de stejar şi gorun in amestec cu alte specii de foioase apar sub formă de petice in 

dreptul localităţilor Dumbrăviţa şi Ioneasa sau la limita administrativă cu comunele 

Preuteşti şi Forăşti. 

Vegetaţia intrazonală de luncă se dezvoltă de-a lungul văii Moldovei, dar şi parţial de-a 

lungul Şomuzului Băii. Solurile neevoluate, aluviale şi umezeala relativă crescută a aerului au 

favorizat apariţia acestor asociaţii vegetale. 

Pe teritoriul comunei Vadu Moldovei există aria naturală protejată Natura 2000 

ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi. 

 

2.10.5.1.2. FAUNA 
 

Fauna cuprinde atat elemente caracteristice ale faunei terestre, cat şi celei acvatice. Fauna 

terestră şi-a restrans mult arealul şi numărul de exemplare, in special datorită reducerii 

suprafeţelor forestiere. Fauna acvatică este intalnită in zona apropiată cursului Moldovei, parţial 

şi a afluenţilor, in iazuri, care asigură condiţii optime animalelor iubitoare de apă. 

Deosebit de importantă pentru aprecierea calităţii apelor Moldovei este prezenţa racului 

de rau (Astacus fluviatilis). 

În luncă trăiesc rozătoarele: popandăul, şoarecele de camp, harciogul, iepurele, dihorul. 

Păsările mai frecvente sunt reprezentate de prigorie, sticlete, graur, ciocarlie, mierlă, porumbel, 

turturică, guguştiuc, pupăză, canepar, sturzul, vrabie, cioară, randunică, lăstun, uliul porumbar, 

cucuveaua, huhurezul mic etc. 

 

DATE EXTRASE DIN FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 
Aria protejată este localizată în județele Neamț și Suceava, pe teritoriul comunelor 

Drăgănești, Baia, Berchișești, Bogdănești, Boroia, Capu Câmpului, Cornu Luncii, For ăști, Fântâna 

Mare, Mălini, Păltinoasa, Râșca, Vadu Moldovei, Valea Moldovei și municipiului Gura Humorului,. 

Situl este amplasat în subprovincia Carpatică, ţinutul Carpaţilor Orientali, Districtul marginal estic 

- culmile de fliş.  

Relieful zonei este alcătuit din dealuri și lunci. Spre vest sunt dispuse culmile munţilor 

Stânişoara, altitudine maximă 1531 m, care se 5 continuă spre est cu dealurile subcarpatice, apoi 

prin culoarul depresionar al Văii Moldovei cu numeroase terase şi dealuri aluvionare. Spre est, se 

întinde o altă regiune geografică – Podişul Fălticeni, cu dealuri cu versanţi asimetrici a căror 

înălţime este sub 500 m. Partea centrală a regiunii este reprezentată de culoarul de curgere al 

Râului Moldova.. 
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Tabel nr.  53 – Tabel cu date extrase din formularul standard natura 2000 
 

1. IDENTIFICAREA SITULUI 

1.1. Tip 1.2. Codul sitului 1.3. Data completării 1.4. Data actualizării 

B ROSCI 0365  2011-01 - 

2. LOCALIZAREA SITULUI 

Longitudine Latitudine 

26.180433 47.419658 

3. SUPRAFAȚA SITULUI 

5303,3000 ha 

4. INFORMAȚII DE ECOLOGIE A SITULUI 

Specii menţionate în Art. 4 al Directivei 2009/147/EC şi în Anexa II a Directivei 92/43/EEC 

Specii  Populaţia  Evaluarea sitului  

G  Cod  
Denumire 

ştiinţifică  
S  NP  T  

Mărime  
Unit  Cat.  Calit.  

A|B|C|D  A|B|C  

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

F 1138 
Barbus 

meridionalis 

  
P    P 

 
C B C B 

A 1188 
Bombina 

bombina 

  
P    P 

 
C C C C 

A 1193 
Bombina 

variegata 

  
P    P 

 
C B C B 

M 1355 Lutra lutra   P    P  C B C B 

F 1146 
Sabanejewia 

aurata 

  
P    P 

 
C B C C 

A 1166 
Triturus 

cristatus 

  
P    P 

 
C B C B 

A 2001 
Triturus 

montandoni 

  
P    P 

 
C C B B 

5. DESCRIEREA SITULUI 

5.1. CLASA DE HABITATE 5.2. ACOPERIRE 

N06 36.70 

N07 0.48 

N12 2.76 

N14 29.69 

N15 3.26 

N16 14.70 

N17 6.64 

N19 4.21 

N23 1.56 

Total 100 

6. CALITATEA ŞI IMPORTANŢA SITULUI 
De importanță ridicată pentru speciile de amfibieni Bombina şi Triturus, precum şi mamiferul Lutra lutra. 

7. AMENINŢĂRI, PRESIUNI ŞI ACTIVITĂŢI CU IMPACT ASUPRA SITULUI 

Impact negativ 

7.1. Nivel 

7.2. Ameninţări 

şi presiuni 

(cod) 

7.3. Poluare (cod) 
7.4. Interior/exterior 

(inside/outside) 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+variegata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+variegata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sabanejewia+aurata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sabanejewia+aurata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+montandoni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+montandoni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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M C01.01 N O 

H J02.04.01 N I 

M J02.04.01 N O 

H C01.01 N I 

M E04.01 N O 

M E04.01 N I 

8. MANAGEMENTUL SITULUI 

Responsabilitatea implementării planului de management va reveni structurii proprii de administrare special 

constituită, conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1948/2010. În prezent nu există Plan de 

management pentru sit. 

 Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0365 

 
Figura nr.  27 – Harta sitului ROSPA0116 

 

 
  

2.10.5.2. HABITATELE ARTIFICIALE 
  

 În comuna Bogdănești cca. 85,51 % din suprafaţa administrativă reprezintă teren agricol, 

deci deducem potenţialul preponderent agrar al acesteia. 

 

Tabel nr.  54 – Situația fondului funciar în anul 2020 în comuna Bogdănești 
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Nr. 

crt. 
Folosinţă 

Suprafaţa 

(ha) 
Structura (%) 

1. Suprafaţa totală – din care: 2470 100,00 - 

2.  Terenuri agricole – din care: 2112 85,51 100,00 

2.1  Arabile 1371 55,51 64,91 

2.2  Păşuni 302 12,23 14,30 

2.3  Fâneţe 420 17,00 19,89 

2.4  Vii 0 0,00 0,00 

2.5  Livezi 19 0,77 0,90 

3.  Terenuri neagricole – din care: 358 14,49 100 

3.1  Păduri 132 5,34 36,87 

3.2  Ape 39 1,58 10,89 

3.3  Drumuri 42 1,70 11,73 

3.4  Construcţii 131 5,30 36,59 

3.5  Alte terenuri 14 0,57 3,91 

 Sursa:  Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE, 2015 

 

 În cadrul terenurilor agricole, cea mai mare pondere o are terenul arabil (1371 ha - 64,91% 

din total agricol), reprezentând mai mult de jumătate din suprafaţa totală a comunei (55,51%). 

 Activităţile agricole se realizează în gospodării individuale sau în sistem colectiv. 

 

2.10.5.2.1. FAUNA HABITATELOR ARTIFICIALE 
 

Conţine specii caracteristice habitatelor naturale caracteristice zonei care se pot adapta 

condiţiilor din habitatele artificiale. În ierburile din zonele limitrofe terenurilor cultivate sunt 

frecvente speciile de insecte ortoptere: lăcustele (Tettigonia viridissima), cosaşii şi greierii 

(Bradyporus montandoni) şi omizile de pământ (specii ale familiei Noctuidae din ordinul 

Lepidoptere).  

În lucrările ştiinţifice de specialitate consultate sunt menţionate prezente specii din grupul 

izopodelor, oligochetelor (Liotrichus sp.) şi reprezentanţi ai lumbricidelor (Lumbricus terrestris). 

În orizonturile solurilor au fost identificate specii dăunătoare: larve de elateride (viermi sârmă, 

Agriotes sp.), melolontide (cărăbuşi) şi larve de carabide (specii fitofage ale genului Amara). 

Vertebratele care populează frecvent culturile agricole, livezile şi grădinile sunt: vrabia 

(Passer domesticus), graurul (Sturnus vulgaris), rândunica (Hirundo rustica), şoarecele de câmp 

(Microtus arvalis), şobolanul de câmp (Apodemus agrarus). 

 

2.10.6. MONUMENTE ISTORICE, ARHITECTONICE ŞI DE ARTĂ, SITURI ARHEOLOGICE 
 

Conform Listei monumentelor istorice (LMI) 2015, în comuna Bogdănești din județul 

Suceava sunt înscrise un numar de trei monumente după cum urmează: 
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Poz. 206: SV-II-a-B-05498 Ansamblul bisericii ”Sf. Voievozi” – sat Bogdănești – sec. XVIII-

XIX 

Poz. 207: SV-II-m-B-05498.01 Biserica de lemn ”Sf. Voievozi” – sat Bogdănești – sec. XVIII 

Poz. 208: SV-II-m-B-05498.02 Turn clopotniță – sat Bogdănești – 1879. 

 

2.11. REABILITAREA, CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI NATURAL ŞI 
CONSTRUIT 
  

2.11.1. GENERALITĂŢI 
 

Problemele de mediu rezultă în general din interacţiunea activităţilor umane cu mediul 

înconjurător. Având în vedere că în comuna Bogdănești activităţile umane constau în activităţi 

edilitar-gospodăreşti, agricultură, silvicultură, circulaţie în transporturi, toate desfăşurându-se la 

un nivel scăzut de tehnologizare, aceste activităţi se integrează în mediul natural fără a produce 

modificări profunde ai parametrilor fizico - chimici sau hidrologici. 

Cele mai importante modificări ale mediului natural sunt cele determinate de fenomenele 

fizice naturale: eroziuni de suprafaţă - torenţiale, exces de umiditate şi indundaţi, etc., care 

determină degradări ale solului. 

  

2.11.2. CALITATEA ATMOSFEREI 
 

Din datele Agenţiei de Mediu Suceava, pe teritoriul comunei nu se întâlnesc surse majore 

de poluare a aerului. 

Există totuşi o serie de surse locale cu caracter temporar - accidental (intermitent) 

reprezentate de procesele de ardere pentru încălzitul locuinţelor şi obiectivelor social economice, 

care generează gaze şi pulberi specifice, mai ales în sezonul rece. 

Nu s-a făcut în zonă măsurători pentru determinarea nivelului acestui tip de poluare. 

Apreciem totuşi că emisiile sunt reduse şi se diminuează prin procesele de dispersie şi 

reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief, clădiri, etc.) şi în consecinţă nu au loc efecte vegetative. 

  

2.11.3. CALITATEA APELOR 
 

Există o serie de aspecte negative generate de activitaţi umane, care acţionează local şi în 

anumite situaţii asupra apelor: nerezolvarea corespunzătoare a evacuării şi depozitării dejecţiilor 

de la ferme, depozitările întâmplătoare de deşeuri menajere şi dejecţii de grajd, inexistenţa unui 

sistem de canalizare a satelor nerespectarea distanţelor sanitare în jurul surselor de apă, 

ignorarea perimetrelor de protecţie, insuficienţa numărului de platforme de gunoi amenajate 

corespunzător. 

Se pot produce impurificări locale şi accidentale ale apelor de suprafaţă în subterane din 

zona localităţilor, cu substanţe organice şi chimice generate de activităţi umane. 
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2.11.4. CALITATEA SOLURILOR 
 

Starea solului rezultă din interacţiunea tuturor elementelor mediului ca suport al întregii 

activităţi umane şi este puternic influenţată de acestea, atât prin acţiuni autropice, cât mai ales ca 

urmare a unor fenomene fizice naturale. Aceste influenţe negative pe care le suportă solul, intră 

în categoriile de poluare şi degradare.  

Problemele solului sunt: 

a) Poluarea solului este generată în principal de următoarele activitaţi umane considerate 

ca surse: 

- depunerea întâmplătoare de deşeuri menajere, localităţile comunei neavând platforme de 

depozitare special amenajate; 

- deversarea accidentală de dejecţii zootehnice în condiţiile nefuncţionării corespunzătoare 

a platformelor de stocare; 

- administrarea fară discernământ a substantelor chimice folosite în agricultură. 

Dintre acestea, unele deşeuri sunt inerte, altele sunt folosite ca îngrăşământ natural, 

neproducând poluarea solului. 

b) Degradarea solurilor din comună - determinată de un complex de fenomene naturale: 

- alunecări de teren; 

- eroziuni de suprafaţă şi de adâncime; 

- exces de umiditate şi inundaţii accidentale; 

- compactare, etc. 

 

Aceste fenomene sunt rezultatul unor complexe de condiţii care acţionează de cele mai 

multe ori simultan în interdependenţă. 

- activităţi umane: 

- vechi: desţeleniri, defrişări, tehnici agricole înapoiate; 

- actuale: tehnici agricole necorespunzătoare pe terenuri în pantă neîntreţinerea lucrărilor 

de îmbunatăţiri funciare, desţelenirea unor versanţi cu risc de alunecare, de eroziune, 

dezafectarea de acumulări piscicole; 

- factori naturali: ape subterane, pantele reliefului, substratul geologic, regimul ploilor, 

caracterul torenţial al scurgerii apelor, gradul de acoperire cu vegetaţie în special arborescentă. 

Consecinţele poluării şi degradăriii solurilor: 

a) scăderea potenţialului la productiv, prin limitarea sau anularea calităţilor biologice de 

fertilitate.  

b) ocuparea neraţională a unor terenuri; 

c) scoaterea unor terenuri din circuitul productiv; 

d) schimbări ale modului de folosinţă. 

Distribuţia în teritoriu a problemelor legate de sol, evidenţiază: 

- zone cu soluri degradate prin alunecări şi eroziuni torenţiale, localizate pe versanţii cu 

pante mari şi medii; 
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- zone cu soluri degradate prin eroziuni de suprafaţă, localizate pe versanţi cu înclinări mici 

şi medii ; 

- zone cu soluri degradate prin exces de umiditate şi inundaţii, localizate în şesuri. 

  

2.11.5. CALITATEA FLOREI SI FAUNEI 
 

Vegetaţia naturală din pajişti şi păduri, precum şi biotopurile caracteristice acestora au fost 

influenţate de diverse activităţi umane: defrişări, desteleniri, lucrări hidrotehnice şi ameliorative, 

chimizarea agriculturii, vânatul, pescuitul şi păşunatul excesiv. 

Acestea au determinat o serie de consecinţe negative: 

- reducerea suprafeţelor de păduri şi pajişti; 

- restrângerea arealelor faunistice; 

- scăderea numerică a unor specii de plante şi animale; 

a) Pădurile mai întinse în trecut, aparţin în mare măsură grupei a II-a funcţionale, adică 

păduri cu rol de protecţie - subgrupa de protecţie - subgrupa de protecţie a solului. 

În general calitatea pădurilor este bună. 

Pajiştile naturale reprezentate prin păşuni şi fâneţe au fost diminuate în timp şi înlocuite 

treptat cu culturi agricole. 

Modificările faunei în urma intervenţiilor umane: 

- restrângerea arealelor; 

- modificarea componenţei şi a posibilităţilor de habitat; 

- reducerea numerică a unor specii de animale (mai ales cele cu valoare cinegetică). 

În aceste condiţii, totuşi fauna se menţine în limitele optime.  

 

2.12. DISFUNCTIONALITĂŢI  
 

Principalele concluzii ale situaţiei critice semnalate sunt: sărăcia, resurse naturale şi 

materiale reduse, niveluri înalte ale migraţiei. 

Corelând fenomenele de natură economică şi aspectele vieţii sociale se constată practicarea 

unei agriculturi de eficienţă redusă, declin industrial şi al numărului de locuri de muncă, un număr 

redus de firme înregistrate, venituri reduse, infrastructură deficitară, dotări insuficiente, etc. 

Din studiile efectuate se poate face selecţia, clasificarea şi ierarhizarea problemelor, 

cauzelor şi obstacolelor cu relevanţă în contextul socio – economic actual. 

Aceste probleme sunt în strânsă legătură cu problemele întregului judeţ: 

• Rata redusă a salariaţilor din populaţia activă ocupată; 

• Situaţia grea din agricultură, în special în sectorul privat; 

• Nivel redus al condiţiilor de trai în general; 

• Predominanţa sectorului primar în structura populaţiei active; 

• Dezvoltarea slabă a sectorului terţiar şi a întreprinderilor mici şi mijlocii; 
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• Puterea scăzută de cumpărare; 

• Caracterul predominant rural al teritoriului; 

• Subutilizarea capacităţii de producţie; 

• Degradarea patrimoniului natural şi construit din lipsa unor măsuri şi reglementări 

administrative; 

• Insuficienţa unui personal calificat în sectoarele educaţiei şi sănătăţii; 

• Nivelul slab al protecţiei sociale. 

 

Aceste probleme au drept cauză: 

• Lipsa resurselor naturale; 

• Lipsa stimulentelor financiare (a unei politici stimulative mai ales în sect. agricol); 

• Ritmul lent al procesului de privatizare; 

• Ritmul lent al reformei din diferite domenii ale vieţii sociale şi economice; 

• Lipsa unui program de dezvoltare regională; lipsa unei strategii pe termen lung 

pentru restructurarea sectorului industrial şi pentru dezvoltarea serviciilor; 

• Îmbătrânirea populaţiei din agricultură; 

• Lipsa investiţiilor străine şi lipsa resurselor financiare; 

• Nivelul scăzut al productivităţii muncii. 

 

Obstacolele în rezolvarea acestor probleme sunt: 

• Tradiţionalismul, spiritul conservator, mentalitatea “resemnării” şi sentimentul 

marginalizării; 

• Birocraţia; nivelul redus al bugetelor locale; blocajul financiar; 

• Nivelul redus al investiţiilor în sănătate, infrastructură şi locuinţe; 

• Echipamentul tehnic insuficient şi uzat din agricultură; 

• Accesul dificil pe piaţă ( d.p.d.v. al distanţei, informaţiei şi competitivităţii); 

 

2.13. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI 
 

Menţionăm principalele necesităţi şi opţiuni specifice comunei Bogdănești: 

• crearea unui nou centru (pol) comunal care prin soluţia de urbanism şi arhitectură să 

stimuleze o viaţă socială a satului şi a comunei, la sentimentul de apartenenţă şi mândria de a face 

parte din acel loc; 

• promovarea de soluţii urbanistice corecte pentru întreaga localitate, de a impune un 

nivel de calitate în amenajarea caselor şi a gospodăriilor, ceea ce înseamnă implicit creşterea 

gradului de civilizaţie; 

• preocupări pentru a se preveni alunecările de teren active şi zonele de risc de alunecare; 
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• modernizarea reţelei stradale principale intravilane prin refacerea şanţurilor, 

podeţelor, trotuarelor şi prin plantarea de perdele vegetale şi specii arboricole; 

• extinderea iluminatului stradal; 

• amenajarea de puncte de colectare, sortare, depoziate şi preluare a gunoiului menajer, 

împreună cu infiinţarea unui serviciu specializat care sa preia şi să transporte gunoiul către 

depozitul ecologic al judeţului; 

• proiectarea şi realiarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate; 

• amenajarea de parcuri, terenuri de joacă pentru copii şi terenuri de sport; 

• dezvoltarea serviciilor de gospodărire comunală; 

• dezvoltarea reţelei de drumuri comunale şi a transportului local; 

• dezvoltarea prestărilor de servicii şi a reţelei comerciale; 

• organizarea de pieţe agroalimentare şi de mărfuri nealimentare, de tip târg; 

 

 CONCLUZII 

 

 Comuna Bogdănești se încadrează în categoria comunităţilor rurale de mărime mică, cu 

profil agricol, cu resurse de forţa de muncă limitate. 

 Resursele naturale ale subsolului sunt reduse şi sunt exploatate parţial şi local (piatra, apa 

subterană). 

 Potenţialul uman are o structură care permite desfăşurarea în bune condiţii a tuturor 

activităţilor specifice spaţiului rural. 

 Habitatul şi echipările tehnico-ediliare cunosc îmbunătăţiri rapide, tendinţa fiind cea de 

depăşire a condiţiilor medii prezente la nivel de judeţ. 
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 
 

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE 
 

La elaborarea propunerilor pentru reactualizarea P.U.G. Bogdănești s-a consultat : 

• Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile I-VI 

• Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean – INCD URBANPROIECT SA Bucureşti - 

1997 

• Planul Urbanistic General a comunei Bogdănești – SC ULPAT SRL Suceava – 1999 

• PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL REGIONAL REGIUNEA 1 NORD – EST 

(PIATRA NEAMT) – INCD URBANPROIECT SA Bucureşti – 2003 

• Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei 2007-2013 

• Consultări permanente cu specialiştii şi factorii de răspundere din cadrul Primăriei 

comunei Bogdănești şi Consiliul Judeţean Suceava. 

 

3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI 

Din evaluarea stării economico – sociale a comunei Bogdănești și din analiza posibilităților 

plauzibile de  evoluție pozitivă în viitor a spațiului studiat, au rezultat o serie de priorități și 

oportunități ce pot jalona perspectiva dezvoltării acestei comune. Propunerile sunt prezentate pe 

domenii în funcție de eficiența lor socială și economică și au valoare orientativă. 

Prioritățile în cadrul dezvoltării urbanistice a comunei decurg din necesitățile imediate semnalate. 

Realizarea acestor deziderate se va putea face numai în funcție de fondurile de care va dispune 

comuna - fonduri proprii sau alocate de la bugetul statului. Ordinea acestor priorități se va stabili 

de către Consiliul Local. Acestea sunt prezentate pe domenii, după cum urmează:  

AGRICULTURĂ  

▪ reabilitarea mecanizării agriculturii; 

▪ optimizarea reabilitării agriculturii; 

▪ schimbarea modului de folosință a terenurilor neproductive în plantații silvice; 

▪ întocmirea unui studiu și a unui proiect privind creșterea ponderii arboricole (liziere, perdele de 

protecție etc.) în scopul menținerii unui microclimat corespunzător; 

▪ lucrări de întreținere a plantațiilor; 

▪ menținerea și continuarea lucrărilor la sistemul de combatere a eroziunii solului; 

▪ optimizarea și stabilirea structurii terenului agricol; 

▪ optimizarea structurii din arabil conform propunerii la nivel județean și a propunerii specialiștilor; 

▪ creerea unui sistem complex, bazat pe concurență în preluarea producției agricole; 
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▪ crearea unor exploatații agricole cu suprafețe mai mari; 

▪ racordarea la propunerile de modificare a Legii Fondului Funciar; 

▪ reabilitarea sectorului zootehnic; 

▪ executarea unor lucrări de selecție a materialului biologic existent și a celui viitor. 

INDUSTRIE 

▪ dezvoltarea unor capacități adaptate condițiilor locale; 

▪ utilizarea eficientă a atuurilor comunei în atragerea investitorilor; 

▪ încurajarea activităților IMM-urilor; 

▪ promovarea ramurilor care au asigurată baza de materii prime în județ sau cu posibilități de 

aprovizionare cu materii prime din zonele cele mai apropiate, cu finalizare în dezvoltarea și 

diversificarea bunurilor de larg consum. 

TURISM 

▪ crearea unor condiții pentru dezvoltarea agroturismului; 

▪ realizarea unei baze turistice; 

▪ inventarierea tuturor particularităților naturale și culturale ce pot constitui baza potențialului 

turistic și analiza tuturor informațiilor obținute; 

▪ asigurarea condițiilor de lucru în parteneriat și în echipe pluridisciplinare, cu o mai bună colaborare 

cu populația locală, cu organizațiile regionale și locale interesate de turism; 

▪ identificarea tuturor valorilor și găsirea tuturor posibilităților ce pot sta la baza turismului durabil; 

▪ urmărirea și analiza pieței interne și internaționale și a cerințelor turistice pentru diversificarea 

activitătilor turistice; 

▪ promovarea unui management adecvat dezvoltării sistemelor de transport; 

▪ expunerea completă a strategiei promoționale și de comunicare pentru promovarea turismului; 

▪ stabilirea programelor de monitorizare a informațiilor privind circulația turistică, a planurilor de 

dezvoltare turistică; 

▪ promovarea unor acțiuni care să valorifice principalele manifestări culturale tradiționale. 

SERVICII 

▪ stimularea sectorului serviciilor prin implicarea mai activă a organelor locale în drept, în acțiunea 

de sprijinire, informare și încurajarea întreprinzătorilor ce desfășoară activități legate de prestarea 

de servicii către populație sau agenți economici. 

REȚEAUA DE LOCALITĂȚI 
▪ revitalizarea prin diversificarea funcțiunilor economice, îmbunătățirea dotării și echipării; 

▪ coordonarea dezvoltării teritoriale printr-un cadru legislativ coerent și prin aplicarea legii privind 

autorizațiile de construire. 
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POPULAȚIA ȘI RESURSELE DE MUNCĂ 

▪ acțiuni destinate stabilizării tineretului; 

▪ acțiuni destinate asistării și ocrotirii persoanelor vârstnice; 

▪ înscrierea comunei în programe de reducere a șomajului. 

LOCUIREA 

▪ stimularea construirii de locuințe din materiale durabile, cu finisaje superioare. 

DOTĂRI SOCIAL – CULTURALE 

▪ reabilitarea fondului construit existent; 

▪ stimularea cadrelor care se vor stabili în mediul rural; 

▪ asigurarea unui sprijin corespunzător familiilor fără posibilități pentru eliminarea abandonului 

școlar și a absenteismului elevilor; 

▪ construirea de noi capacități pentru asigurarea asistenței medicale; 

▪ construirea dotărilor absolut necesare; 

▪ extinderea rețelei administrative pentru a fi cât mai aproape de beneficiari. 

ECHIPARE TEHNICĂ 

▪ studii şi lucrări în vederea înființării rețelei de alimentare cu apă; 

▪ lucrări pentru ameliorarea şi regularizarea cursurilor de apă; 

▪ depistarea surselor de apă poluată; 

▪ realizarea unei reţele de canalizare în sistem unitar: 

▪ înfiinţarea unor capacităţi de epurare a apelor uzate; 

▪ realizarea unei rețele de distribuţie a gazelor naturale pe teritoriul comunei; 

▪ extinderea reţelei electrice de joasă și medie tensiune; 

▪ branşarea la reţeaua electrică a caselor neelectrificate şi caselor noi; 

▪ electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de siguranţă în exploatare; 

▪ refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor din lemn cu cei din beton armat; 

▪ redimensionarea şi extinderea centralei telefonice existente; 

▪ alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă nivelurilor de exigenţă impuse de 

normativele tehnice în vigoare; 

▪ creşterea gradului de siguranţă şi stabilitate în funcţionare a instalaţiilor telefonice; 

▪ onorarea cererilor de noi posturi telefonice; 

▪ racordarea la TV cablu. 

PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI 

▪ eliminarea poluării prin luarea de măsuri administrative; 
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▪ programe de instruire pentru persoanele cu funcții de conducere la nivel central și local; 

▪ implicarea largă a cadrelor didactice și mass mediei în conștientizarea opiniei publice și angajarea 

acesteia într-o politică activă de protecție a mediului; 

▪ elaborarea și aplicarea bunelor practici din punct de vedere al mediului care să acopere toate 

aspectele vieții; 

▪ informarea și educarea publicului și a utilizatorilor privind consecințele asupra mediului ale 

alegerii anumitor activități sauproduse și pentru acestea diri urmă a utilizării și eliminării lor flnale. 

▪ înființarea în cadrul primăriei a unui sector specializat și dotat corespunzător în vederea gestionării 

colectării și transportului deșeurilor menajere; 

▪ dotarea cu mijloace moderne de colectare și transport a deșeurilor menajere; 

▪ găsirea unor oportunități manageriale de valorificare a deșeurilor ca resurse secundare. 

 

3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU 
 

Relațiile în teritoriu sunt determinate de cadrele sociale, economice, naturale și culturale. 

Elementul polarizator la nivel teritorial îl constituie sistemul de fluxuri și relațiile existente între 

localitățile cu elemente antropice și naturale protejate. 

Dezvoltarea comunei Bogdănești este dependentă de raportarea la acest sistem complex, 

în care există un schimb de informații constant între cadrele urbane și rurale componente ale 

acestuia.  

Cele mai puternice relații în teritoriu cu municipiul Fălticeni sunt cele de natură economică. 

Principalele tipuri de relații economice care se realizează între comuna Bogdănești și municipiul 

Fălticeni se stabilesc între agricultura spațiului rural și consumul alimentar, între resursele din 

teritoriu și industrie. 

Raporturile comerciale cunosc două nuanțe: una legată de raportul dintre aprovizionarea 

comunei și depozitele en-gros din oraș și deplasările spre oraș a locuitorilor din comună pentru 

aprovizionarea cu unele bunuri sau comercializarea unor produse agozootehnice de producție 

proprie. 

Baza materială socio-culturală a municipiului Fălticeni asigură în general relații ce 

depășesc nivelul local, desfășurându-se manifestări culturale de interes zonal și national.  

Căile de circulație din comună asigură în general ca direcție (dar nu neapărat ca stare) 

legătura cu municipiul Fălticeni și cu localitățile învecinate. Fluxurile majore de circulație sunt cele 

legate de deplasările pentru aprovizionare și pentru serviciile majore pe care le oferă municipiul 

Fălticeni. De asemenea,  apropierea de municipiul Fălticeni favorizează și dezvoltarea rețelelor din 

domeniul tehnico – edilitar.  
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Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism își propun optimizarea 

relațiilor în teritoriu prin următoarele elemente: 

▪ identificarea configurației morfo-funcționale a teritoriului fizico-geografic specific regiunii și 

optimizarea relațiilor existente ale comunei cu restul componentelor sistemului natural și antropic; 

▪ valorificarea și protejarea cadrului natural în relație cu sistemul de localități; 

▪ utilizarea elementelor de patrimoniu natural și construit drept element polarizator, de identitate al 

comunității locale; 

▪ utilizarea sistemului de echipamente edilitare existente la nivel teritorial pentru dezvoltarea 

sistemului local; 

▪ creșterea gradului de dotări și servicii publice pentru creșterea atractivității comunei; 

▪ promovarea transportului în comun la nivel local și regional – crearea unor fluxuri de deplasare a 

locuitorilor și a turiștilor în interiorul sistemului de obiective turistice existente în regiune; 

▪ valorificarea sistemelor de căi de comunicație existente ca oportunitate în dezvoltarea localității si 

îmbunătățirea acestora.  

 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR 
 

Dezvoltarea activităților economice are drept scop menținerea unei diversități funcționale 

locale pentru evitarea fenomenelor de șomaj și pentru creșterea gradului de competitivitate al 

comunei. Sectoarele economice pe care se va dezvolta structura de activități a comunei Bogdănești 

sunt:  

1. Sectorul primar – reprezentat de către unitățile agro-zootehnice existente;  

2. Sectorul secundar – reprezentat prin activitățile industriale;  

3. Sectorul terțiar – reprezentat prin servicii de tip comercial, prestări servicii, birouri etc. 

Sectorul primar este bazat pe fondul funciar disponibil al comunei Bogdănești. Din analiza 

situației existente reiese un potențial ridicat de producție agro-zootehnică. Așadar, datorită 

caracterului agricol al zonei și pe viitor principala activitate economică va fi agricultura, cu șanse 

reale de dezvoltare a producției vegetale și de creștere a producției animaliere. Ceea ce trebuie 

urmărit este un echilibru în structura culturilor și creșterea randamentelor la hectar pentru 

crearea unui disponibil comercial. Crearea unor exploatații agricole viabile, asocierea la nivel de 

tarlale, sunt obiective ce trebuie urmărite de către factorii de răspundere din comună. De 

asemenea, se impune fertilizarea terenurilor, menținerea și reabilitarea lucrărilor de îmbunătățiri 

funciare. Menținerea unor suprafețe de teren agricol în intravilan reprezintă o bază pentru 

practicarea unei agriculturi intensive (legume, zarzavaturi, fructe). 
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În condițiile practicării unei agriculturi moderne, cu aplicarea corespunzătoare a tehnologiilor, cu 

alocarea tuturor factorilor de producție, producția agricolă vegetală şi animalieră va cunoaște o 

creștere semnificativă. 

La nivelul anilor următori comuna va avea un excedent considerabil de produse agricole, 

oferind posibilitatea unui grad ridicat de comercializare la majoritatea produselor. 

Sector secundar 

Mica industrie şi meşteşugurile din comuna Bogdănești acoperă o gamă restrânsă de 

activităţi. În acest sens, dezvoltarea şi stimularea micilor întreprinzători din mica industrie şi 

meşteşuguri este o soluţie pentru ridicarea nivelului de trai al populaţiei comunei.  

Activitățile productive neagricole se vor baza în continuare pe inițiativa particulară, 

existând unele propuneri cum ar fi: crearea unei brutării, a unui abator și a unor mici ateliere 

meșteșugărești. 

Sectorul terțiar 

Ținând cont de relațiile existente la nivel regional și de calitatea cadrului natural si antropic 

existent se pot dezvolta servicii specializate, cabinete profesionale, agroturism, turism de 

agrement, de weekend.  

Activitățile privitoare la comerț și unele servicii (reparații aparatură electrică și 

electronică, activități financiar - bancare etc.) vor trebui încurajate în felul acesta contribuindu-se 

și la preluarea forței de muncă tinere. 

 

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI, ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 
 

Scenarii ale evoluţiei natalității, mortalităţii şi migraţiei la nivel de comună 

Ipotezele privind evoluţia populaţiei din comuna Bogdănești 

Varianta „reper”, varianta pesimistă a prognozei demografice, porneşte de la ipoteza că 

cele două componente ale mişcării populaţiei, bilanțul natural şi bilanțul migratoriu, vor înregistra 

valori descrescătoare în perioada prognozată. 

Varianta „echilibru” porneşte de la ipoteza menținerii unor valori constante a 

componentelor mişcării populaţiei, în conformitate cu cele existente la nivelul anului 2015.  

Estimări ale volumului populaţiei comunei Bogdănești pe termen lung 

▪ varianta „reper” 

Tabel nr.  55 –Evoluția populației comunei Bogdănești, conform variantei „reper” 
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Anul Populația Bilanț natural (%0) Bilanț migratoriu  (%0) 

2015 4146 -1,69 -9,65 

2020 3911 -2,19 -10,15 

2025 3690 -2,69 -10,65 

2030 3426 -3.19 -11,15 

 

În condițiile în care în perioada 2015-2030, valorile bilanțului natural și ale bilanțului 

migratoriu ar înregistra valori descrescătoare față de cele de la nivelul anului 2015, populația 

comunei Bogdănești ar cunoaște o scădere cu aproximativ 720 de persoane, respectiv 17,36%. 

Menționăm că acest scenariu reprezintă un scenariu pesimist. 

▪ varianta „echilibru” 

Tabel nr.  56 – Evoluția populației comunei Bogdănești, conform variantei „echilibru” 
 

Anul Populația Bilanț natural (%0) Bilanț migratoriu (%0) 

2015 4146 -1,69 -9,65 

2020 3911 -1,69 -9,65 

2025 3676 -1,69 -9,65 

2030 3441 -1,69 -9,65 

 

În condițiile în care în perioada 2015-2030, valorile bilanțului natural și ale bilanțului 

migratoriu ar înregistra valori constante comparativ cu cele existente la nivelul anului 2015, 

populația comunei Bogdănești ar cunoaște o scădere cu 705 de persoane din anul 2015 până în 

anul 2030. Astfel, populația ar înregistra o descreștere cu 17%.  

Varianta cea mai realistă care ar trebui luată în considerare în prognoza evoluţiei populaţiei 

este cea de echilibru. Aceasta porneşte de la ipoteza menținerii constante a valorilor celor două 

componente. În viitor, ar putea exista o atenuare a fenomenelor demografice negative datorată 

creşterii economice însă aceasta nu ar conduce, în mod automat, la dispariţia proceselor 

demografice negative. 

 

Scenarii privind evoluția locurilor de muncă 

Populația activă se preconizează a se menține la cca 50%, iar populația ocupată să 

concentreze 50%  din populația estimată pentru anul 2020. De asemenea, se va urmări:  

▪ asigurarea de posibilități de ocupare cât mai completă și eficientă a potențialului uman prin 

asigurarea de locuri de muncă în special în sectoarele terțiar și secundar, prin ameliorarea calității 

vieții, prioritate acordându-se echipărilor economice, infrastructurale, sociale și culturale care să 

corespundă necesităților diferitelor categorii de populație; 

▪ reintegrarea în cele trei sectoare de activitate în cadrul comunei, a personalului muncitor 

disponibilizat, generat de restrângerea activității uniăților mari economice din alte localități, unde 

au lucrat;  
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▪ diminuarea în continuare a migrației sat - oraș și menținerea unor structuri demografice echilibrate 

prin creșterea bilanțului natural în perspectivă;  

▪ creșterea gradului de dotare și echipare a localităților rurale, realizarea unor condiții de viață și 

muncă optime comparativ cu cele din mediul urban. 

 

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE 

 
 Analizând situaţia existentă şi problemele reţelei rutiere din cadrul comunei Bogdănești se 

impun câteva măsuri, şi anume: 

 - măsuri de îmbunătăţire a parametrilor tehnici pentru reţeaua de circulaţie conform 

prescripţiilor tehnice în vigoare, urmărindu-se adaptarea soluţiilor la condiţiile existente şi 

utilizarea infrastructurilor actuale; 

 - pietruirea întregii reţele de drumuri clasificate în drumuri interioare care sunt din pământ 

şi reprofilarea lor; 

 - crearea și/sau modernizarea drumurilor forestiere și agricole; 

 - realizarea de spaţii de parcare; 

 - reabilitarea şi modernizarea podurilor şi podeţelor existente pe raza comunei Bogdănești 

şi construirea de noi poduri şi podeţe în reţeaua locală de drumuri; 

 - refacerea şanţurilor de scurgere (decolmatare şi execuţii de şanţuri noi) de-a lungul 

drumurilor aferente comunei; 

 - corectarea unor trasee de drumuri pentru eliminarea curbelor periculoase şi amenajarea 

unor intersecţii rutiere corespunzătoare ale drumurilor; 

 - amenajarea profilelor transversale în intravilan conform P.U.G. - ului comunei; 

 - îmbunătăţirea stării de mobilitate a drumurilor judeţene şi comunale urmărindu-se 

creşterea capacităţii portante prin consolidarea sistemelor rutiere (ranforsări), modernizări, 

tratamente bituminoase, alegerea soluţiei fiind determinată de condiţiile locale şi recomandărilor 

de specialitate. 

 

 Observaţii: 

 Neexecutarea la timp a acestor lucrări va duce la creşterea dificultăţilor de remediere atât 

din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al cheltuielilor. 

 Profilele de drumuri figurate în planşa reglementări au ţinut cont de profilele tramei 

existente şi reglementările legislaţiei în vigoare. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje se va face în 

conformitate cu prevederile R.L.U. (Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 

localităţile rurale – M.O. partea I, Nr. 138 bis, 6.IV. 1998). 

 

 Reţeaua de drumuri din cadrul teritoriului administrativ al comunei Bogdănești 

judeţul Suceava va respecta condiţiile: 
 

 Administrarea drumurilor județene se asigură de către consiliile județene, iar a drumurilor 
de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepție 
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sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de 
artă, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective, 
conform Art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 
 Privitor la suprafeţele de teren aferente drumurilor publice din Legea nr. 198/2015 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, se vor respecta 

prescripţiile: 

 - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguranță și zonele de protecție. 

 - Ampriza drumului este suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale 

drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, 

șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă. 

 - Zonele de siguranță sunt suprafețe de teren situate de o parte și de cealalta a amprizei 

drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutieră, pentru plantație rutieră sau alte scopuri 

legate de întreținerea și exploatarea drumului, pentru siguranța circulației ori pentru protecția 

proprietăților situate în vecinatatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de 

teren destinate asigurării vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de 

lucrările de consolidari ale terenului drumului și altele asemenea. În afara localităților, limitele 

minime ale zonelor de siguranță a drumurilor, în cale curenta și aliniament, sunt prevăzute în 

anexa nr. 1 la Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

 - Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguranță este interzisă. 

 - Zonele de protecție sunt suprafețele de teren situate de o parte și de alta a zonelor de 

siguranță, necesare protecției și dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecție sunt 

prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

 Zonele de protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și 

marginile zonei drumului, delimitate conform tabelului următor: 

 

Categoria drumului  Autostrăzi  Național  Județean  Comunal 
         

Distanța de la axul drumului până la 

marginea exterioară a zonei drumului 

(m) 

 

50  22  20  18 

 

 Zonele de protecție rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în 

administrare sau în proprietate, cu obligația ca acestea, prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii 

drumului sau derulării în siguranță a traficului prin: 

 a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător; 

 b) executarea de construcții, împrejmuiri sau plantații care să provoace înzăpezirea 

drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;  
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 c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului sau modifică regimul 

apelor subterane sau de suprafață. 

 Deținătorii terenurilor din vecinătatea drumurilor publice sunt obligați să permită 

instalarea pe aceste terenuri a panourilor de apărare a drumului contra înzăpezirii, fără a percepe 

vreo chirie, cu condiția ca această operațiune să nu impiedice executarea lucrărilor agricole și să 

nu producă degradări culturilor de pe aceste terenuri. 

  

 Pentru drumurile situate în intravilan sunt impuse următoarele comform Art.19 din Legea 

nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor: 

 (1) Zona străzilor include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, 

spaţiile verzi care separă sensurile de circulaţie, pistele pentru ciclişti, suprafeţele adiacente 

pentru parcaje, staţionări sau opriri, precum şi suprafeţele de teren necesare amplasării anexelor 

acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin şanţuri sau 

rigole amenajate. 

 (2) Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare a pietonilor şi 

cicliştilor, prin amenajări de trotuare şi piste. 

 (3) Zonele de siguranţă şi de protecţie în intravilan se stabilesc prin studii de circulaţie şi 

prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului. 

 (4) Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea 

localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte 

şi de alta a drumurilor va fi de minimum 13 m pentru drumurile naţionale, de minimum 12 m 

pentru drumurile judeţene şi de minimum 10 m pentru drumurile comunale. 

  

Categoria drumului  Național  Județean  Comunal 
       

Distanța dintre axul drumului și gardurile sau 

construcțiile 

situate de o parte sau alta a drumurilor (m) 

 

13 

 

12 

 

10 

 

 (5) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (4), constituie 

prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în 

activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu 

consultarea administratorului drumului. 

 (6) Extinderea intravilanului localităţii în lungul drumului naţional, respectiv pe sectorul 

de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din localitate, se poate face numai cu 

condiţia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul naţional, care să preia traficul generat 

de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul naţional numai în două-trei intersecţii 

amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu 

facilităţi şi pentru traficul pietonal, biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor." 
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 La proiectarea, execuţia și intervenţiile asupra drumurilor se va ține seama de categoriile 

funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii 

economici, sociali și de apărare, de utilizarea raţionala a terenurilor, de conservarea și protecţia 

mediului înconjurător și de planurile de urbanism și de amenajarea teritoriului, aprobate potrivit 

Legii, precum și de normele tehnice în vigoare şi comform Art. 24 din Legea nr. 198/2015 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru adaptarea acestora la cerinţele 

pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap și de vârsta a treia. 

 Documentaţiile privind proiectarea construcţiei, reabilitarea și modernizarea drumurilor 

se întocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu avizele 

prevăzute în normele metodologice şi conform Art. 25 din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor. 

 Se vor respecta prevederile cuprinse în Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, Anexa 1 referitoare la zonele de siguranţă ale drumurilor. Acestea sunt 

cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la: 

 - 1,5 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului. 

 - 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu; 

 - 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 

5,00 m inclusiv; 

 - 5,00m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare 

de 5,00 m. 

 Toate aceste situaţii se întâlnesc pe teritoriul administrativ al comunei. 

  

 Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea 

oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,00 m de 

marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor 

naţionale europene, respectiv de 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. 

Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe 

comerciale, depozite angro, unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, 

parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se 

desfăşoară activităţi economice. 

 În zona mediană a autostrăzilor şi a celorlalte drumuri publice se pot amplasa numai 

instalaţii destinate întreţinerii drumurilor şi siguranţei circulaţiei. 

 

 Administrarea drumurilor 

 Administrarea drumurilor judeţene se asigură de către consiliile judeţene, iar a drumurilor 

de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ-teritorială a acestora. Fac excepţie 
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sectoarele de drumuri judeţene, situate în intravilanul localităţilor urbane, inclusiv lucrările de 

arta, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective 

conform Art. 22 din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

 

 Distanțele care trebuie respectate pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie 

 Amplasarea unor obiective economice sau de altă natură, care implică modificări ale 

traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistență a unui drum public se face cu 

acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a 

solicitat modificările, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării 

construcţiilor conform Art. 26 din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor. 

 Intersecţiile între drumuri se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de 

categoriile drumurilor și de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind 

aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate drumul pe care se 

desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersecţiei comform Art. 27(1) Legea 

nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

 Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două sau mai multe drumuri se face cu 

asigurarea priorității pentru circulaţia care se desfăşoară pe drumul de categorie superioară 

conform Art. 28 din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

 Pe drumurile publice, conform Art. 43 din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, sunt interzise: 

 a) competiţiile sportive, fără avizul prealabil al administratorului drumului și al Poliției 

rutiere. Organizatorii poartă răspunderea și i-au toate măsurile pentru siguranţa traficului rutier 

și redarea ulterioară a drumului pentru circulaţia publică, în condiţiile existente anterior 

organizării competiţiei; 

 b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roți sau pe șenile, precum și pierderea, prin 

scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte materii; 

 c) curățarea sau spălarea vehiculelor de pământ, de materiale sau de alte substanţe; aceasta 

se va realiza înainte de a pătrunde în drum și numai pe suprafeţe special amenajate prin grija 

administratorului drumului; 

 d) scurgerea lubrifianţilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de altă natură;  

 e) ocuparea, prin depozitare, a parţii carosabile, a staţiilor mijloacelor de transport în 

comun, a şanţurilor, trotuarelor, pistelor și zonelor de siguranţă a drumului, precum și afectarea 

stării de curțenie a acestora; 
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 f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, pe şanţuri, pe trotuare, pe spații de siguranţă 

ale drumurilor ori pe banda mediană a autostrăzilor; 

 g) circulaţia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu șenile, 

fără bandaje de protecţie, precum și transportul prin târâre a unor obiecte sau materiale prin 

excepţie este admisă circulaţia vehiculelor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale sau 

Ministerului de Interne, în cazul în care nu există posibilitatea evitării drumurilor publice 

modernizate, cu acordul și în condiţiile stabilite de administratorul acestora. 

 

 Aprobarea amplasării de construcţii și instalaţii în zona drumului public 

 Realizarea în zona drumului public a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se face 

cu respectarea legislaţiei în vigoare privind amplasarea și autorizarea executării construcţiilor și 

numai cu acordul prealabil al administratorului drumului conform Art. 46 din Legea nr. 198/2015 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. 

 Reglementări în zona drumului conform Art. 47 din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor: 

 (1) În zona drumului public este interzisă amplasarea de construcţii, panouri publicitare 

sau instalaţii care periclitează siguranţa circulaţiei. 

 (2) În zona mediană a autostrăzilor se pot amplasa numai instalaţii destinate întreţinerii 

drumurilor și siguranţei circulaţiei. 

 (3) Construcţiile sau instalaţiile temporare ale Ministerului Apărării Naţionale, care au 

caracter de urgență, se pot executa fără acceptul administratorului drumului, urmând ca acest 

accept sa se obţină ulterior, în cazul în care construcţiile sau instalaţiile nu se demontează într-un 

termen stabilit de comun acord cu administratorul drumului. 

 (4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin 

amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii sau panouri publicitare 

acceptate de administraţia drumurilor, se aplica tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la 

dispoziţia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea 

și modernizarea drumurilor publice. Se exceptează perceperea de tarife de utilizare de către 

administratorii drumului, daca amplasarea se realizează pe zonele de protecţie unde aceştia nu 

sunt deţinători. Perceperea și folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protecţie 

proprietate privata se realizează de către deţinătorul terenului respectiv. 

 (5) Deţinătorii construcţiilor sau ai instalaţiilor acceptate în zona drumurilor sunt obligaţi 

să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, daca astfel a fost 

convenit cu administratorul drumului. 

 (6) Administratorul drumului este obligat să-i înştiinţeze pe deţinători asupra lucrărilor 

prevăzute, după cum urmează: 

 - cu cel puţin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune mutarea ori 

modificarea, pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv; 
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 - cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcţiilor acceptate 

cu caracter provizoriu. 

 Lucrările edilitare subterane se amplasează, de regulă, în afara părţii carosabile a drumului 

public sau în galerii vizitabile. Construcţia, repararea și întreţinerea acestor lucrări, în zona 

drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului și cu respectarea legislaţiei in 

vigoare, conform Art. 48 din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor. 

 Proprietarul construcţiilor, instalaţiilor sau al altor asemenea, realizate în zona drumului, 

conform Art. 49 (1) din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

fără respectarea condiţiilor din prezenta secţiune sau cu nerespectarea condiţiilor din actul de 

acceptare, este obligat a le desfiinţa sau a le muta, pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de 

administrator. (2) În cazul nerespectării termenului fixat de administratorul drumului, acesta 

poate proceda la desfiinţarea sau la mutarea lucrărilor, pe cheltuiala proprietarului. 

 Traseele noi de drumuri publice se stabilesc pe baza documentaţiilor de urbanism și 

amenajare a teritoriului, aprobate în condiţiile Legii, conform Art. 51(1) din Legea nr. 198/2015 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. (2) Modificarea elementelor geometrice ale 

traseului, crearea de noi accese sau orice alte intervenţii asupra drumului public se fac cu acordul 

administratorului drumului public. 

 

 Căi de acces la drumurile publice conform Art. 52 din Legea nr. 198/2015 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

 

 Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile publice se face potrivit 

legislaţiei în vigoare, de către cei interesaţi, cu acordul prealabil al administratorului drumului 

public și al Politiei rutiere. 

 Repararea, întreţinerea și exploatarea căilor de acces la drumurile publice sunt în sarcina 

celor care le deţin. 

 Acceptul administratorului drumului comportă două faze conform prevederilor din 

Ordinul nr. 1294 / 2017: 

 - acordul prealabil, care se obţine la faza de proiectare și este solicitat prin Certificatul de 

Urbanism; 

 - autorizaţia de amplasare și acces la drum, care se obţine înainte de execuţie. 

 Aceste documente se emit pentru o anumită funcţiune urbanistică a obiectivului. 

Schimbarea funcţiunii sau destinaţiei (de ex.: din locuință în spațiu comercial) implică obţinerea 

acceptului administraţiei drumului pentru noua situaţie. 
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3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL 
 

Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare, zonele funcţionale existente au suferit modificări 

în structura şi mărimea lor prin mărirea suprafeţei intravilanului cu78,7996 ha. 

 

Tabel nr.  57 – Centralizator suprafețe introduse în intravilan 
 

Nr. crt. Zone componente Suprafața (ha) 

1 Zona A 7,9718 

2 Zona B 3,6216 

3 Zona C 33,6140 

4 Zona D 5,9363 

5 Zona E 6,2173 

6 Zona F 3,7671 

7 Zona G 0,5000 

8 Zona H 5,1539 

9 Zona I 1,7709 

10 Zona J 0,9851 

11 Zona K 0,5369 

12 Zona L 0,9428 

13 Zona M 1,3458 

14 Zona N 1,0287 

15 Zona O 3,6935 

16 Zona P 1,7139 

17 TOTAL 78,7996 

 Sursa: SC GEOSIT SA Suceava, studiu topografic 

 

Limita intravilanului comunei Bogdănești s-a modificat, noua limită incluzând toate 

suprafeţele de teren ocupate de construcţii sau amenajari, precum şi suprafeţele de teren necesare 

dezvoltării în următorii 10 ani. 

Zonificarea existentă s-a menţinut, au apărut modificări ale unor zone funcţionale, 

modificări justificate de înlăturarea disfuncţionalităţilor semnalate. 

Suprafaţa propusă a teritoriului intravilan se prezintă astfel: 

 

Tabel nr.  58 –Bilanț teritorial propus 
 

Zone funcționale 
BOGDĂNEȘTI 

ha % 

Instituții și servicii 4,3303 0,58 

Locuințe de toate felurile 402,8394 53,86 
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Zone funcționale 
BOGDĂNEȘTI 

ha % 

Unități industriale și depozite 6,3670 0,85 

Căi de comunicație și transport 33,2731 4,45 

Spații verzi amenajate, sport și agrement 64,0683 8,57 

Construcții tehnico-edilitare 2,4592 0,33 

Gospodărie comunală, cimitire 0,8194 0,11 

Terenuri agricole 209,9940 28,08 

Ape 23,8100 3,17 

Terenuri neproductive - - 

TOTAL INTRAVILAN PROPUS 747,9607 100 

 Sursa: SC GEOSIT SA Suceava, studiu topografic 

 

Terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol prin autorizaţia de construire.  

      

Zona pentru locuinţe cu regim mic de înălţime se majorează datorită introducerii în 

intravilan a suprafeţelor de teren destinate construirii de locuinţe. Faţă de prevederile RLU aferent 

PUG elaborat anterior, când a fost stabilit un procent de ocupare a terenului (POT) general de 

30%, pentru noua documentaţie s-au stabilit POT-uri diferite în funcţie de caracteristicile 

funcţionale şi geotehnice ale terenurilor.  

 

Zona de unităţi industriale se va mari, prin propunerea unor noi zone de dezvoltare agro-

industriala si industrie usoara. Suprafata propusa pentru dezvoltarea acestei zone este de cca. 66 

ha. 

 

Zona căi de comunicaţie rutieră se măreşte ca urmare a introducerii unor suprafeţe în 

intravilan şi ca urmare a propunerii unor drumuri pe trasee noi. 

 

Zona pentru echipare tehnico-edilitară se majorează prin propunerea extinderii 

alimentării cu apă, canalizare şi gaze naturale în comuna Bogdănești.  

 

Zona cu terenuri libere se micşorează ca urmare a scoaterii din teritoriul intravilan a unor 

suprafeţe de teren din sfera terenurilor agricole în zonele cu alunecări de teren. 

Restul zonelor funcţionale îşi menţin aproximativ actualele suprafeţe. 

 

3.7. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 
 

3.7.1. ALIMENTAREA CU APĂ  
 

Așa cum am menționat la analiza situației existente,  localitatea Bogdănești are asigurată 
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alimentarea cu apă dintr-un sistem centralizat propriu, astfel încât pentru viitor se are în vedere 

racordarea tuturor gospodăriilor la acest sistem, inclusiv instituțiile publice.  

Necesarul de apă pentru etapa 2030 

Cantităţile de apă necesare se vor determina în conformitate cu prevederile STAS1343.  

Determinarea cantităţilor de apă necesare se va face analitic, diferenţiat pentru fiecare 

categorie de folosinţă de apă a localităţilor. 

Cantităţile de apă pentru perspectivă se vor considera cel puţin pentru categoria de clădiri 

având instalaţii interioare de alimentare cu apă rece.  

Cantităţile de apă pentru nevoile publice se vor determina analitic pentru fiecare unitate 

de interes public . Normele pentru nevoile publice vor fi luate conform STAS 1478. 

Cantităţile de apă pentru nevoile animalelor din gospodăriile individuale se vor determina 

pe baza prevederilor planurilor de sistematizare . 

Cantităţile de apă potabilă pentru nevoile industriei locale sau a altor unităţi economice, se 

vor lua orientativ din literatura de specialitate . 

Cantităţile de apă, precum si condiţiile pentru combaterea incendiilor se vor determina în 

conformitate cu prevederile normelor P.S.I. în vigoare . 

Pierderile în instalaţiile de alimentare cu apă se vor considera conform STAS 1343, 

coeficientul de spor pentru pierderile de apă se va lua : k p = 1,1. 

Note de calcul : 

Populaţia de calcul : Ni 

Debitele necesarului de apă se determină, conform STAS 1343 -1/1991cu relaţiile : 

Qn zi med  =   ( q sp x N i / 1000 )  (mc / zi); 

Q n zi max  =   ( K zi x q sp x N i / 1000 ) (mc / zi). 

în care :  

Qn zi med  este debitul zilnic mediu al necesarului de apă ; 

Qn zi max  este debitul zilnic maxim al necesarului de apă ; 

q sp   este debitul zilnic mediu specific al necesarului de apă corespunzător relaţiei: 

q sp = q g + q p + q s + q il  (l / om zi); 

q g - debitul zilnic mediu specific pentru nevoi gospodăreşti ale populaţiei ;  

q g = 140 l /om-zi si respectiv 40 l/om-zi ; 

q p - debitul zilnic mediu specific pentru nevoi publice; q p = 40 l/om-zi şi respectiv 25 l/om-

zi; 

q s - debitul zilnic mediu specific pentru stropit şi spălat străzi , pentru stropit spaţii verzi ; 

q s = 15 l/om-zi si respectiv 5 l/om-zi ;  

q il - debitul zilnic mediu specific pentru unităţile de industrie locală aferente servirii 

populaţiei din localitatea respectivă (l/om-zi); acest debit se va stabili pe cale analitică; 

K zi - coeficient de neuniformitate a debitului zilnic = 1,2 şi respectiv 1,4; 

Rezultă q sp = 195 l/om-zi şi respectiv 70 l/om-zi. 

Volumele rezervelor de incendiu pentru localitatea Bogdănești, se determină cu 

relaţia : 
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V inc = Te ( a Q s orar max + 3,6 n Q ie - Q si ) +  3,6 Q ii x T ii (mc), 

în care :  

Te - durata de calcul în ore a incendiului exterior , care este de 3 ore ; 

a - coeficient adimensional = 0,7 ; 

Q s orar max - debitul orar maxim al cerinţei de apă ; 

Q ie - debitul pentru un incendiu exterior, în l/s , funcţie de mărimea localităţii :  

Q ie = 5 l/s ; 

Q si - debitul minim, în mc/h, care poate fi asigurat de la sursă, fără întrerupere, chiar în 

timpul incendiului ; 

Q ii - debitul pentru un incendiu interior , în l/s ; Q ii = 2,5 l/s ; 

T i - durata de calcul în ore de funcţionare la un incendiu a instalaţiilor interioare, cu Q ii ; Ti 

= 10 minute. 

Cerinţa de apă se determină în funcţie de necesarul de apă, de pierderi şi de nevoile 

tehnologice ale sistemului de alimentare .  

Relaţia de calcul este :  

 Q s orar max = K p x K s x Q n orar max (mc / h); 

K p = 0,15 - coeficient de majorare pentru pierderi de apă în sistem; 

K s =1,07 - coeficient pentru nevoi tehnologice; 

Q n orar max =  1 /24 x K o x Q n zi max  (mc / h);  

K o - coeficient de neuniformitate al debitului orar, în funcţie de numărul total de locuitori ( 

conform STAS 1343 ) . 

Rezervoarele de apă vor însuma următoarele capacităţi : 

   V = V inc + V compensare + V avarie  (mc); 

V compensare - se determină cu ajutorul unui bilanţ grafic sau analitic al cantităţilor de apă 

furnizate şi consumate în instalaţie, astfel încât cantitatea de apă să fie minimă şi să asigure 

funcţionarea instalaţiei în condiţiile impuse de la caz la caz. Volumul de compensare se determină 

prin calcul analitică ca suma valorilor absolute ale diferenţelor maxime între valorile cumulate ale 

volumelor de apă furnizate de sursa şi valorile cumulate ale volumelor de apă consumate, în 

aceeaşi perioadă de timp (de regulă, 24 ore ). 

V avarie  = T av x Q av (mc) , în care : 

T av - timpul de înlăturare al avariei, în ore ; 

Q av - debitul de exploatare în condiţii de avarie, în mc/h . 

Se consideră : V compensare = 0,22 Q n zi max şi V avarie = 0,25 Q n zi max  

Populaţia de calcul : 

      N = 4160 locuitori;       

Debitele necesarului de apă se determină, conform STAS 1343 -1/1991: 

Debitele necesarului de apă: 

    Q n zi med = (195 + 70) x 4160 / 1.000 = 1102,4 mc/zi; 

    Q n zi max = (1,2 x 195 + 1,4 x 70) x 4160 / 1.000 = 1381,1 mc/zi. 

Volumele rezervelor de incendiu pentru Bogdănești: 
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          V inc = 200,00mc ; 

Rezervoarele de apă vor însuma următoarele capacităţi : 

   V = V inc + V compensare + V avarie  (mc); 

Se consideră : V compensare = 0,22 Q n zi max şi V avarie = 0,25 Q n zi max  

Va rezulta : V= 850 mc. 

 

3.7.2. CANALIZARE 
 

În prezent localitatea Bogdănești nu este echipată cu sistem centralizat de canalizare a 

apelor uzate. Colectarea, evacuarea apelor uzate menajere de la locuinţele individulale se 

realizează local la haznale de tip rural (uscat, nevidanjabilă sau prin descărcare prin incinta 

proprietarilor) care afectează bacteriologic calitatea pânzei freatice. 

 Pentru eliminarea acestei disfuncționalități majore s-a propus înființarea unui sistem 

centralizat de canalizare și a unei stații de epurare. Proiectul a fost realizat de către SC WARESO 

PROD SRL SUCEAVA. În cadrul proiectului s-au analizat diverse soluţii pentru reţelele de 

canalizare şi staţie de epurare a comunei. S-au analizat următoarele variante, alternative: 

 

Reţele de canalizare cu conducte PEID şi staţie de epurare modulată 

Sistemul de canalizare este compus dintr-o staţie de epurare mecano-biologică tipizată, 

containerizată cu un debit Quzmed de 350 m3/zi, amplasată pe malul stâng al râului Râşca şi din 

reţele de canalizare cu conducte PEID pentru ape menajere uzate. 

Reţeaua de canalizare în comuna Bogdănesti (vezi H2) are o lungime de 8021,5 m după 

cum urmează: 

- canal colector 1 PEID Dext 355 mm L=2245.5 m (nod N4-St. epurare); 

- canal colector 2 PEID Dext 315 mm L=2257 m (nod N9-N8-St. epurare); 

- canal secundar PEID Dext=280 mm L=1036 mi (nod N4-N5); 

- canal de serviciu PEID Dext=250 mm L=2483 m (nod N5-N6-N7, N9-N11, N9-N10); 

 

Reţele de canalizare cu canale din beton şi staţie de epurare clasică 

Sistemul de canalizare este compus dintr-o staţie de epurare clasică, cu un debit Quzmed de 

400 m3/zi amplasată pe malul stâng al râului Râşca şi reţele de canalizare din beton are vor colecta 

apele uzate menajere din comuna Bogdănesti. 

În funcţie de numărul de persoane, debite pentru consumatori, materii în suspensie și 

CB05, gradul de epurare total, gradul de epurare necesar treptei de epurare biologică s-a stabilit 

tipul staţiei de epurare clasică mecano-biologică. 

Staţia de epurare a fost verificată pentru un debit Quzzimed = 400 mc/zi compusă din: 

• Cămin cu deversor cu pereţi subţiri 

• Separator de grăsimi 

• Staţie de pompare ape uzate echipate cu 2 electopompe tip EPEG 65 având Q = 80 

mc/h ; h= 20mH2O 
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•  Decantor radial primar 

▪ este de tip IMHOFF executat in cheson deschis; 

▪ accesul apei in decantor de face printr-o conducta cu Dn=300mm 

• decantor radial secundar 

▪ este de tip IMHOFF cu capacitatea 500 mc/zi pentru cei 3800 de locuitori.; 

▪ conducta de admisie a apei din biofiltru in decantorul secundar este de 250 

mm; 

• platforma de uscare a namolui 

▪ este o cuva cu suprafaţa S = 2 x 3,5 x 40 = 280mp. 

▪ este prevăzute cu conducte metalica care reparizeaza nămol cu 0 200mm. 

▪ apa decantată din nămol este condusă printr-o conductă de ø300mm și apoi 

în decantorul primar. 

• Staţia de clorinare ape epurate are rolul de a clorina apele epurate înainte de 

deversare în emisar, pentru reducerea încărcării organice și a germenilor patogeni. 

▪ staţia este dotată cu un aparat de clorinare de tip "CLORATOR 2R" tip CCL - 

tip b-6-400 gr.cl/ora. 

▪ apele uzate și clorinate vor fi deversate în emisar (Râul Raşca) printr-un 

colector Dn = 300 mm și o gură de vărsare în malul stâng și consolidată cu 

gabioane. 

 

Reţeaua de canalizare în comuna Bogdănesti (vezi H2) are o lungime de 8021,5 m după 

cum urmează: 

- canal colector din beton 1  D=500mm m L=2245.5 m (nod N4-St. epurare); 

- canal colector din beton 2 D=400 mm L=2257 m (nod N9-N8-St. epurare); 

- canal secundar din beton D=300 mm L=1036 m (nod N4-N5); 

- canal de serviciu din beton D=200 mm L=2483 m (nod N5-N6-N7, N9-N11, N9-N10); 

 

Schema de epurare adoptată  

Schema de epurare aleasă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate și 

concentraţiilor indicatorilor avuţi în vedere pentru acestea, și urmăreşte în mod special reţinerea 

materiilor în suspensie (SS), a substanţelor flotante, eliminarea substanţelor organice 

biodegradabile (exprimate prin CB05) şi eliminarea compuşilor azotului şi fosforului. 

Soluţia de epurare adoptată are la baza o unitate de epurare, asigurând procesarea unui 

debit QZimed=350 m3/zi. 

Pentru aceasta, schema de epurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice: 

 ■     Reţele tehnologice 

 ■     Cămine de canalizare 

 ■     Grătar manual 

 ■     Bazin de omogenizare, egalizare si pompare ape menajere 
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 ■     Treapta de epurare rnecano - biologica compactă 

 ■     Unitate de dezinfecţie cu ultraviolete 

 ■     Unitate de stocare si dozare coagulant 

 ■     Bazin colectare si pompare sediment 

 ■     Unitate de deshidratare sediment 

 ■     By-pass general 

 ■     Platforma depozitare containere reziduuri 

 ■     Container de personal 

 ■     Instalaţii electrice exterioare 

 ■     Platforma deservire obiecte tehnologice 

În situaţia căderii alimentarii cu energie electrica sau epuizării volumului tampon din 

bazinul de egalizare, omogenizare și pompare (pe timpul nopţii). Unitatea de epurare biologică 

permite o întrerupere a alimentarii cu apă menajeră de până Ia 6 ore. După aceasta perioadă de 

întrerupere unitatea biologică este capabilă să-și continue funcţionarea fără nici o problemă din 

punct de vedere a proceselor biologice și chimice. 

 

Concluzii 

Staţia de epurare a apelor uzate se caracterizează printr-o tehnologie simplă, dar modernă 

şi de eficienţă ridicată. 

Prevederea de utilaje şi echipamente performante este obligatorie în vederea realizării 

eficientelor de epurare dorite. Astfel, soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante, 

ce implică consumi energetic redus, operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei 

automatizări specifice procesului tehnologic. 

Aplicarea soluţiei de epurare mecano - biologice compacte containerizate cu prezintă 

următoarele avantaje: 

■  Soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a 

capacităţii de epurare prin simpla adăugare de noi module. Asigură gradul de epurare necesai, 

fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate impuse de NTPA 001/2002 si CN Apele Romane. 

■  Datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces, ceea ce 

conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia. 

■  Consum energetic redus, atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de 

înaltă fiabilitate si randament. 

■  Toate echipamentele sunt din oţel inox, neexistând probleme generate de acţiunea apei 

sau sedimentului asupra componentelor. 

■  Realizarea dezinfecţiei cu ultraviolete în instalaţia de tip UV prezintă avantaj faţă de 

soluţia clorinării, cea din urmă variantă conducând Ia producerea de compuşi toxici în mediul 

acvatic receptor. Instalaţia de dezinfecţie asigură o eficienţă de până la 99% privind reducerea 

coliformilor totali. 

■  Prin forma compactă se obţine o suprafaţa redusa a staţiei de epurare, astfel suprafaţa 

platformei staţiei este de S = 868 m2 din care suprafaţa ocupata cu obiectele si reţelele tehnologice 
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este de cea. 50 %. 

■  Amorsare rapidă a procesului de epurare biologică. Unitatea ajunge în câteva zile Ia 

condiţii optime de funcţionare, chiar şi în cazul unor întreruperi mai îndelungate în ceea ce 

priveşte alimentarea cu apă uzată. 

■  Automatizarea instalaţiei conduce Ia siguranţă în exploatare, personal de întreţinere 

redus, nefiind obligatorie supravegherea permanentă (o inspecţie pe zi); 

Pentru realizarea gradului de epurare necesar, se propune ca electropompele din dotarea 

obiectelor tehnologice să fie de ultimă generaţie datorită fiabilităţii, randamentului energetic 

ridicat, precum şi a duratei îndelungate de funcţionare. 

 

3.7.3. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 
 

În localitatea Bogdănești, prin dezvoltarea teritorială a intravilanului sunt prevăzute 

extinderi de reţele de medie tensiune, de joasă tensiune ce sunt alimentate din posturile de 

transformare existente şi înfiinţarea unui post de transformare.  

Asigurarea necesarului de consum electric se va realiza din reţelele de medie tensiune 

existente şi de la cele propuse, prin intermediul posturilor de transformare existente, iar necesarul 

de consum electric pentru noile obiective va fi asigurat din rezerva acestuia şi din posturile de 

transformare nou înfiinţate. 

Clădirile existente vor avea asigurate necesarul de consum electric din posturile de 

transformare existente în stare de funcţiune, iar obiectivele noi, vor fi alimentate cu energie 

electrică atât din rezerva acestor posturi de transformare cât şi din posturile noi înfiinţate şi din 

posturi noi care înlocuiesc pe cele defecte. 

Posturile de transformare defecte vor fi înlocuite cu altele noi în baza unor studii efectuate 

de Electrica S.A. 

Având în vedere că necesarul energetic pentru o gospodărie este de cca. 4 kW la nivelul 

postului de transformare, puterea maximă simultan absorbită va fi: 

P max sim. abs. = N g x 4 kW (kW) , unde N g - numărul preconizat de locuinţe, dat de extinderea 

intravilanului . 

Puterea aparentă la nivelul postului de transformare va fi :  

  S u = 1,1 x P max sim. abs. / cos  (kVA) , unde: 

cos  - factor de putere ;  

1,1 - coeficient ce ţine seama de scăderile de tensiune pe linie . 

Viitorii consumatori de energie electrică se împart în următoarele categorii : 

P 1 - iluminat public ; 

P 2 - iluminat si utilizări casnice ; 

P 3 - consumatori concentraţi , cum ar fi : clădiri cu caracter social ; obiective agro-

industriale şi de industrie locală ; 

Pentru iluminatul public se vor considera încărcări uniform distribuite; valorile nivelelor 

de iluminare E med = 3 -1 lx. sunt în funcţie de categoria căilor de circulaţie ( drumuri , uliţe ) ; 
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Puterea instalată pentru iluminat la consumatorii concentraţi se calculează pe baza 

încărcărilor specifice. 

În zona de extindere a localitatii se propune realizarea de reţele de distribuţie de joasă 

tensiune 0,4KV şi înfiinţare unui post de transformare. 

Se va reabilita iluminatul stradal şi se va realiza branşarea electrică a locuinţelor noi 

construite. 

Calculul electric al reţelei se va face în următoarele ipoteze: 

- toate circuitele principale vor fi trifazate ; 

- derivaţiile vor putea fi, numai în mod excepţional, mono sau bifazate; 

- calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat pentru circuitele de iluminat 

public, iluminat particular şi utilizări casnice, în situaţiile când funcţionează cu conductorul de nul 

comun. 

Secţiunea minimă admisă va fi : 

- la circuitele principale, de 70 mm2 Al , pentru conductoare neizolate şi 50 mmp ,pentru 

conductoare izolate torsadate ; 

- la derivaţii , de 35 mm2 Al , pentru ambele tipuri de conductoare. 

Pentru obiectivele construite în zona de protecţie LEA20 KV, fără autorizaţie de construire 

este necesar ca în fiecare caz în parte, pentru autorizarea lor să se obţină un Aviz de amplasament 

de la ELECTRICA S.A., care va stabili măsurile care se impun. 

Note de calcul : 

În localitatea Bogdănești prin extinderea intravilanului, pot apărea cca. 100 de locuinţe noi: 

Puterea maximă simultan absorbită: 

P max sim. abs. = 100 x 4 kW = 400 kW 

Puterea aparentă la nivelul postului de transformare va fi :  

  S u = 1,1 x 400./ 0,9 = 489 KVA 

 

3.7.4. TELEFONIE 
 

În localitatea Bogdănești este necesară dezvoltarea reţelei telefonice, care să rezolve 

numeroasele cereri de instalare de noi posturi telefonice neonorate până în prezent, precum şi 

eventualele noi solicitări ca urmare a extinderii intravilanului. 

În acest sens se propune montarea unei centrale telefonice, de tip ALCATEL, cu 500 de linii. 

De asemenea se are în vedere extinderea reţelei de telefonie în zonele de extindere a 

intravilanului, printr-o reţea de cabluri coaxiale. 

Conform STAS 832, măsurile ce se impun la proiectarea şi apoi la întreţinerea  instalaţiilor 

de telecomunicaţii sunt :  

Liniile telefonice aeriene vor avea circuite transpuse. Cea mai mare distanţă între două 

transpuneri ale unui circuit trebuie să nu depăşească 1,6 km; 

Se vor instala cabluri cu manta de aluminiu;  

Simetria instalaţiilor şi izolaţia lor faţă de pământ  trebuie să corespundă normativelor în 
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vigoare. Defectele de izolaţie  trebuie să fie remediate în funcţie de importanţa circuitelor, în 

termenele stabilite. Se recomandă ca durata remedierii să nu depăşească 24 de ore. 

La subtraversări, cablurile se vor instala în ţevi izolante , chiar dacă electrificarea căii ferate 

nu este prevăzută ;  

Se va evita înlocuirea unei linii aeriene cu o nouă linie aeriană pe alt traseu. De regulă, linia 

aeriană ce trebuie desfiinţată se înlocuieşte cu un cablu. 

Ca o măsură specială, înlocuirea instalaţiilor existente se va face numai atunci când nu se 

găseşte o soluţie judicioasă de protecţie în condiţiile menţinerii lor. 

Această măsură nu se referă la soluţiile prin care reorientările de legături, comasările de 

linii, scurtările de traseu conduc la desfiinţarea de pe terenurile de construcţii sau agricole a unor 

linii aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care le înlocuiesc.  

De asemenea soluţia abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite numai 

în cazuri excepţionale şi se aplică numai cu avizul ministerelor interesate.  

 

3.7.5. ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ  
 

Se recomandă ca alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a unităţilor social culturale din 

localitatea Bogdănești, să se realizeze cu centrale termice individuale ce vor funcţiona pe bază de 

gaz metan.  

 Aceste centrale termice individuale (microcentrale, grupuri termice), vor funcţiona cu 

combustibil gaz natural din conducta de distribuţie de presiune redusă propusă. 

 

3.7.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 
 

Alimentarea cu gaze a localităţii Bogdănești se propune a se realiza prin înfiinţarea unei 

conducte de transport a gazului metan si a unei staţii de reglare-măsură.  

S-a propus o staţie de reglare măsură pentru localitatea Bogdănești. 

În vederea realizării acestor lucrări, se va efectua un studiu tehnico-economic privind 

organizarea distribuţiei de gaze naturale în localitatea Bogdănești. 

Traseele reţelelor şi instalaţiilor vor fi pe cât posibile rectilinii. Traseele vor fi marcate prin 

inscripţii sau prin aplicare de plăcuţe indicatoare, pe construcţii şi stâlpi din vecinătate. 

La stabilirea traseelor se va da prioritate siguranţei faţă de estetică. 

În sate, conductele subterane de distribuţie se vor poza numai în teritoriul public, ţinând 

seama de următoarea ordine de preferinţă: zone verzi , trotuare, alei pietonale, în porţiunea 

carosabilă, folosind traseele mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane . 

Pe traseele fără construcţii, pe câmp, precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără 

instalaţii subterane , se vor prevedea la schimbări de direcţie şi la suduri răsuflători cu înălţimea 

de 0,6 m deasupra solului, dar nu la distanţe mai mici de 50.00 m . 

Se va evita instalarea a două conducte de gaze pe traseu paralel. Adâncimea de pozare a 

conductelor de distribuţie, măsurată de la faţa terenului, până la generatoarea superioară a 
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conductei  va fi de 1.00 m în carosabil cu fundaţie din beton , de cel puţin 0,7 în spaţii pavate şi de 

cel puţin 0,5 în spaţii verzi. La proiectare se vor lua în considerare cotele definitive pentru 

amenajarea terenului . 

Debitele de calcul pentru dimensionare se vor stabili, după următoarele prescripţii: 

- pentru reţeaua de repartiţie şi pentru ramurile principale ale reţelei de distribuţie se va 

lua în considerare consumul pentru o etapă de perspectivă de minimum 20 de ani, ţinând seama 

de dezvoltarea în viitor a zonelor deservite, eventuala modificarea a regimului de înălţime şi a 

densităţii construcţiilor existente. Pentru traseele de interconectare se va considera şi debitul de 

avarie a sectoarelor vecine. Dimensionarea reţelei de repartiţie trebuie să asigure în caz de 

defectare a uneia din staţiile de predare, în orice punct al reţelei 50 % din debitul de calcul ; 

- pentru ramurile secundare se va considera debitul instalat al aparatelor de utilizare 

existente şi a celor care se vor monta în viitor ; 

- pentru instalaţiile de utilizare şi branşamentele consumatorilor casnici se vor însuma 

debitele tuturor aparatelor de utilizare de aceeaşi categorie şi se vor aplica factori de încărcare 

corespunzători fiecărei categorii de utilizare . 

În cazul instalaţiilor de utilizare folosite pentru încălzirea individuală a clădirilor, debitul 

de calcul se determină cu relaţia : 

                                n 

                            Q = Qni  , mcN/h 

                               i=1 

în care: 

 Qni – debitul nominal al unui arzător, în mcN/h. 

 

3.8. PROTECŢIA MEDIULUI 
 

3.8.1 DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE MAJORĂ  
Măsurile cu caracter general sunt propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea 

oricărui efect advers asupra factorilor de mediu. 

 

Măsuri de prevenire și reducere a poluării aerului  

 

Măsurile de prevenire cu privire la asigurarea protecției calității aerului:  

▪ înființarea sistemului de alimentare cu gaze naturale. Astfel, se va reduce utilizarea 

combustibilului solid – lemn, care produce mai multe emisii decât gazul metan; 

▪ asfaltarea drumurilor din comună în vederea reducerii emisiilor de pulberi; 

▪ pe toată perioada lucrărilor de execuție destinate dezvoltării și modernizării comunei 

Bogdănești se va urmări adoptarea tuturor măsurilor necesare diminuării emisiilor de 

pulberi, zgomot sau vibrații. În acest sens, materialele de construcții pulverulente se vor 

manipula în așa fel încât să se reducă la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de 
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curenții atmosferici. De asemenea, se vor lua măsuri pentru evitarea disipării de pământ și 

materiale de construcții pe carosabilul drumului; 

▪ se va avea în vedere amenajarea de platforme speciale necesare depozitării materialelor, a 

utilajelor și deșeurilor;  

▪ activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic și se va urmări 

o umectare mai intensă a suprafețelor;  

▪ se va realiza o verificare periodică a utilajelor și mijloacelor de transport în ceea ce privește 

nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eșapament și vor fi puse în 

funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni;  

▪ asigurarea funcționării eficiente a serviciului de colectare și transport a deșeurilor 

menajere;  

▪ respectarea codului bunelor practici agricole în activitatea de fertilizare a terenurilor cu 

îngrășăminte; 

▪ adoptarea măsurilor în vederea diminuării impactului/disconfortului generat de trafic;  

▪ realizarea spațiilor verzi de protecție între zonele de locuit și unitățile economice care să 

absoarbă noxele, precum și spații verzi de aliniament în lungul arterelor importante de 

circulație; 

▪ dotările care produc mirosuri dezagreabile (platforme pentru depozitarea deșeurilor 

menajere, platforme pentru depozitarea și fermentarea dejecțiilor de la sectoarele 

zootehnice, cimitirele etc.) se vor amplasa la minim 50 m de locuințe și funcțiunile 

complementare și vor fi prevăzute cu plantații de aliniament pe perimetrul acestora. 

 

Măsuri de prevenire și reducere a poluării apei  

 

Măsurile de prevenire cu privire la asigurarea protecției calității apei:  

▪ toate lucrările ce se vor executa pe ape sau în legătură cu apele se vor face numai în baza 

avizului de gospodărire a apelor conform reglementărilor în vigoare;  

▪ asigurarea calității apei destinate consumului uman și a alimentării continue cu apă a 

folosințelor și în special a populației prin:  

o sursele, construcțiile și instalațiile de alimentare cu apă potabilă și rețelele de 

distribuție se vor proteja prin instituirea zonelor de protecție sanitară cu regim 

sever și a celor de restricție, conform reglementărilor H.G nr. 930/2005;  

▪ îmbunătățirea calității resurselor de apă la evacuare:  

o conform Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, aglomerările 

urbane cu peste 2000 de locuitori echivalenți va trebui să realizeze instalații de 

canalizare și epurare a apelor uzate;  

o capacitatea sistemului de alimentare cu apă va fi corelată cu capacitatea sistemului 

de canalizare și epurare a apelor uzate;  

▪ reconstrucția ecologică a râurilor, reducerea riscului procedurii de inundații:  
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o întreținerea cursurilor de apă regularizate în scopul protecției ecosistemelor 

acvatice;  

o amenajarea podurilor și podețelor;  

o curățarea și întreținerea rigolelor din lungul drumurilor pentru scurgerea apelor 

meteorice;  

o îmbunătățirea managementului luncilor inundabile prin interzicerea amplasării 

construcțiilor în zonele inundabile și evacuarea celor existente;  

o reducerea scurgerii rapide în bazinele de recepție prin lucrări de împădurire, 

acoperire cu vegetație, amenajare torenți;  

o conservarea cursurilor naturale și reducerea lucrărilor de îngrădire a scurgerii 

naturale a cursurilor de suprafață;  

o îmbunătățirea planurilor de acțiune și intervenție în caz de calamități naturale.   

 

 

Măsuri privind protecția solului și gestiunea deșeurilor 

▪ combaterea proceselor de eroziune și a alunecărilor de teren prin lucrări de consolidare, 

inclusiv prin menținerea și extinderea plantațiilor de protecție, antierozionale, evitarea 

construcțiilor și mișcări de pământ din zonele cu alunecări și combaterea zonelor cu exces 

de umiditate, prin desecări locale. 

▪ respectarea condițiilor de fundare din studiile geotehnice; se va acorda o atenție deosebită 

sistematizării verticale. 

▪ protejarea solurilor de pe versanții cu pante accentuate prin plantații forestiere cu arbori 

consumatori de apă (salcâm), livezi, benzi înierbate și terasări, precum și captarea și 

drenarea izvoarelor de versant. 

▪ localitățile componente ale teritoriului administrativ Bogdănești vor transporta deșeurile 

menajere, în vederea eliminării, conform soluției adoptate în Planul Județean de Gestionare 

a Deșeurilor; 

▪ funcționarea în permanență a unui serviciu de salubrizare la nivelul comunei care să 

asigure, pentru toate localitățile componente, prin surse proprii sau prin contracte cu firme 

specializate în gestionarea deșeurilor;  

▪ colectarea, preluarea, transportul și depozitarea reziduurilor solide, precum și 

preselectarea și organizarea reciclării deșeurilor; 

▪ asigurarea în permanență a unui spațiu special amenajat de colectare a cadavrelor de 

animale rezultate din activitățile de creștere a animalelor și, prin intermediul unor firme 

autorizate, preluarea, transportul și neutralizarea acestor deșeuri; 

▪ reconstrucția ecologică și economică a zonelor care au fost afectate de depozitarea 

deșeurilor; 

▪ respectarea tehnologiilor de utilizare și tratare a terenurilor cu îngrășăminte chimice; 

▪ utilizarea îngrășămintelor organice din gospodăriile proprii cu evitarea scurgerii în 

cursurile de apă; 
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▪ implementarea unor instrumente economice locale a căror aplicare să stimuleze activitatea 

de reciclare și reutilizare a deșeurilor; 

▪ stabilirea de către primărie și aplicarea la nivelul tuturor localităților a unui sistem de 

gestionare a deșeurilor rezultate din construcții și demolări; 

▪ organizarea de campanii de conștientizare a populației despre necesitatea: 

o minimizării cantităților de deșeuri generate, 

o colectării selective a deșeurilor, reutilizării lor (după caz), 

o aplicării metodelor de colectare selectivă a deșeurilor verzi (din gospodării, grădini, 

parcuri, livezi) în vederea compostării și utilizării compostului, pentru atingerea 

țintelor de reducere a cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate, conform 

H.G. nr. 349/2005. 

▪ proiectele și lucrările de amplasare a unor activități noi în zone aparținând teritoriului 

administrativ Bogdănești vor ține seama de concluziile studiilor de specialitate privind 

structura și calitatea solurilor din zonele respective. 

 

Măsuri pentru reducerea impactului asupra siturilor naturale protejate 

Prin implementarea planului nu se va afecta integritatea siturilor întrucât:  

▪ nu se reduce suprafața habitatelor și speciilor de interes comunitar;  

▪ nu se produce fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanță comunitară;  

▪ nu se produce modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună, care 

definesc structura și/sau funcțiile ariei naturale protejate de interes comunitar;  

▪ nu se influențează negativ factorii care determină menținerea stării favorabile de 

conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar.  

 

 Măsuri generale de reducere a impactului la nivelul ariilor naturale protejate 

▪ respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea 49/2011, precum 

și prevederile OUG 195/2005 cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea 154/2006 – 

Cap. VIII – Conservarea biodiversității și arii naturale;  

▪ evaluarea adecvată a proiectelor care pot afecta în mod semnificativ aria, singur sau în 

combinație cu alte planuri sau proiecte, respectiv a potențialelor efecte ce acestea le pot 

avea asupra ariilor naturale de interes comunitar din teritoriul PUG 

▪ titularii de proiecte care pot afecta semnificativ siturile de interes comunitar SPA sau SCI 

vor solicita și vor respecta avizul administratorului/custodelui ariei protejate și al 

autorității de mediu APM;  

▪ după elaborare și avizare, se impune respectarea planului de management și a 

regulamentului pentru administrarea ariilor naturale protejate, de către persoanele fizice 

și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară 

activități în perimetrul și în vecinătatea acestora;  
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▪ plantarea oricărei specii de arbori în limita ariilor naturale protejate se va face numai cu 

acordul administratorului/custodelui;  

▪ implementarea obiectivelor din Planul Urbanistic General să respecte strict suprafețele 

destinate fără să afecteze vecinătățile.  

 

Măsuri cu caracter specific pentru protecția speciilor și habitatelor din cadrul sitului 

de interes comunitar și ariei de protecție avifaunistică  

▪ speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, cu excepția speciilor 

de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4A (specii de interes comunitar) și 4B 

(specii de interes național) din OUG 57/2007, precum și speciile incluse în lista roșie 

națională și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:  

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 

biologic;  

- perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de 

hibernare și de migrație;  

- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor 

din natură;  

- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau de odihnă;  

- interzicerea depozitării necontrolate a deșeurilor menajere.  

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise:  

▪ uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metodă utilizată;  

▪ deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din 

natură;  

▪ culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora;  

▪ perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere și de 

migrație;  

▪ deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;  

▪ comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie 

ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite din acestea, ușor de identificat;  

▪ deranjarea păsărilor prin deplasări cu mijloace generatoare de zgomote.  

 
3.8.2 EPURAREA ȘI PREEPURAREA APELOR UZATE  
Una dintre măsurile importante de protecție a mediului este cea de protecție a apelor. 

Astfel, în condițiile implementării sistemului de alimentare cu apă al comunei, se pune problema 

realizării unei rețele de canalizare în sistem unitar. 

Toate obiectivele socio-economice, clădirile administrative, unitățile agroindustriale și 

locale, locuințele individuale se vor racorda la rețeaua de canalizare menajeră propusă, care va 

asigura colectarea și evacurea apelor uzate rezultate din activitățile acestora. Apa menajeră ce va 

fi colectată va fi dirijată gravitațional ori prin intermediul unor stații de pompare ape uzate către 
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stația de epurare ape uzate propusă. 

 

3.8.3 DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEȘEURILOR MENAJERE INDUSTRIALE  
 

 Managementul deşeurilor pe teritoriul comunei Bogdănești se realizează conform 

Directivelor Europene, Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, Planului Naţional de 

Gestionare a Deşeurilor. 

 Strategia privind managementul deşeurilor urmăreşte reducerea impactului deşeurilor 

asupra mediului prin reciclarea / valorificarea unei cantităţi cât mai mari de deşeuri astfel încât în 

depozitul ecologic să ajungă doar deşeurile inerte, nevalorificabile.  

Consecinţa inevitabilă a activităţii umane şi în special a dezvoltării economice şi a 

modificării comportamentului consumatorilor o reprezintă generarea unor cantităţi din ce în ce 

mai mari de deşeuri (creştere exponenţială). Prin urmare este necesară implementarea unui 

sistem de gestionare a deşeurilor eficient din punct de vedere ecologic şi economic.  

Etapele generale ale sistemului de gestionare a deşeurilor sunt: 

▪ colectarea deşeurilor, care se poate face atât separat, cât şi în amestec; 

▪ tratarea deşeurilor:  

- pentru deşeurile biodegradabile, această tratare se face fie prin compostare, fie prin 

tratare mecano - biologică pentru stabilizarea deşeului; 

- pentru deşeurile de ambalaje şi alte deşeuri, colectarea separată în vederea valorificării. 

▪ eliminarea deşeurilor: prin depozitare în depozite ecologice. 

 

3.8.4 RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI ȘI 
TALUZURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI  

 

Recuperarea terenurilor degradate prin:  

▪ realizarea de împăduriri pe versanții cu risc de alunecare, în special în intravilanul 

localităților sau în imediata apropiere, amenajarea plantațiilor în vederea transformării în 

parcuri; 

▪ închiderea finală a depozitului de deșeuri menajare a comunei și transformarea lui în spațiu 

plantat; 

▪ eliminarea tuturor depozitărilor necontrolate de deșeuri și interzicerea acestor practici 

prin măsuri administrative; 

▪ continuarea lucrărilor de amenajare – regularizare a malurilor pârâurilor și extinderea 

plantațiilor de protecție. 

Calitatea mediului poate fi ameliorată dacă se au în vedere următoarele priorități: 

▪ depozitarea controlată a tuturor categoriilor de deşeuri; 

▪ stoparea defrişărilor ilegale, generatoare de produse geomorfologice de degradare a 

solului; 

▪ diminuarea impactului antropic (defrişări, construcții etc.) asupra habitatelor naturale; 
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▪ concentrațiile agenților poluanți specifice activităților desfăşurate pe raza comunei, 

prezenți în solul terenurilor nu vor depăşi limitele prevăzute de normele în vigoare; 

▪ emisiile în sol vor respecta valorile limită de emisie stabilite de legislația în vigoare;  

▪ implementarea și realizarea obiectivelor de colectare selectivă, reducerea cantităților de 

deșeuri biodegradabile depozitate, alături de extinderea zonelor deservite de către 

serviciile de salubritate, cere implicarea tuturor factorilor responsabili și realizarea unei 

campanii susținute de conștientizare a populației. 

 
 

3.8.5 ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPAȚII VERZI  
 

În conformitate cu prevederile alin. (1) al articolului 18 din Legea nr.24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi, autoritățile administrației publice locale au 

obligația să țină evidența spațiilor verzi de pe teritoriul unităților lor administrative și în acest 

scop înființează Registrele locale ale spațiilor verzi. 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 114/2007 Registrul Local al Spațiilor Verzi va 

determina o bună gestionare a potențialului spațiilor verzi cu implicații asupra calității vieții, 

asigurând crearea unui sistem de monitorizare a spațiilor verzi și a terenurilor degradate, ce pot 

fi recuperate ca spații verzi, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și stării de sănătate 

a populației. 

Evidența spațiilor verzi are drept scop organizarea folosirii raționale a acestora, a 

regenerării și protecției lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor 

calitative și cantitative, asigurarea întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor și cetățenilor cu 

informații despre spațiile verzi. 

Principalele obiective asigurate prin elaborarea Registrelor locale ale spațiilor verzi sunt: 

a) protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor; 

b) menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, 

schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției 

mediului și asigurării calității vieții; 

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi; 

d) elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor 

verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor; 

e) identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor 

acoperite cu vegetație; 

f) extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor 

verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural. 

Registrul local al spațiilor verzi este o documentație complexă care se întocmește pentru 

evidența spațiilor verzi din întregul teritoriu intravilan al localităților care se constituie ca un 

sistem informațional și cuprinde: inventarierea, evidențierea tipului de proprietate și a modului 

de administrare, descrierea caracteristicilor cantitative și calitative ale vegetației, planuri de 

situație. 
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Executarea lucrărilor de identificare, cartografiere, măsurare și reprezentare a spațiilor 

verzi din intravilanul orașului s-au realizat pe baza măsurătorilor, a planurilor topografice, 

cadastrale furnizate de administrația publică locală și a ortofotoplanurilor georeferențiate 

furnizate de ANCPI. 

Inventarierea spațiilor verzi se realizează prin identificare, măsurare și reprezentarea 

spațiilor verzi din intravilanul orașului sub aspect tehnic și juridic, precum și sub aspectul 

descrierii și stabilirii caracteristicilor cantitative și calitative ale vegetației de pe aceste terenuri. 

Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul localităților trebuie corelat cu prevederile 

planurilor urbanistice generale și ale regulamentelor de urbanism întocmite conform Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare. 

Registrul Local al Spațiilor Verzi vizează: 

a) spațiile verzi situate pe terenurile aparținând domeniului public din intravilanul 

localității; 

b) terenurile degradate din intravilanul localității posibil să fie reabilitate și reamenajate 

ca spații verzi; 

c) arbori izolați (diametru, înălțime) plantați pe lângă arterele de circulație, pe terenurile 

instituțiilor de învățământ, ansamblurilor de locuințe, lăcașuri de cult, cimitire, etc.; 

d) arbori ocrotiți, indiferent de starea de sănătate și dimensiunile acestora cu privire la 

situația existentă, pentru a permite utilizarea rațională a acestora. 

Registrul local al spațiilor verzi, are astfel implicații asupra calității vieții, asigurând pe 

lângă crearea unui sistem de monitorizare a spațiilor verzi și a vegetației arborescente existente 

în intravilanul comunei Bogdănești, inventarierea terenurilor degradate, care pot fi reconvertite 

în spații verzi, fapt ce contribuie la creșterea calității vieții în cadrul comunității locale. 

In conformitate cu Ordinul nr. 1466/2010 privind Normele tehnice pentru elaborarea 

Registrului local al spațiilor verzi, acestea vor cuprinde un set de date, informații și planuri privind 

identificarea terenurilor definite ca spații verzi și a celor degradate, posibil de a fi reabilitate ca 

spații verzi, cu identificarea stării de viabilitate a vegetației de pe aceste terenuri, a 

caracteristicilor ei, a indicilor de cantitate și calitate aferenți. 

Sunt considerate spații verzi următoarele tipuri de terenuri, existente în intravilanul 

localităților: 

a) spații verzi cu acces public nelimitat: 

- scuar: spațiu verde amenajat amplasat în jurul unor dotări publice, în incintele unităților 

economice, social-culturale, de învățământ, amenajărilor sportive, de agreement pentru copii și 

tineret sau în alte locații, conform art. 2 litera a) din Legea nr. 24/2007; 

- grădină publică: spațiu verde amenajat, cu dotări pentru odihnă, în suprafață de maxim 

1 ha; 

- parc: spațiu verde amenajat format dintr-un cadru vegetal specific și eventual, dotări și 

echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație, cu 

suprafață mai mare de 1 ha, conform art. 2 litera b) din Legea nr. 24/2007; 

- parc sportiv; 
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- spații verzi cu caracter utilitar: de protecție sanitară, de consolidare a unor versanți, 

zona de baraj a lacurilor; 

- aliniamente plantate în lungul bulevardelor și străzilor; 

- terenuri libere, neproductive din intravilan: mlaștini, stâncării, pante, terenuri 

afectate de alunecări, sărături care pot fi amenajate cu plantații. 

b) spații verzi cu acces limitat: 

- aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție 

socială, instituții culturale, edificii de cult etc. cimitire; 

- baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performață; 

- sere, pepiniere. 

În funcție de dreptul de proprietate asupra terenului, spațiile verzi sunt: 

a) publice sau private, spații verzi aparținând domeniului public; 

b) private - spații verzi ce sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice. 

Pentru o mai bună inventariere a spațiilor verzi din comuna Bogdănești, acestea au fost 

clasificate după cum urmează: 

 

În vederea constituirii Registrului Local al Spațiilor Verzi din comuna Bogdănești au fost 

parcurse următoarele etape de lucru: 

1. Inventarierea terenurilor definite ca spații verzi 

În cadrul acestei etape de lucru s-au realizat o serie de activități specifice: 

- identificarea suportului cartografic și culegerea de date de la instituțiile de interes; 

- verificarea ortofotoplanurilor ANCPI aferente teritoriului intravilan al comunei Bogdănești; 

- delimitarea spațiului verde ce urmează a fi inventariat și marcarea limitei acestuia conform 

nomenclaturii definite anterior; 

- identificarea tipului de proprietate și/sau a proprietarilor spațiilor verzi; 

- identificarea gradului de echipare edilitară a spațiilor verzi; 

- completarea datelor conținute în Fișa spațiului verde conform Ordinului nr. 1549/2008 al 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi sub forma tabelară, modificat cu Ordinul 

Nr. 1466 din 17 mai 2010, fiecărui element fiindu-i atribuit un cod unic de identificare care va 

fi relaționat cu datele cantitative colectate din teren. 

 

Așadar, Registrul Local al Spațiilor Verzi cuprinde următoarele date și informații specifice: 

a) Terenuri și spații verzi compacte - pe domeniul public/privat al comunei Bogdănești 

- schița de amplasament; 

- încadrarea în localitate; 

- suprafață în ha/m2; 

- tipul spațiului verde; 

- domeniul public/privat. 

b) Terenuri degradate ce pot fi reabilitate ca spații verzi: 

- amplasament; 

- suprafață; 
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- descriere. 

De asemenea, identificarea și inventarierea arborilor și a vegetației existente s-a realizat în 

urma mai multor etape de lucru, cea mai importantă fiind lucrul în teren, unde au fost determinat 

tipul de spațiu verde. 

Identificarea arborilor, a caracteristicilor acestora și a vegetației existente pe spațiile verzi 

s-a realizat în teren, iar măsurătorile spațiilor verzi au fost realizate cu aparatură de specialitate 

topografică, prelucrările acestora au fost realizate în AUTOCAD (s-au folosit ridicări topografice 

realizate la nivelul comunei Bogdănești), ce cuprind limita intravilanului existent și propus, ce au 

fost suprapuse peste Ortofotoplan. 

Atât identificarea în teren a arborilor cât și culegerea informațiilor cu privire la vegetația 

specifică a spațiilor verzi identificate, a constituit o etapă importantă de lucru, necesară pentru 

transpunerea în format electronic a datelor de interes. 

 

2. Transpunerea în format electronic a terenurilor definite ca spații verzi 

Această etapă presupune constituirea unui sistem informațional specific, cuprinzând date 

și informații specifice privind localizarea si marcarea pe planse (ridicări topo realizate la nivelul 

comunei Bogdănești, în format ACAD), suprafața terenului spațiu verde, speciile de arbori și 

vegetația existentă, cu determinarea indicilor calitativi și cantitativi. 

În urma introducerii datelor cantitative și calitative în sistemul informațional digital a fost 

elaborată fișa terenului spațiu verde, care cuprinde următoarele elemente: 

- terenurile definite ca spații verzi - cod SIRUTA, amplasament, suprafață, regim juridic 

(domeniul public/privat), evaluarea gradului de întreținere, adresă; 

- terenurile degradate care ar putea fi reabilitate ca spații verzi: amplasament, suprafață, 

categorie, specii de arbori, evaluarea gradului de întreținere; 

- specii de arbori existenți - număr unic de identificare, amplasament, specie, diametru, 

înălțime, vârstă, evaluarea stării de viabilitate; 

- distribuția pe specii a arborilor din localitate; 

Avantajul hărții digitale de tip AUTOCAD constă în posibilitatea inventarierii cât mai 

corecte și actualizarea informațiilor privind spațiile verzi și terenurile degradate, în scopul 

gestionării eficiente a acestora. 

Pe baza sistemului informațional, special conceput de firma noastra, pentru realizarea 

Registrului spatiilor verzi, s-a realizat documentația specifică a RLSV - care constă în raportul final 

privind structura spațiilor verzi, a suprafeței precum și a vegetației arborescente existente pe 

terenul spațiu verde identificat. 

Pentru fiecare tip de spațiu verde, a fost realizată Fișa spațiului verde (conform Anexei la 

Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului 1549/2008. 

pentru aplicarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 

zonele urbane), care cuprind cod SIRUTA, date unice de identificare, amplasamentul fiecărei 

suprafețe, adresa, proprietarul, tipul de proprietate, modul de administrare, sau suprafața 
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spațiului verde (ha/m2). Acolo unde este cazul s-a realizat identificarea construcțiilor existente și 

suprafața ocupată de acestea pe spațiul verde identificat.  

Nu în ultimul rând, fișa spațiului verde cuprinde detalii cu privire la echiparea edilitară a 

terenului. 

1. Raportul cu privire la structura spațiilor verzi din intravilanul comunei Bogdănești, 

s-a realizat in conformitate cu Ordinul 1466/2010, în funcție de tipul de teren spațiu existent. 

De asemenea, a fost evidențiată suprafața spațiilor verzi din total intravilan, precum și 

suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor din comuna Bogdănești. 

2. Raportul privind vegetația arborescentă, cuprinde informații privind tipurile de 

arbori identificate la nivelul comunei, fiind realizată distributia arborilor identificați pe specii și 

specii dominante. 

3. Fișa spațiului verde - conform Anexei la Normele tehnice aprobate prin Ordinul nr. 

1466/2010 pentru modificarea Ordinului 1549/2008. 

4. Planul general prezentat sub forma planșelor (hărți ce cuprind elementele de bază 

ale registrului local al spațiilor verzi: localizare/delimitare imobil, spații verzi, (limită intravilan, 

clădiri, ape, drumuri, zone de protecție), denumire străzi etc. 

 

Tabel nr.  59 – Raport privind structura spațiilor verzi din comuna 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
Suprafață 

(ha) 

Suprafață 
construcții 

(mp) 

Suprafață 
spațiu 

verde liber 
(ha) 

Tip vegetație 
existentă 

Anexa din 
Registrul 
Spațiilor 

Verzi 
1 Spațiu verde 

adiacent DJ 
155A 

3,9070 - 3,907 Plante 
ornamentale, 
pomi fructiferi, 
salcâmi, tuia, tei, 
ierburi, 
flori, covor 
vegetal 

1, 2, 3, 4 

2 Spațiu verde 
adiacent 
drumului 
comunal 

0,2683 - 0,2683 Pomi fructiferi, 
salcâmi, salcie, 
tuia, tei, ierburi, 
covor vegetal 

5 

3 Spațiu verde 
adiacent 
drumului 
comunal 

0,7542 - 0,7542 Pomi fructiferi, 
salcie, stejar, 
tuia, tei, ierburi, 
covor vegetal 

6, 7 

4 Spațiu verde 
adiacent 
drumului 
comunal 

0,0709 - 0,0709 Pomi fructiferi, 
salcie, stejar, 
tuia, tei, ierburi, 
covor vegetal 

8 

5 Cimitir 0,2055 - 0,2055 Pomi fructiferi, 
ierburi, covor 
vegetal 

9 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
Suprafață 

(ha) 

Suprafață 
construcții 

(mp) 

Suprafață 
spațiu 

verde liber 
(ha) 

Tip vegetație 
existentă 

Anexa din 
Registrul 
Spațiilor 

Verzi 
6 Biserica 

Înălțarea 
Domnului pe 
Stil Vechi 
Bogdănești 

0,1800 391 0,1409 Pomi fructiferi, 
ierburi, covor 
vegetal 

10 

7 Parohia 
“Pogorârea 
Sfântului 
Duh” 
Bogdănești 

0,4938 497 0,4441 Pomi fructiferi, 
ierburi, covor 
vegetal 

11 

8 Dispensar 
uman 

0,0907 390 0,0517 Pomi fructiferi, 
brazi, tei, ierburi, 
covor vegetal 

12 

9 Cămin 
Cultural 

0,3141 655 0,2486 Pomi fructiferi, 
tuia, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

13 

10 Școala nr. 1 
veche 
Bogdănești 

0,3797 510 0,3287 Pomi fructiferi, 
tuia, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

14 

11 Grădiniță 0,1301 187 0,1114 Pomi fructiferi, 
tuia, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

15 

12 Teren sport 0,5900 - 0,5900 Ierburi, covor 
vegetal 

16 

13 Sediu 
primărie 

0,1223 253 0,0970 Tuia, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

17 

14 Ocolul Silvic 
Râșca 

0,7456 760 0,6696 Brazi, tuia, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

18 

15 Școala nr. 1 
veche 
Bogdănești 

0,3690 519 0,3171 Pomi fructiferi, 
brazi, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

19 

16 Școala nr. 1 
nouă 
Bogdănești 

0,1125 346 0,0779 Flori, ierburi, 
covor vegetal 

20 

17 Parc 0,0264 - 0,0264 Brazi, tei, salcie, 
flori, ierburi, 
covor vegetal 

21 

18 Spațiu verde 
adiacent 

0,2937 - 0,2937 Tei, salcie, 
ierburi, covor 

22 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
Suprafață 

(ha) 

Suprafață 
construcții 

(mp) 

Suprafață 
spațiu 

verde liber 
(ha) 

Tip vegetație 
existentă 

Anexa din 
Registrul 
Spațiilor 

Verzi 

drumului 
comunal 

vegetal 

19 Spațiu verde 
adiacent 
drum 

0,3136 - 0,3136 Salcie, ierburi, 
covor vegetal 

23 

20 Spațiu verde 0,0620 - 0,0620 Salcie, ierburi, 
covor vegetal 

24 

21 Lizieră 0,2470 - 0,2470 Salcie, salcâmi, 
ierburi, covor 
vegetal 

25 

22 Școala nr. 2 
veche 
Bogdănești 

0,1747 508 0,1239 Brazi, flori, 
ierburi, covor 
vegetal 

26 

23 Școala nr. 2 
nouă 
Bogdănești 

0,0763 280 0,0483 pomi fructiferi, 
flori, ierburi, 
covor vegetal 

27 

24 Biserica 
Sfinții 
Voievozi, 
Cimitir 
Bogdănești 

0,9180 689 0,8491 Brazi, pomi 
fructiferi, 
salcâmi, salcii, 
flori, ierburi, 
covor vegetal 

28 

25 Stație 
Captare 

0,3055 94 0,2961 Brazi, salcâmi, 
salcii, ierburi, 
covor vegetal 

29 

26 Lizieră 4,6000 - 4,6000 Salcie, salcâmi, 
brazi, ierburi, 
covor vegetal 

30 

27 Lizieră 2,9890 - 2,9890 Salcie, salcâmi, 
brazi, ierburi, 
covor vegetal 

31 

28 Lizieră 0,5570 - 0,5570 Salcie, salcâmi, 
brazi, ierburi, 
covor vegetal 

32 

 TOTAL 19,2969 6079 18,6890   
 Sursa: REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI COMUNA BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL 
SUCEAVA, S.C. PRO ARTEVAL S.R.L., 2020 

 
 
 CONCLUZII 
 

Calitatea spațiilor verzi rurale depinde în mare măsură de un cadru legislativ 

corespunzător și de o practică adecvată, cu privire la analizarea acestuia și a elementelor 

componente. Numai pe baza unor informații demne de încredere pot fi implementate activități de 

gestionare și întreținere care să asigure conservarea sau creșterea acestei calități. În România, 
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spațiile verzi de pe teritoriul localităților sunt din ce în ce mai amenințate, datorită distrugerii 

acestora urmare a impactului negativ a dezvoltării activităților economice și sociale. Prin urmare, 

lipsa unui management al mediului corespunzător și lipsa unei planificări strategice, pot conduce  

a probleme de sănătate și la o calitate scăzută a standardelor de viață. Conform Constituţiei 

României “statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi 

echilibrat ecologic”. 

Statul trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea spaţiilor verzi de pe 

teritoriul localităţilor din România şi deteriorarea calităţii vieţii locuitorilor acestora, măsuri care 

conduc la menţinerea şi/sau creşterea acestor suprafeţe. În OUG nr. 114/2007 pentru modificarea 

și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, se prevede: „Schimbarea destinaţiei 

terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, 

reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al 

acestora”. De asemenea se prevede „obligaţia autorităţilor publice locale de a nu schimba 

destinația terenurilor amenajate ca spații verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentațiile de 

urbanism, de a nu reduce suprafețele acestora ori obligația de a nu le strămuta”. Preocuparea 

autorităților locale este aceea de a extinde spațiul verde și de a realiza spații verzi multifuncționale 

care să aibă un rol peisajistic plăcut dar care să poată reține pulberi, atenua zgomotul produs de 

traficul rutier, și nu în ultimul rând să absoarbă dioxid de carbon să degaje oxigen.  

Comuna Bogdănești, se caracterizează print-un spațiu verde dinamic, adaptat la cerinețe 

legislative și la necesitățile locale, cu excepția unor zone în care sunt înregistrate extinderi ale 

spațiului rezidențial, și care din diferite motive nu a luat în calcul și necesitatea dezvoltării spațiilor 

verzi necesare locuirii în condiții optime. Scopul elaborării registrului spațiilor verzi de la nivelul 

localității este și acesta, de a scoate în evidență situațiile deficitare, care prin decizii administrative 

și investiționale să poată fi corectate. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, norma de spaţiu 

verde pentru un locuitor trebuie să fie de 50 mp. La nivelul Uniunii Europene, unde mediul urban 

reprezintă habitatul pentru circa 75% din populaţie, standardele în ceea ce priveşte spaţiile verzi 

sunt de minimum 26 mp/locuitor.  Conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2007 pentru odificarea şi 

completarea O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului, autorităţile administraţiei publice 

locale aveau obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 

20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 mp/locuitor, până la data 

de 31 decembrie 2013.  

La nivelul comunei Bogdănești, au fost identificate următoarele tipuri de spații verzi:  

- culoar protecție infrastructură tehnică; 

- spații verzi pentru agremet; 

- spații publice cu acces nelimitat; 

- spații verzi publice cu folosință specializată; 

- alte spații – toate însumând suprafața totală de 18,689 ha, ceea ce înseamnă: 

 

Tabel nr.  60 – Calculul suprafeței de spații verzi pe cap de locuitor 
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Nr. crt. Comuna 
Suprafața de 
spații verzi 
libere (mp) 

Nr. locuitori mp / locuitor 

1 Bogdănești 186890 3966 47,12 
Sursa: REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI COMUNA BOGDĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA, S.C. 
PRO ARTEVAL S.R.L., 2020 

 
3.8.6 DELIMITAREA ORIENTATIVĂ A ZONELOR PROTEJATE ȘI RESTRICȚIILE 

GENERALE PENTRU CONSERVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT  
 

Delimitarea orientativă a zonelor naturale protejate prin: 

▪ protecția și conservarea pădurilor și plantațiilor cu rol de protecție a apelor și solului; 

▪ protecția și conservarea albiilor din lungul pârâurilor, ca zone umede și habitate pentru 

plante și animale specifice ecosistemelor acvatice și de luncă umedă; 

▪ instituirea și respectarea perimetrelor de protecție sanitară a surselor de apă; 

▪ instituirea și respectarea zonelor de protecție a apelor și a lucrărilor hidrotehnice, conform 

Legii Apelor. 

 

Delimitarea zonelor construite protejate prin: 

▪ instituirea zonei de protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 5 / 2000 în jurul 

obiectivelor cu valoare de patrimoniu până la întocmirea unor studii de specialitate 

(P.U.Z.C.P.) care să le delimiteze exact și să le pună în valoare. 

Zone de protecţie - Delimitare 

Zona protejată instituită în jurul unui monument cuprinde monumentul, ansamblul şi/sau situl 

respectiv şi zona de protecţie aferentă. 

La stabilirea suprafeţelor şi tipului de zone s-a avut în vedere, în ordine: 

▪ stabilirea bunului/bunurilor de patrimoniu cultural naţional şi valoarea acestuia/acestora; 

▪ delimitarea zonelor de protecţie a bunurilor culturale clasate; 

▪ delimitarea unei zone protejate generate de bunurile clasate, ca zonă de cuprindere 

generală a tuturor ariilor de protecţie individuale a valorilor de patrimoniu însumate. 

În cazul zonelor de protecţie instituite pentru protejarea patrimoniului arhitectural şi arheologic 

acestea reprezintă suma ariilor ce conţin valori de patrimoniu cunoscut şi/sau reperat prin studii 

de teren, sistematice sau întâmplătoare, prin descoperiri ocazionale sau perieghetice şi care 

necesită protecţie. 

Determinarea zonelor de protecţie s-a făcut pe limite existente de parcele cadastrale, acolo unde 

acestea există sau după elemente reperabile în teren - căi de comunicaţie, cursuri de apă etc.  

Zone de protecţie - Modul de intervenţie 

Zonele de protecţie conţin, de regulă, două/trei zone dispuse pseudoconcentric monumentului şi 

sunt, în funcţie de distanţa şi aşezarea faţă de acesta:  

Zona de grad 0 – în această zonă sunt interzise orice intervenţii cu excepţia celor de conservare, 

restaurare, reabilitare şi punere în valoare a monumentului, sitului sau locului istoric respectiv – 
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conţine parcela / parcele cadastrale ale monumentului, sitului, rezervaţiei etc. 

Zona de grad 0 – este de regulă incinta sau parcela / parcelele cadastrale ale monumentului, sitului, 

rezervaţiei etc. În această sub-zonă nu se permite decât realizarea lucrărilor specifice conservării, 

restaurării şi punerii în valoare a monumentului (titlu generic pentru orice grupă şi subgrupă 

conţinută în lista monumentelor) cu AVIZUL Ministerului Culturii, prin serviciile de specialitate. 

Documentaţia se depune la D.J.C. Suceava care o introduce în procesul de avizare. 

Zona de grad I – în această zonă sunt permise intervenţii cu restricţii majore privind regimul de 

înălţime, structura şi aspectul general arhitectural – conţine parcelele cadastrale aflate în raza 

vizuală a monumentului, sitului etc. 

Zona de grad I – cuprinde parcelele cadastrale adiacente şi sub-adiacente monumentului. În cazul 

monumentelor de categorie valorică A această sub-zonă poate fi extinsă. Este permisă realizarea 

lucrărilor de construire cu regim de înălţime redus, ce nu vor concura arhitectonic şi volumetric 

monumentul alăturat şi nu vor agresa din punct de vedere vizual, sonor, sau cu orice fel de noxe 

zona peisagistică înconjurătoare. Lucrările de construire ce au o structură subterană se vor realiza  

numai după obţinerea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, conform art. 11, litera d, 

din O.G. nr. 43/2000, modificată şi completată prin Legea 378/2001. Documentaţia se depune la 

D.J.C. Suceava care o introduce în procesul de avizare. 

Lucrările de restaurare, conservare, consolidare, amenajări pe monumente, precum şi 

lucrări de punere în valoare a monumentelor istorice, siturilor arheologice, pot fi proiectate numai 

de către specialiştii atestaţi înscrişi în registrele instituite de Ministerul Culturii şi potrivit legii. 

Lucrările respective pe monumentele de categorie valorică A se pot executa numai de către 

specialişti înscrişi în registrele instituite de M.C., iar cele pe monumente de categorie valorică B, 

prin derogare de la prevederile legii, se pot executa şi de către alţi agenţi economici sub 

supravegherea unui diriginte de şantier atestat de M.C. 

În zonele de protecţie instituite prin P.U.G. autorizarea executării construcţiilor este 

permisă numai dacă aspectul exterior nu distonează cu aspectul general al zonei. 

 
3.8.7 ZONELE PROPUSE PENTRU REFACEREA PEISAGISTICĂ ȘI REABILITARE 

URBANĂ  
În ceea ce priveşte zone propuse pentru refacere peisagistică, acestea se referă în principal 

la terenurile neproductive reprezentate de alunecări, eroziuni torenţiale active, terenuri ocupate 

cu depuneri de deşeuri etc. Acestea vor trebui recuperate prin: 

▪ Crearea de peisaje forestiere prin împăduriri, plantări de pomi; 

▪ Amenajări de zone pentru agrement; 

▪ Revenirea la peisajul iniţial prin curaţarea zonelor cu deşeuri etc.; 

▪ Prevederea de perdele de protecţie către zonele care ridică acest tip de probleme, pentru 

eliminarea disconfortului vizual. 

Ca o cerinţă ce trebuie îndeplinită în reabilitarea urbană, se propune refacerea spaţiilor verzi 

existente. De asemenea, se interzice realizarea de construcţii care prin amplasament, funcţiune şi 

aspect arhitectural depreciază valoarea peisajului. 
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3.9. PROPUNERI DE VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL 
 

Valorificarea vegetaţiei spontane.  

Pădurile de fag, gorun şi stejar, în majoritatea lor din clase mici şi mijlocii de producţie, 

furnizează cantităţi reduse de material lemnos pentru industrie, construcţii şi alte sectoare ale 

economiei. Substanţele colorante tanante, răşinoase, ceroase etc. sunt mult solicitate în industrie 

şi medicină. O cantitate importantă de fructe de pădure (fragi, mure, cireşe, scoruşe, coarne, 

măceşe, alune etc.) şi ciuperci comestibile sunt valorificate direct sau dirijate spre diverse ramuri 

ale industriei alimentare. Chiar şi vegetaţia lemnoasă a zăvoaielor de luncă îşi poate găsi utilizare 

prin cooperativele meşteşugăreşti. 

 Plantele medicinale sunt într-un număr destul de mare. Dintre cele mai importante, care 

pot face obiectul unei exploatări organizate intensive şi chiar culturi pentru industria 

farmaceutică, menţionăm: coada şoricelului, muşeţelul, patlagina, mierea ursului, urzica moartă, 

valeriana, săpunăriţa, vâscul, podbalul, cimbrul, mătrăguna, cucuta, păpădia, menta, mânăriţa, 

rodul pământului, iarba fiarelor, socul, teiul, păducelul, măcieşul, salcâmul, cireşul pădureţ, cornul, 

cruşinul, mesteacănul etc. 

 Plantele melifere de bază: teiul, salcâmul, cireşul, floarea soarelui, trifoiul, plus numeroase 

alte plante cu flori, din pajişti, culturi, vii, livezi şi păduri, folosite astăzi de apicultori izolaţi, pot 

constitui sursa unei apiculturi organizate, cu venituri importante pe plan local şi regional. 

 

Valorificarea terenurilor afectate de alunecări.  

Pentru stabilizarea şi utilizarea raţională a terenurilor cu alunecări declanşate, în diferitele 

lor stadii de evoluţie, se vor lua măsuri corespunzătoare cu cauzele principale şi secundare care 

au contribuit la dezvoltarea lor. În prima etapă se va urmări fixarea cornişei şi uscarea corpului de 

alunecare. În etapa a II-a se trece la o utilizare complexă a întregului microlandşaft al alunecării, 

cu destinaţii multiple: pentru aricultură, păşune şi fâneaţă, livadă şi podgorie, pădure etc., în 

funcţie şi de zonalitatea fizico-geografică. 

 Alte măsuri secundare de utilizare raţională a terenurilor supuse alunecărilor sunt: 

 - evitarea supraîncărcării cu construcţii grele a căror fundaţie este instalată superficial; 

săparea debleurilor şi a altor lucrări de artă pentru şosele şi căi ferate; înlăturarea pe cât posibil 

sau reducerea circulaţiei de tonaj greu etc.; se taie arborii prea grei care nu au o rădăcină pivotantă 

care să străbată întregul deluviu de alunecare; 

 - evitarea îngheţului, dezgheţului şi crăparea solului prin acoperirea cu ierburi şi plantaţii 

adecvate regiunii. 

 

3.10. REGLEMENTĂRI URBANISTICE 
 

Soluția generală de organizare și dezvoltare a localității 
 

Pornind de la structura actuală a intravilanelor, soluțiile de urbanism au urmărit rezolvarea 
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unor dezvoltări și structurări judicioase a funcțiunilor localității avându-se în vedere: 

▪ integrarea în structurile economice din regiune în paralel cu realizarea relațiilor de 

cooperare în profil agricol cu unitățile administrativ-teritoriale aflate în zona de influență 

a municipiului Fălticeni; 

▪ continuitatea cu gândire urbanistică în privința direcțiilor și posibilităților de valorificare 

a potențialului uman, natural și construit; 

▪ crearea premiselor de dezvoltare a unității administrative Bogdănești ca centru polarizator 

de importanță locală prin: 

 

a) reorganizarea zonelor funcționale unde s-a propus: 

- conturarea posibilităților de dezvoltare a zonei de locuit cu locuințe individuale în 

completarea zonei de locuit existente, ca răspuns la necesitățile populației; 

- menținerea unor zone de locuințe individuale bine organizate; 

- indicarea zonelor în care sunt necesare interdicții de construcții până la elaborarea 

planurilor urbanistice zonale; 

- indicarea zonelor în care se pot elibera autorizații de construcție pentru locuințele 

individuale fie în completarea celor existente, fie pe terenuri libere, posibil a fi 

parcelate; 

- regruparea locuințelor existente acolo unde este posibil; 

- dezvoltarea spațiilor verzi din interiorul ansamblurilor de locuit, terenurile de joc 

și sport pentru copii și fâșiile de protecție față de căile de circulație și față de zonele 

industriale învecinate. 

 

b) stoparea tendințelor de dezvoltare aleatorie în teritoriu; 

 

c) asigurarea cu un nivel corespunzător de dotări socio-culturale pentru populația 

proprie, cât și pentru cea din aria de polarizare; 

 

d) depistarea rezervelor de teren și de fond construit pentru viitoarele necesități 

investiționale; 

 

e) separarea acestora prin plantații tampon; 
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f) indicarea zonelor în care sunt necesare lucrări de modernizare a arterelor de 

circulație puse sub interdicție temporară de construire, până la întocmirea și 

avizarea proiectelor; 

 

g) creșterea gradului de echipare tehnico – edilitară în fiecare cartier; 

 

h) transformarea și modificarea fondului construit existent din majoritatea cartierelor, 

la un standard și aspect urban contemporan. 

Organizarea rețelelor majore de circulație 

Rețelele majore de circulație rutieră au fost organizate pornind de la traseele actuale ale 

drumurilor clasate, tranformate în interiorul localității ca străzi principale de legătură și deservire 

locală. Completarea tramei majore s-a făcut prin deschideri de artere noi și lărgirea unor străzi 

existente, realizarea de artere ocolitoare, poduri și pasaje denivelate, în vederea îmbunătățirii 

relațiilor din teritoriu deservirii zonelor funcționale și separării traficului greu și în tranzit de cel 

ușor. 

 

Destinația terenurilor, zonele funcționale 

Cea mai mare parte a terenurilor din intravilane a fost destinată locuințelor și funcțiunilor 

complementare ale acestora. În localitățile aparținătoare o pondere mare revine terenurilor 

agricole din intravilan (arabil, livezi). 

Urmează apoi în ordine terenurile destinate unităților productive și de depozitare, 

circulațiilor rutiere, zonele funcționale respective având suprafețe importante în comună. 

  Terenurile destinate instituțiilor publice și serviciilor, respectiv zonele de dotări au, de 

asemenea, suprafețe importante, ca și cele destinate zonelor plantate, de spații verzi, agrement, 

sport. 

 

 Valorile minime și maxime ale POT și CUT 

 Valorile acestor indici au fost stabilite pentru perspectivă pe unități teritoriale de referință, 

fiind marcate în planșa 3 “Reglementări urbanistice - zonificare”. 

 
Tabel nr.  61 – Indicatori POT și CUT pentru zona centrală și zona rezidențială 

 

Specificare 
POT CUT 

minim maxim minim maxim 

zona centrală 50% 50% 2 2 

zona rezidențială 20% 30% 0,6 1,2 
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Pentru trupurile izolate s-au propus indicatori de control determinați de funcția pe care o 

deține trupul respectiv. 

 

Interdicții temporare de construire 

În zonele marcate pe planșa 3 - Reglementări urbanistice - Zonificare pentru întocmire PUZ. 

 

Interdicții definitive de construire 

Se instituie în cazul zonelor de protecție a rețelelor de medie și înaltă tensiune, în zona de 

protecție a cimitirelor. De asemenea, interdicțiile se extind și în zona de protecție a albiilor minore, 

în zonele cu regim sever a captărilor de apă și gospodăriilor de apă, cu excepția construcțiilor 

specifice și cu acordul Administrației Naționale Apele Române. Din această categorie fac parte și 

activitățile ale căror funcțiuni impun servituți de protecție în conformitate cu “Ordinul pentru 

aprobarea Normelor de igienă și sănătate privind mediul de viață al populației” nr. 

119/04.02/2014 al Ministrului Sănătății actualizat prin Ordinul 994/2018. 

Reprezentările grafice ale reglementărilor sunt făcute pe planșele de “Încadrare în teritoriu” și 

“Reglementări urbanistice”, iar detalierea acestora în cadrul Regulamentului Local de Urbanism. 

Proiectantul menționează faptul că interdicțiile de construire își pierd valabilitatea în momentul 

eliminării cauzelor ce le-au determinat sau al obținerii avizului din partea instituțiilor care 

gestionează zonele respective. 

 

Tabel nr.  62 – Reglementări urbanistice – Zone de protecție 
 

Nr. 

crt. 

TIPUL DE INFRASTRUCTURĂ  

SAU OBIECTIVUL PENTRU  

CARE SE IMPUNE STABILIREA 

UNEI ZONE DE PROTECȚIE 

DEFINIREA ZONEI DE PROTECȚIE, 

DISTANȚA SAU MĂRIMEA ACESTEIA 
BAZA LEGALĂ 

0 1 2 3 

1. 
Zona de protecție a Drumului 

Judetean în afara localităților 

Distanța de marginea exterioară a zonei de 

siguranță și până la marginea exterioară a 

zonei de protecție este de minim 20 m. 

Art. 18 capitol PRECIZĂRI din GM-007-

2000 și Anexa nr. 1 din O.G. nr. 

43/1997 actualizată. 

2. 
Zona de protecție a Drumului 

Comunal în afara localităților 

Distanța de marginea exterioară a zonei de 

siguranță și până la marginea exterioară a 

zonei de protecție este de minim 18 m. 

Art. 18 capitol PRECIZĂRI din GM-007-

2000 și Anexa nr. 1 din O.G. nr. 

43/1997 actualizată. 

3. 

Zona de protecție a Drumului 

Judetean în traversarea 

localităților rurale 

Distanța de la axul drumului până la 

marginea exterioară a zonei de protecție 

este de minim 12 m. 

Art. 19 din O.G. nr. 43/1997 

actualizată. 

4. 

Zona de protecție a Drumului 

Comunal în traversarea 

localităților rurale 

Distanța de la axul drumului până la 

marginea exterioară a zonei de protecție 

este de minim 10 m. 

Art. 19 din O.G. nr. 43/1997 

actualizată. 
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Nr. 

crt. 

TIPUL DE INFRASTRUCTURĂ  

SAU OBIECTIVUL PENTRU  

CARE SE IMPUNE STABILIREA 

UNEI ZONE DE PROTECȚIE 

DEFINIREA ZONEI DE PROTECȚIE, 

DISTANȚA SAU MĂRIMEA ACESTEIA 
BAZA LEGALĂ 

0 1 2 3 

5. Zona de protecție a LEA 110kV 
Culoar cu lățimea de 37 m în lungul axului 

liniei. 

Art. 18 punctul (2) din Norma tehnica 

din 09.03.2007 - privind delimitarea 

zonelor de protecție și de siguranță 

aferente capacităților energetice - 

revizia I a A.N.R.D.E. 

6. Zona de protecție a LEA 20kV 
Culoar cu lățimea de 24 m în lungul axului 

liniei. 

Art. 18 punctul (2) din Norma tehnica 

din 09.03.2007 - privind delimitarea 

zonelor de protecție și de siguranță 

aferente capacităților energetice - 

revizia I a A.N.R.D.E. 

7. 
Zona de protecție Cimitire 

existente 

Prin zona de protecție a cimitirelor se 

înțelege fâșia de teren, indiferent de 

proprietar, cu lățimea de 50 m măsurată de 

la limita zonei cadastrale a cimitirului spre 

exterior. 

Art. 11 din Anexa la Ordin nr. 

119/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igienă şi sănătate 

privind mediul de viaţă al populaţiei. 

8. 
Zona de protecție a cursurilor de 

Apă  

Autorizarea executării construcțiilor de 

orice fel în albiile minore ale cursurilor de 

apă și cuvetele lacurilor este interzisă cu 

excepția lucrărilor podurilor, lucrărilor 

necesare căilor ferate și drumurilor de 

traversare a albiilor cursurilor de apă, 

precum și lucrărilor de gospodărire a 

apelor. 

Art. 7 punctul (1) din GM-007-2000. 

 Precizare: 

Pentru asigurarea accesului la cursurile de 

apă și la lucrările hidrotehnice, în scopul 

menținerii integrității albiilor minore și 

pentru efectuarea intervențiilor operative 

în situații excepționale în jurul lacurilor 

naturale sau artificiale, barajelor și prizelor, 

precum și celorlalte lucrări hidrotehnice, se 

instituie zona de protecție. Prin zona de 

protecție se înțelege fâșia de teren cu 

lățimea de 15 măsurată de la limita albiei 

minore, situată de o parte și de alta a 

cursului de apă. 

Art. 7 capitol EXEMPLIFICĂRI din GM-

007-2000. 

9. 
Zona de protecție a Stației de 

Pompare Apă 

Dimensionarea zonei de protecție sanitară 

cu regim sever pentru stațiile de pompare 

se va face cu respectarea unei limite minime 

de 10 m de la zidurile exterioare ale 

Art. 30 litera (a) din H.G. 930/2005  

pentru aprobarea Normelor speciale 

privind caracterul și mărimea 

zonelor de protecție sanitară și 
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Nr. 

crt. 

TIPUL DE INFRASTRUCTURĂ  

SAU OBIECTIVUL PENTRU  

CARE SE IMPUNE STABILIREA 

UNEI ZONE DE PROTECȚIE 

DEFINIREA ZONEI DE PROTECȚIE, 

DISTANȚA SAU MĂRIMEA ACESTEIA 
BAZA LEGALĂ 

0 1 2 3 

clădirilor (instalațiilor). hidrogeologică. 

10. 
Zona de protecție  Rezervoare 

Apă Potabilă 

Dimensionarea zonei de protecție sanitară 

cu regim sever pentru rezervoare de apă 

potabilă îngropare se va face cu respectarea 

limitei minime de 20 m de la zidurile 

exterioare ale clădirilor (instalațiilor). 

Art. 30 litera (c) din H.G. 930/2005  

pentru aprobarea Normelor speciale 

privind caracterul și mărimea 

zonelor de protecție sanitară și 

hidrogeologică. 

11. 
Zona de protecție Rețele de 

Aducțiune Apă Potabilă 

Dimensionarea zonei de protecție sanitară 

cu regim sever pentru rețelele de aducțiune 

apă potabilă se va face cu respectarea 

limitei minime de 10 m de la generatoarele 

exterioare ale acestora. 

Art. 30 litera (d) din H.G. 930/2005  

pentru aprobarea Normelor speciale 

privind caracterul și mărimea 

zonelor de protecție sanitară și 

hidrogeologică. 

12. 
Zona de protecție Rețele de 

Distribuție Apă Potabilă 

Dimensionarea zonei de protecție sanitară 

cu regim sever pentru alte conducte din 

rețelele de distribuție apă potabilă se va 

face cu respectarea limitei minime de 3 m. 

Art. 30 litera (e) din H.G. 930/2005  

pentru aprobarea Normelor speciale 

privind caracterul și mărimea 

zonelor de protecție sanitară și 

hidrogeologică. 

13. 
Zonă de protecție  

magistrală de gaze naturale 

Distanţa de siguranţă (în metri) între 

conductele aferente obiectivelor de 

producţie/înmagazinare a gazelor naturale, 

inclusiv instalaţiile aferente şi diferite 

obiective învecinate este de 20 m față de 

Construcţii sociale, clădiri destinate a fi 

ocupate de oameni și construcţii 

industriale, administrative 

Norme tehnice de proiectare, 

execuţie şi mentenanţă, aferente 

obiectivelor din domeniul producţiei 

/ înmagazinării gazelor naturale - 

Cod proiect: 911/4254  

14.  

Zonă de protecție  

Staţii de reglare şi măsurare gaze, 

panouri de primire – predare, 

staţii de comandă vane cu 

presiunea > 6 bar 

Distanţa de siguranţă (în metri) între Staţii 

de reglare şi măsurare gaze față de 

Construcţii sociale, clădiri destinate a fi 

ocupate de oameni este de 30 m și de 25 m 

față de construcţii industriale, 

administrative 

Norme tehnice de proiectare, 

execuţie şi mentenanţă, aferente 

obiectivelor din domeniul producţiei 

/ înmagazinării gazelor naturale - 

Cod proiect: 911/4254  

 

În afara reglementărilor cuprinse în tabelul de mai sus, prezentăm și o serie de norme extrase din 

Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014: 

 

Norme de igienă referitoare la zonele de locuit 
[1] Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să se facă în zone sigure, pe terenuri 
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salubre care să asigure: 

▪ protecţia populaţiei faţă de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, 

inundaţii, avalanşe; 

▪ reducerea degajării sau infiltrării de substanţe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca 

urmare a poluării mediului; 

▪ sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare; 

▪ sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea apelor reziduale 

menajere, a apelor meteorice; 

▪ sistem de colectare selectivă a deşeurilor menajere; 

▪ sănătatea populaţiei faţă de poluarea antropică cu compuşi chimici, radiaţii şi/sau 

contaminanţi biologici. 

[2] La zonificarea funcţională a localităţilor se va avea în vedere: separarea funcţiunilor, raportul 

interdependent al diferitelor zone funcţionale, evitarea incompatibilităţilor funcţionale în zonele 

destinate locuirii şi funcţiunilor complementare ale acestora. 

[3] Zonele de protecţie sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza 

avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico - edilitare ale zonelor de locuit. 

[4] Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicţie de construire 

a clădirilor cu destinaţie de locuinţe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către 

instituţii abilitate, până la înlăturarea riscului. 

[5] Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată 

de minimum 1 1/2 ore la solstiţiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinţele 

învecinate.  

[6] În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenţiază că distanţa dintre clădirile 

învecinate este mai mică sau cel puţin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi 

studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la pct [5]. 

[7] La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi amplasamentele 

următoarelor dotări tehnico - edilitare: 

▪ platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor 

menajere, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor 

fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute 

cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza 

indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi 
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întreţinute în permanentă stare de curăţenie; platformele pot fi cuplate cu instalaţii pentru 

bătut covoare; 

▪ spaţii de joacă pentru copii, amenajate şi echipate cu mobilier urban specific, realizat 

conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor; 

▪ spaţii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaţiei din zona respectivă, 

situate la distanţe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spaţii este 

interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, 

autobuzele, remorcile etc., precum şi realizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere auto. 

[8] Unităţile cu capacitate mică de producţie, comerciale şi de prestări servicii, precum spălătorii 

auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate 

sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, mirosuri, praf, fum, gaze 

toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanţă de minimum 15 m de 

ferestrele locuinţelor. Distanţa se măsoară între faţada locuinţei şi perimetrul unităţii, 

reprezentând limita suprafeţei unităţii respective. Pentru unităţile sus - menţionate se asigură 

mijloacele adecvate de limitare a nocivităţilor, astfel încât să se încadreze în normele din 

standardele în vigoare. 

[9] Se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin aceasta se creează 

premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei din zona locuită. 

[10] La parterul clădirilor de locuit: 

▪ se pot amplasa/amenaja unităţi comerciale, unităţi de prestări servicii, cabinete medicale 

umane fără paturi şi cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiţia ca 

acestea, prin funcţionarea lor, să nu creeze disconfort şi riscuri pentru sănătatea 

locatarilor; pentru unităţile sus menţionate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare 

a nocivităţilor; 

▪ nu se vor amplasa la parterul blocurilor unităţi de producţie; 

▪ se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deşeurilor solide, spălătorii, uscătorii; 

▪ se pot amenaja şi alte anexe ale locuinţelor (garaje), doar cu acceptul asociaţiei de locatari 

sau proprietari. 

[11] Activităţile de birou se pot organiza şi la alte etaje ale imobilelor de locuit dacă se obţine 

acceptul vecinilor direcţi. 

[12] Schimbarea destinaţiei unui spaţiu de locuit se poate face numai cu respectarea condiţiilor 

prevăzute de Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari, cu modificările ulterioare. 
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[13] Zonele necesare odihnei şi recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele mai 

avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafeţe de apă, relief variat şi altele. În zonele 

de odihnă şi recreere se interzice amplasarea: 

▪ obiectivelor industriale care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibraţii sau impurifică 

apa, aerul, solul; 

▪ unităţilor zootehnice; 

▪ unităţilor de transporturi; 

▪ staţiilor de epurare a apelor uzate şi a depozitelor de deşeuri solide; 

▪ arterelor de circulaţie cu trafic rutier intens. 

[14] În cadrul amenajării şi dotării zonelor destinate odihnei şi recreerii trebuie să se asigure: 

▪ instalaţii de alimentare cu apă potabilă; 

▪ W.C. - uri publice şi locuri pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

▪ colectarea şi îndepărtarea apelor uzate prin instalaţii de canalizare, locale sau zonale, a 

căror construcţie şi exploatare să evite poluarea factorilor de mediu; 

▪ spaţiu îngrădit pentru câinii de companie, cu modalităţi adecvate de colectare a dejecţiilor 

acestora; 

▪ bănci şi spaţii amenajate pentru picnic. 

[15] Între unităţile industriale, obiectivele sau activităţile care poluează factorii de mediu sau 

produc zgomot şi vibraţii şi teritoriile protejate învecinate se asigură zone de protecţie sanitară. 

[16] Nocivităţile fizice (zgomot, vibraţii, radiaţii ionizante şi neionizante), substanţele poluante şi 

alte nocivităţi din aerul, apa şi solul zonelor locuite nu vor putea depăşi limitele maxime admisibile 

din standardele în vigoare. 

[17] Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care 

produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele: 

 

- Spitale, clinici veterinare: 30 m 

- Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: 100 m 

- Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m 

- Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor: 500 m 

- Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală: 300 m 

- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a 

seminţelor): 
200 m 

- Staţii de epurare a apelor uzate: 300 m 

- Staţii de epurare de tip modular (containerizate): 100 m 

- Staţii de epurare a apelor uzate industriale: 300 m 

- Paturi de uscare a nămolurilor: 300 m 
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- Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: 500 m 

- Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: 1.000 m 

- Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: 500 m 

- Crematorii umane: 1.000 m 

- Autobazele serviciilor de salubritate: 200 m 

- Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane: 500 m 

- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: 50 m 

- Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne: 50 m 

- Cimitire şi incineratoare animale de companie: 200 m 

- Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă 

proprie): 
50 m4 

- Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă 

proprie): 
100 m5 

- Rampe de transfer deşeuri: 200 m 

  

[18] Suprafeţele de teren incluse în zonele de protecţie sanitară pot fi exploatate agricol, cu 

excepţia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită folosirea de 

fertilizatori şi pesticide şi care, prin fixarea sau concentrarea de substanţe poluante pot fi 

vătămătoare pentru om sau animale. 

[19] Obiectivele economice care, prin natura activităţii lor, pot polua atmosfera, se amplasează în 

zonele industriale. 

[20] Zona industrială va fi stabilită astfel încât poluanţii să nu depăşească concentraţia maximă 

admisă în aerul ambiant din teritoriile protejate. 

[21] Obiectivele/activităţile care, conform legislaţiei de mediu, necesită parcurgerea procedurii - 

cadru de evaluare a impactului asupra mediului sunt considerate obiective potenţial poluatoare şi 

trebuie să se supună reglementărilor de la pct. [20]. 

[22] Pentru unităţile care, prin specificul activităţii lor, necesită protecţie specială: spitale, centre 

de sănătate, centre de diagnostic, centre multifuncţionale, ambulatorii de specialitate, creşe, 

grădiniţe, şcoli, se asigură o zonă de protecţie sanitară faţă de locuinţe, arterele de circulaţie cu 

trafic intens, zonele urbane aglomerate, stabilită prin studii de impact. 

[23] În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare printr-un 

sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor 

particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) şi cel mult 50 

de păsări se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se 

exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu 

 
4 În cazul cimitirelor existente la data promulgării Legii nr. 102 / 2014 
5 În cazul cimitirelor noi înființate după data promulgării Legii nr. 102 / 2014 
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obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate. 

[24] În gospodăriile unde sunt asigurate racordurile la sistemul centralizat de apă curentă şi 

canalizare, adăposturile de animale de cel mult două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine 

sau caprine, 5 capete porcine şi cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai 

apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc 

pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate. 

[25] În imobilele cu mai multe locuinţe din mediul urban este obligatorie asigurarea colectării 

dejecţiilor şi menţinerea curăţeniei în spaţiile comune de către proprietarii de animale de 

companie. 

[26] Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se va face în aşa fel încât în teritoriile protejate 

vor fi asigurate şi respectate valorile - limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează: 

▪ în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), 

măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2 - 08, la 1,5 m înălţime 

faţă de sol, să nu depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50; 

▪ în perioada nopţii, între orele 23,00 - 7,00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent 

ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2 - 

08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 

40. 

[27] Pentru locuinţe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat 

în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depăşească 35 dB (A) şi, 

respectiv, curba de zgomot Cz 30. În timpul nopţii (orele 23,00 - 7,00), nivelul de zgomot LAeqT nu 

trebuie să depăşească 30 dB şi, respectiv, curba Cz 25. 

[28] Parametrii sanitari care trebuie să fie respectaţi la proiectarea şi execuţia locuinţelor sunt: 

- suprafaţa minimă a unei camere = 12 mp; 

- suprafaţa minimă a bucătăriei = 5 mp; 

- înălţimea sub plafon = 2,60 m. 

[29] Încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer 

liber uşi, ferestre, care să permită ventilaţia naturală. 

[30] Iluminatul natural în camerele principale şi bucătărie trebuie să permită desfăşurarea 

activităţilor zilnice fără a se recurge la lumina artificială. 

[31] Ventilaţia naturală în bucătărie, baie şi cămară trebuie asigurată prin prize de aer exterior, 

pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, şi prin păstrarea liberă a unui 

spaţiu de 1 cm sub uşile interioare. 
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[32] Ghenele tehnice şi toboganul de deşeuri solide se izolează acustic şi se prevăd cu posibilităţi 

de acces pentru curăţare şi decontaminare periodică. 

[33] Pereţii, planşeele şi puţul ascensorului trebuie izolate împotriva zgomotelor şi vibraţiilor. 

[34] Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de 20°C în camerele de locuit, 

cu diferenţe în funcţie de destinaţia încăperii: 

- baie şi W.C. - 22°C; 

- camera de zi - 22°C; 

- dormitoare - 20°C. 

[35] Planificarea spaţiilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să permită circulaţia comodă a copiilor, persoanelor în vârstă şi a celor cu dizabilităţi, prin 

culoare de minimum 1,20 m lărgime, să nu existe trepte inutile între camere, planuri 

înclinate, să fie iluminate suficient; 

- să asigure separarea pe funcţiuni împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor; 

- să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, 

mirosuri, vapori; 

- să permită deschiderea comodă a uşilor interioare. 

[36] Băile şi W.C. - urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit şi a bucătăriilor. 

[37] Finisajele interioare şi dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri de accidente. 

[38] Materialele folosite în construcţia, finisarea şi dotarea locuinţelor se aleg astfel încât să nu 

polueze aerul interior şi să asigure izolarea higrotermică şi acustică corespunzătoare. 

[39] La proiectarea şi construcţia blocurilor de locuinţe se va ţine cont de orientarea camerelor 

faţă de punctele cardinale, de vânturile dominante, de curenţii locali de aer, care se produc în 

ansamblurile de construcţii înalte, şi de însorirea maximă din timpul verii. 

[40] Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere faţă de camerele învecinate din aceeaşi 

locuinţă, faţă de locuinţele învecinate şi faţă de zgomotul produs de instalaţiile aferente locuinţei, 

clădirii sau spaţiilor învecinate cu altă destinaţie decât cea de locuit. 

[41] Distanţele prevăzute la pct. [17]  pot fi modificate doar pe baza studiilor de impact asupra 

sănătăţii, elaborate de institute specializate, conform metodologiei avizate de către Ministerul 

Sănătăţii. 

[42] Evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populaţiei se realizează pentru orice 

activitate supusă reglementărilor de evaluare a impactului asupra mediului, pe baza raportului de 

mediu, a planului de amplasament, certificatului de urbanism şi a memoriului tehnic, precum şi 

pentru alte situaţii specifice gospodăriilor, neprevăzute la pct. [23-24-25]. 
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3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 
 

Tabel nr.  63 - Obiective de utilitate publică 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea bunului 

Elemente de identificare 

Suprafață 

teren 

(mp) 

Suprafață 

construcție 

(mp) 

Lungime 

(ml) 

1 Sediu Consiliu Local Bogdănești  213  

2 Teren aferent sediului Consiliului Local 

Bogdănești 

1800   

3 Fântână piatră  3  

4 Cămin cultural  370  

5 Teren aferent căminului cultural 3206   

6 Fântână câmin cultural  5  

7 Teren sport 8740   

8 Grădiniță copii  196  

9 Teren aferent grădiniței de copii 1105   

10 Monument eroi  8  

11 Dispensar uman  290  

12 Teren aferent dispensarului uman 617   

13 Obor comunal 8600   

14 Fântână obor comunal  3  

15 Stație călători centru  8  

16 Stație călători Plopi  8  

17 Monument eroi biserica ”Sf. Arhangheli Mihail 

și Gavril” 

 8  

18 Cimitirul bisericii ”Sf. Arhangheli Mihail și 

Gavril” 

6500   

19 Cimitirul bisericii ”Înâlțarea Domnului” stil 

vechi 

2250   

20 Parc 529   

21 Școala cu clasele I-VIII - local vechi, nr. 1  520  

22 Teren aferent școlii cu clasele I-VIII - local 

vechi, nr. 1 

5133   

23 Școala cu clasele I-VIII - local nou, nr. 1  600  

24 Teren aferent școlii cu clasele I-VIII - local nou, 

nr. 1 

3900   
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Nr. 

crt. 
Denumirea bunului 

Elemente de identificare 

Suprafață 

teren 

(mp) 

Suprafață 

construcție 

(mp) 

Lungime 

(ml) 

25 Școala cu clasele I-VIII - local vechi, nr. 2  552  

26 Teren aferent școlii cu clasele I-VIII - local 

vechi, nr. 2 

1129   

27 Școala cu clasele I-VIII - local nou, nr. 2  442  

28 Teren aferent școlii cu clasele I-VIII - local nou, 

nr. 2 

472   

29 Școala cu clasele I-IV, nr. 3  385  

30 Teren aferent școlii cu clasele I-IV, nr. 3 740   

31 84 drumuri comunale  322558  44580 

 Sursa: Primăria comunei Bogdănești, 2020 

 

 

Principatele obiective publice de pe teritoriul comunei Bogdănești sunt prezentate 

clasificat în tabelul de mai jos: 

 

Tabel nr.  64 - Tabel sintetic obiective de utilitate publică 
 

DOMENII 
CATEGORII DE INTERES 

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL 

INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII 

Consiliul Local + Primăria comunei Bogdănești - - X 

Poliţia comunală - - X 

Scoala generală de arte și meserii - - X 

Scoala generală nr. 1 - - X 

Școală primară nr. 1 - - X 

Scoală primară nr. 2 - - X 

Dispensar uman - - X 

Dispensar veterinar - - X 

Cămin cultural - - X 

Muzeu - - X 

Oficiu poştal - - X 

Biserica ortodoxă – ”Sf. Voievozi” cu hramul ”Sf. Mihail 

și Gavriil” – monument istoric 

- - X 

Biserica ortodoxă – ”Înălțarea Domnului” - - X 

Biserica ortodoxă – ”Pogorârea Sf. Duh” - - X 
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DOMENII 
CATEGORII DE INTERES 

NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL 

Casă de rugăciuni - - X 

Teren de sport - - X 

Farmacie - - X 

Ocol silvic - - X 

Magazin mixt - - X 

Azil de bătrâni - - X 

GOSPODĂRIE C OMUNALĂ 

Cimitir ortodox - - X 

Obor - - X 

CĂI DE COMUNICAŢIE 

D.J. 155A - X - 

D.C. 13 - - X 

Străzi în intravilan - - X 

INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ 

Reţea de transport gaze – propusă - - X 

Reţea de transport energie electrică – existentă - - X 

Reţea de telecomunicaţie – existentă - - X 

Gospodărie de apă – existentă - - X 

Reţea de alimentare cu apă – existentă - - X 

Reţea de canalizare – propusă - - X 

Staţie de epurare – propusă - - X 

Staţie de reglare măsurare – propusă - - X 

SISTEME DE PROTECŢIE A MEDIULUI 

Zone de protecţie sanitară - - X 

 

Pe teritoriul comunei Bogdănești au fost identificate aşa cum arată şi tabelul de mai sus : 

 

Terenuri proprietate publică 
Terenuri proprietate publică de interes județean; 

Terenuri proprietate publică de interes local; 

 

Terenuri proprietate privată  
Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice. 

 

În vederea realizării obiectivelor propuse pot avea loc schimburi de teren, concesionări şi 

chiar expropieri pentru cauză de utilitate publică conform legislaţiei în vigoare 

 



Memoriu general  

de urbanism 

Actualizarea planului urbanistic general al Comunei Bogdanesti 

Judetul Suceava 257 

 
 

  

   
 

182 

4. CONCLUZII 
 

Odată aprobat Planul Urbanistic General și Regulamentul aferent,  documentația de 

urbanism capătă valoare juridică, oferind instrumentul de lucru necesar administrației locale și 

comunei Bogdănești ce vor urmări aplicarea lor. 

Planul Urbanistic General cuprinde precizări, condiții și măsuri urbanistice privind 

amenajarea complexă a comunei prin următoarele obiective:  

▪ promovarea lucrărilor și operațiunilor urbanistice care contribuie la organizarea structurii 

urbane a localității;  

▪ respectarea zonificării teritoriului localității ținând seama de funcțiunile dominante 

stabilite și de relațiile între diverse zone funcționale;  

▪ precizarea limitelor intravilanului, reglementarea condițiilor de construire. Se va interzice 

realizarea construcțiilor sau a amenajărilor având funcțiuni incompatibile cu modificarea 

propusă de PUG, precum și realizarea construcțiilor in zonele cu interdicție definitivă de 

construire stabilite prin prezenta documentație. La obținerea autorizațiilor de construire 

se va impune obținerea acordului ISU pentru protecția împotriva incendiilor;  

▪ neautorizarea realizării în cadrul zonelor de locuit a unor obiective nocive;  

▪ realizarea perdelelor plantate pentru protecție pe limita dintre zonele de producție și cele 

de locuit/agricole din extravilan;  

▪ în domeniul rețelelor tehnico-edilitare se impune:  

- echiparea întregului teritoriu intravilan cu utilități tehnico-edilitare; 

- respectarea documentelor cu caracter normativ și directiv (standarde, normative, 

instrucțiuni) în realizarea, proiectarea și exploatarea lucrărilor tehnico-edilitare; 

- respectarea soluțiilor și reglementărilor propuse în studii și proiecte de specialitate 

privind echiparea tehnico-edilitară a localităților. 

Autoritățile vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a propunerilor Planului Urbanistic General 

cu privire la realizarea studiilor necesare pentru extinderea și modernizarea infrastructurii 

tehnico-edilitare, asigurarea de terenuri libere pentru noile dotări și echipamente tehnico-

edilitare, precum și concesionarea unor terenuri în vederea dezvoltării unor activități generatoare 

de noi locuri de muncă. O acțiune importantă a acestui PUG o constituie și studierea 

oportunităților privind diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea turismului cultural în 

special, precum și protejarea și valorificarea monumentelor istorice și a cadrului natural. Toate 

aceste dezvoltări se vor realiza având la bază principiile dezvoltării durabile, a unei utilizări 

raționale care să asigure păstrarea acestora în bune condiții. La aplicarea PUG-ului, în vederea 
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emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, Primăria va respecta 

propunerile și reglementările prevăzute în prezenta documentație (parte scrisă și parte desenată), 

cât și legislația în vigoare. 

 

5. DIRECŢII STATEGICE DE DEZVOLTARE 
 

5.1. OBIECTIVE STRATEGICE 
 

Analiza resurselor comunei Bogdăneşti şi a problemelor deosebite cu care acesta se 

confruntă, a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare, a măsurilor de intervenţie necesare în baza 

prerogativelor legale, face necesară identificarea unor obiective strategice menite să constituie 

cadrul necesar dinamizării şi direcţionării evoluţiei economico-sociale în perioada 2014-2020. 

          În acest context Consiliul Local al comunei Bogdăneşti, comună situată în regiunea de Nord-
Est a ţării, pornind de la Strategia de dezvoltare zonală care are ca scop principal „Reducerea 
decalajului existent faţă de alte zone dezvoltate prin creşterea cometitivităţii şi atractivităţii 
regionale”. Acest proces de recuperare a decalajelor presupune ca, în perioada 2014-2020 ritmul 
de creştere economic să fie ridicat, pastrându-se însa stabile echilibrele macroeconomice. Factorul 
cheie în determinarea creşterii economice, în condiţiile intrării depline pe o piaţă marcată de 
puternice forţe concurenţiale, este creşterea competitivităţii economice. 
 Întreaga strategie de dezvoltare a comunei Bogdăneşti are la bază respectarea obiectivelor 
strategice orizontale, ca principiu de bază în dezvoltarea tuturor ramurilor economice, ale 
turismului, de infrastructură, de mediu şi sociale : 
 

1. Egalitatea de şanse – ce vizează promovarea atât a populaţiei tinere cât şi a celei de 
vârstă mai înaintată, a femeilor şi bărbaţilor în aceeaşi măsură, precum şi promovarea 
zonelor defavorizate. 

2. Dezvoltarea durabilă – urmăreşte asigurarea unei dezvoltări durabile prin aplicarea 
integrată a acţiunilor ce vor îmbinătăţi managementul resurselor. Deasemenea se are 
în vedere valorificarea eficientă şi corectă a acestor resurse. 

3. Societatea informaţională – urmăreşte dezvoltarea unui sistem informaţional prin 
achiziţionarea de echipamente specifice necesare unui management eficient, aducând 
o uşurare a activităţii şi o creştere a încrederii în folosirea acestora. 

 
Strategia de dezvoltare locală a fost elaborată având la bază nevoile desprinse din analiza 

SWOT pornind de la principalele priorităţi: 
I.  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, sociale, şi de mediu; 
II. Consolidarea mediului de afaceri-creşterea competitivităţii şi eficienţei; 
III. Realizarea de investiţii şi dezvoltarea de noi servicii turistice ale comunei; 
IV. Dezvoltarea mediului rural în vederea creşterii nivelului de trai; 
V. Adaptarea calificărilor şi a nivelului de calificare la cerinţele pieţei. 
 

5.2. OBIECTIVE SPECIFICE 
 
5.2.1. DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FIZICE, SOCIALE ŞI DE 
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MEDIU 
 
1. Modernizarea infrastructurii locale de transport. 
 
Probleme cheie: 
 1. Infrastructura rutieră dezvoltată insuficient conform standardelor europene; 
 2. Capacitate de transport redusă; 
 3. Calitatea infrastructurii rutiere nesatisfăcătoare. 
 
Obiective specifice: 
 Comuna Bogdăneşti este străbătută de drumul judeţean DJ 155A de care se leagă o reţea de 
drumuri comunale şi săteşti având o lungime de 88 km, drumuri ca trebuiesc modernizate, 
urmărindu-se: 

➢ îmbunătăţirea indicilor calitativi; 
➢ asigurarea condiţiilor de confort şi siguranţă, asigurându-se protecţia mediului şi 

confortului participanţilor la trafic; 
➢ menţinerea în stare de viabilitate a reţelei de drumuri prin reparare, întreţinere curentă şi 

periodică, reparaţii capitale şi modernizări; 
➢ managementul întreţinerii drumurilor se va face pe criterii, exclusiv tehnice;  

 
2. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu. 

 
Probleme cheie: 

1. Lipsa staţiilor de epurare a apelor uzate; 
2. Existenţa unor mari cantităţi de deşeuri stocate în depozitele de deşeuri; 
3. Lipsa staţiilor de transfer şi de gestionare a deşeurilor; 
4 Lipsa măsurilor de curăţare şi reabilitare a albiilor reţelei hidrografice a comunei. 

 
Obiective specifice: 
 Singurele probleme de mediu care se pun vizează: 

➢ gestionarea apelor uzate prin construirea de staţii de epurare; 
➢ găsirea unor soluţii de gestionare a deşeurillor; 
➢ reabilitarea cursurilor de ape pentru evitarea pe viitor a inundaţiilor şi efectelor acestora. 

 
3. Dezvoltarea infrastructurii energetice 

 
Probleme cheie: 

1. Grad ridicat de uzură a reţelelor de transport şi distribuţie a energiei 
2. Eficienţa energetică redusă 
3. Gradul nesatisfăcător de încasare a facturilor la energie 
4. Potenţial redus de urilizare a resurselor regenerabile 

 
Obiective specifice: 
 Consiliul local Bogdăneşti are ca obiective specifice în domeniul infrastructurii energetice: 

➢ înlocuirea reţelei vechi uzate  
➢ extinderea reţelei de iluminat public 
➢ conectarea gospodăriilor la reţeaua de gaze naturale 

 
4. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 
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Probleme cheie: 
1. Bază materială insuficientă pentru asigurarea calităţii educaţiei 
2. Condiţii logistice deficitare în mediul rural 
3. Unităţi de învăţământ care nu corespund cerinţelor europene 

 
Obiective specifice: 

➢ Finalizarea şcolii din cătunul Plopi; 
➢ Modernizarea şcolilor si dotarea acestora cu laboratoare, încalzire centralizată, grupuri 

sanitare moderne; 
➢ Reprofilarea şcolilor pentru calificarea tinerilor în meserii; 
➢ Construirea unei sali de sport; 
➢ Amenajare bază sportivă. 

 
5. Dezvoltarea infrastructurii asistenţei sociale 
 
Probleme cheie: 

1. Lipsa personalului de specialitate şi a resurselor bugetare 
2. Baza materială şi logistică inexistentă la nivel rural 
3. Cadrul legislativ neactualizat şi lipsa de coerenţă şi eficienţă a sistemului 

 
Obiective specifice: 

➢ Infiinţarea unui centru de zi pentru copii cu dizabilitati; 
➢ Atragerea persoanelor fără locuri de muncă la cursuri de iniţiere şi perfecţionare în 

domeniul asistenţei sociale şi îngrijirii persoanelor aflate în dificultate; 
 
6. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate 
 
Probleme cheie: 

1. Managementul deficitar al informaţiilor şi lipsa promovării serviciilor de sănătate 
2. Baza materială şi logistică slabă la nivel rural 
3. Sub-finanţarea serviciilor de sănătate 

  
Obiective specifice: 

➢ Modernizarea dispensarului existent; 
➢ Infiinţarea unei secţii de maternitate şi asistenţă neonatologică; 
➢ Asigurarea de locuinţe de serviciu pentru medici şi personalul mediu, cu scopul stabilirii 

acestora în comună. 
 
7. Reabilitare urbană 
 
Probleme cheie: 

1. Managementul deficitar al sistematizării comunei; 
2. Lipsa dotărilor tehnice specifice; 
3. Spaţii de locuit insuficiente; 
4. Neconcordanţe între Planul Urbanistic General existent şi situaţia reală; 

 
Obiective specifice: 

➢ Achiziţionarea de tehnologie şi logistică specifică domeniului. 
 
8. Dezvoltarea infrastructurii administraţiei publice locale şi ordine publică 
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Probleme cheie: 

1. Organizarea deficitară a administaţiei publice locale; 
2. Lipsa unor servicii de gospodărire comunală. 

 
Obiective specifice: 

➢ Înfiintarea serviciului de evidenţa informatizata a persoanei; 
➢ Dotarea după standardele şi cerinţele actuale a serviciului pentru situaţii de urgenţa; 
➢ Dezvoltarea de noi servicii în cadrul primăriei şi dezvoltarea celor existente; 
➢ Înfiinţarea de noi structuri pentru ordine publică. 

 
5.2.2. CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI PRIN CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

ŞI EFICIENŢEI 
 

1. Investiţii pentru crearea de noi IMM-uri şi microintreprinderi şi creşterea 
competitivităţii celor existente 

 
Probleme cheie: 

1. Capacitatea redusă de reprezentare a IMM-urilor; 
2. Competitivitatea scăzută a IMM-urilor din sectorul productiv şi al serviciilor; 
3. Sisteme de creditare bancară dificil de accesat; 
4. Promovarea insuficientă a instrumentelor financiare adresate IMM-urilor. 

 
Obiective specifice: 

Economia de piaţă funcţională nu poate fi dezvoltată decât prin mediul de afaceri. Dacă 
comuna Bogdăneşti vrea să aibă o economie funcţională, trebuie să se bazeze pe experienţa şi 
capacitatea celor din mediul de afaceri. 

  
Acţiuni ce pot duce la atingerea obiectivelor pe domeniile: 

1. încurajarea liberei iniţiative; 
2. crearea spaţiului propice afacerilor (activităţi private, specific zonale); 
3. creşterea flexibilităţii pieţei forţei de muncă; 
4. promovarea unei politici echilibrate şi susţinute de dezvoltare locală; 
5. piaţă internă (locală) fiabilă 

 
2. Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru dezvoltarea afacerilor 
 
Probleme cheie: 

➢ Promovarea insuficientă a instrumentelor financiare adresate IMM-urilor; 
➢ Lipsa unui sistem accesibil de informare a mediului de afaceri; 
➢ Inexistenţa unui birou de consultanţă. 

 
Obiective specifice: 

În perioada imediat următoare se impune: 
➢ promovarea sistemelor de dezvoltare a afacerilor 
➢ crearea unui serviciu de consultaţă în domeniul afacerilor. 

 
3. Inovare şi dezvoltare tehnologică 
 
Probleme cheie: 
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➢ Lipsa fondurilor pentru dezvoltarea de noi tehnologii; 
➢ Slaba informare în domeniul tehnologiilor de ultimă generaţie. 

 
Obiective specifice: 

 În perioada imediat următoare se impune: 
➢ promovarea tehnologiilor de ultimă generaţie; 
➢ accesarea fondurilor externe în vederea creşterii capacităţilor de producţie şi 

retehnologizării acestora. 
 

5.2.3. REALIZAREA DE INVESTIŢII ŞI DEZVOLTAREA DE NOI SERVICII TURISTICE A 
COMUNEI 
 
1. Investiţii pentru turism 
 
Probleme cheie: 

➢ Calitatea slabă a serviciilor turistice oferite in zonă; 
➢ Gradul scăzut de dezvoltare a infrastructurii turistice; 
➢ Slaba valorificare a obiectivelor din regiune; 
➢ Promovarea insuficientă a potenţialului turistic existent. 

 
Obiective specifice: 

Turismul rural nu poate fi dezvoltat fără o infrastructură competitivă. 
Pentru dezvoltarea turismului rural şi exploatarea potenţialului turistic în comuna 

Bogdăneştieste necesar să se desfăşoare acţiuni ce pot duce la atingerea obiectivelor pe domeniile: 
➢ Reabilitarea obiectivelor turistice ce aparţin patrimoniului cultural,ecumenic, artistic,etc; 
➢ Crearea unor spaţii de cazare; 
➢ Dezvoltarea infrastructurii de agrement; 
➢ Promovarea unei politici de susţinere a întreprinzătorilor din domeniul turistic. 

 
2. Promovarea potenţialului turistic 
 
Probleme cheie: 

➢ Gradul scăzut de promovare a potenţialului turistic al zonei; 
➢ Inexistenţa spaţiilor de cazare; 
➢ Lipsa unei strategii de promovare a obiectivelor turistice; 
➢ Gradul scăzut de pregătire al antreprenorilor în domeniul publicităţii şi promovării 

obiectivelor pe care le administrează. 
 
Obiective specifice: 

Turismul rural nu poate fi dezvoltat fără activităţi concrete de promovare a potenţialului 
turistic al zonei, atragerea de investitori şi integrarea obiectivelor în circuitele turistice ale 
operatorilor de turism. 
 Pentru promovarea potenţialului turistic al comunei Bogdăneşti este necesară adoptarea 
unei strategii care să creeze premisele favorabile ce pot duce la atingerea obiectivelor pe 
domeniile: 

➢ Crearea unui potenţial turistic ridicat; 
➢ Posibilităţi de practicare a unor forme variate de turism (cultural – istoric, religios, , de 

agrement, etc); 
➢ Promovarea potenţialului turistic al comunei la nivel naţional şi internaţional; 
➢ Dezvoltarea flexibilităţii produselor şi serviciilor, prin aplicarea de idei noi, inovatoare. 
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5.2.4. DEZVOLTAREA MEDIULUI RURAL ÎN VEDEREA CREŞTERII NIVELULUI DE TRAI 

 
1. Dezvoltarea infrastructurii rurale specifice 
 
Probleme cheie: 

➢ Infrastructura fizică rutieră precară, cea mai mare parte a drumurilor comunale fiind 
nemodernizate; 

➢ Numărul redus al gospodăriilor conectate la reţelele de apă potabilă, canalizare şi gaz 
metan; 

➢ Lipsa unor sisteme de colectare selectivă a deşeurilor, de transport şi depozitare a acestora; 
➢ Prezenţa fenomenelor de eroziune a solului (alunecări de teren, compactări, acumulări 

aluvionare, deficit de elemente nutritive, exces de umiditate, etc.); 
 
Obiective specifice: 
 Pentru dezvoltarea infrastructurii comunei Bogdăneşti se impune luarea unui complex de 
măsuri care să conducă la atingerea obiectivelor pe domeniile: 

➢ Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei; 
➢ Creşterea productivităţii terenurilor agricole; 
➢ Utilizarea durabilă a resurselor naturale; 
➢ Recuperarea terenurilor agricole şi păşunilor din zonele afectate de inundaţii şi alunecări 

de teren; 
➢ Crearea de noi locuri de muncă; 
➢ Conservarea biodiversităţii şi a cadrului biogeografic natural; 
➢ Moderarea parametrilor meteorologici şi hidrologici. 

 
2. Diversificarea activităţilor economice alternative din mediul rural 
 
Probleme cheie: 

➢ Slaba eficienţă economică a zonei; 
➢ Dificultatea găsirii unui loc de muncă; 
➢ Agricultura şi creşterea animalelor reprezintă una din principalele activităţi; 
➢ Competenţa antreprenorială redusă a agenţilor economici; 
➢ Sprijin redus din partea autoritaţilor locale pentru calificarea/reconversia profesională a 

populaţiei active. 
 
Obiective specifice: 
 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pe raza comunei Bogdăneşti se poate 
realiza prin luarea unor măsuri care să conducă la atingerea obiectivelor pe domeniile: 

➢ Accesarea de fonduri nerambursabile pentru crearea unor structuri turistice; 
➢ Afilierea la organizaţii regionale care promovează această formă de turism; 
➢ Dezvoltarea managementului antreprenorial; 
➢ Facilitarea accesului la informaţiile europene în ce priveşte mediul rural. 

 
3. Creşterea productivităţii agricole  
 
Probleme cheie: 

➢ Productivitatea scăzută a terenurilor agricole; 
➢ Utilizarea restrictivă a terenurilor în zonele afectate de inundaţii şi alunecări de teren; 
➢ Slaba productivitate a soiurilor de plante agricole folosite; 
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➢ Lipsa unei infrastructuri legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii. 
 
Obiective specifice: 
 Îndeplinirea acestor parametri se va concretiza în creşterea eficienţei şi productivităţii  pe 
domeniile: 

➢ Crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii fermelor; 
➢ Modernizarea fermelor prin retehnologizare; 
➢ Creşterea calităţii terenurilor agricole; 
➢ Dezvoltarea managementului fermelor; 
➢ Acordarea de servicii de consultanţă. 

 
5.2.5. ADAPTAREA CALIFICĂRILOR ŞI A NIVELULUI DE CALIFICARE LACERINŢELE 

PIEŢEI 
 

1. Dezvoltarea de servicii pentru formarea categoriilor dezavantajate 
 
Probleme cheie: 

➢ Existenţa unui număr de persoane care pot fi încadrate în categoria celor defavorizate; 
➢ Existenţa unor copii, tineri şi persoane cu dizabilităţi care necesită o atenţie deosebită; 

 
Obiective specifice: 
 Îndeplinirea acestor parametri se va concretiza în eficientizarea actului de asistenţă 
socială,  pe domeniile: 

➢ Crearea de servicii speciale pentru asistenţă la domiciliu; 
➢ Crearea de servicii alternative de protecţie a tuturor categoriilor defavorizate; 
➢ Colaborarea între instituţiile publice abilitate şi O.N.G care activează în domeniu. 

 
2. Sprijin pentru calificarea profesională a populaţiei din mediul rural 

 
Probleme cheie: 

➢ Gradul scăzut de calificare a populaţiei active ; 
➢ Numărul scăzut de calificări; 
➢ Accesul greoi la informaţii; 
➢ Lipsa consilierii şi a posibilităţilor de instruire şi recalificare. 

 
Obiective specifice: 
 Formarea profesională a populaţiei active a comunei Bogdăneştiîn vederea reconversiei 
profesionale, are ca scop atingerea următoarelor obiective: 

➢ Cresterea gradului de ocupare a populaţiei active a comunei; 
➢ Creşterea gradului de calificare; 
➢ Reorientarea dinspre agricultură spre domenii ale industriei uşoare şi meşteşugăreşti.  

 
3. Dezvoltarea formării iniţiale şi a formării continue 

 
Probleme cheie: 

➢ Nivelul mediu de pregătire iniţială a tinerilor; 
➢ Lipsa unei orientări iniţiale spre o meserie cerută pe piaţa muncii. 

 
Obiective specifice: 
 Îmbunătăţirea acestor parametri se va concretiza în creşterea gradului de ocupare a 
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populaţiei active a comunei, având ca scop: 
 

➢ Îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional din învăţământul gimnazial; 
➢ Orientarea şi instruirea elevilor pentru calificări cerute pe piaţa muncii; 
➢ Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane.  

 
4. Înfiinţarea de noi servicii comunitare alternative 

 
Probleme cheie: 

➢ Lipsa unor noi servicii comunitare alternative. 
 
Obiective specifice: 
 Îndeplinirea acestor parametri se va concretiza în creşterea eficienţei serviciilor 
comunitare prin: 

➢ Crearea şi dezvoltarea unor centre de zi şi rezidenţiale; 
➢ Colaborarea cu O.N.G. specializate. 

 
5.3. PORTOFOLIU DE PROIECTE COMUNA BOGDĂNEŞTI 

 
Sectorul Obiectivul strategic Scopul 

1 2 3 
AXA I – Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, sociale şi de mediu 
Transport Asfaltare drumuri comunale şi săteşti în comuna 

Bogdăneşti 
Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
transport 

Mediu Realizare reţea de canalizare în comuna Bogdăneşti. Îmbunătăţirea 
infrastructurii de mediu Realizare staţie de epurare. 

Construirea unei staţii de colectare şi sortare a 
deşeurilor. 
Dotarea comunei cu autospeciale pentru colectarea 
deşeurilor şi cu pubele pentru colectarea selecţionată 
a deşeurilor. 
Colectarea centralizată a rumeguşului şi deşeurilor 
industriale. 

Energetic     Înlocuirea posturilor TRFO existente subdimensionate. Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
energetice 

Înlocuirea reţelelor electrice învechite şi uzate. 
Înlocuirea stâlpilor din lemn cu stâlpi din beton. 
Extinderea reţelei de energie electrică. 
Extindere reţea iluminat public stradal în 
sateleBogdăneşti – 10 km. 
Racordarea la reţeaua electrică a gospodăriiilor 
neracordate. 
Alimentarea cu gaze naturale a comunei. 
Utilizarea energiilor alternative. 
Centrală pe energie solară pentru asigurarea agentului 
termic în centrul comunei. 
Centrală eoliană în zonele cu potenţial. 

Educaţie Dotarea cu grupuri sanitare moderne a şcolilor şi 
grădiniţelor din comună şi asigurarea agentului termic 
în sistem centralizat. 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
educaţionale 

Asigurarea bazei materiale şi logistice. 
Înfiinţarea unui centru de formare profesională. 
Înfiinţarea unei scoli de arte şi meserii. 

Asistenţă socială                                Înfiinţarea serviciului de asistenţă socială din cadrul 
primăriei cu asigurarea bazei materiale şi a unui spaţiu 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
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Sectorul Obiectivul strategic Scopul 
1 2 3 

adecvat. asistenţă socială 
Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane aflate în 
dificultate, cu asigurarea spaţiului necesar, a bazei 
materiale şi a resurselor umane. 
Înfiinţarea unui centru de formare profesională pentru 
îngrijirea persoanelor aflate în dificultate. 

Sănătate Construirea unui centru medical cu dotarea tehnică, 
materială necesare, în vederea asigurării unui serviciu 
de urgenţe medicale permanent. 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
sănătate 

Construirea de locuinţe de serviciu pentru cadrele 
medicale. 
Înfiinţarea unei secţii de maternitate şi asistenţă 
neonatologică 

Reabilitare urbană Întocmirea cadastrului general al comunei. Îmbunătăţirea 
infrastructurii de 
reabilitare urbană 

Întocmirea studiilor topografice ale comunei. 
Dotarea serviciului de urbanism cu aparat de 
măsurători cadastru, GPS, aparatură informatică 
performantăşi sistem de imprimare A2. 

Administraţie publică 
locală şi ordine publică     

Înfiinţarea serviciului de evidenţa a persoanelor, 
asigurarea unui spaţiu adecvat, a bazei materiale, a 
resurselor umane. 

Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
administraţiei publice 
locale şi a ordinii 
publice 

Înfiinţarea Poliţiei Comunitare. 
Înfiinţarea unei publicaţii locale. 
Dezvoltarea serviciului pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă şi calamităţi . 
Asigurarea sistemului integrat de alarmare şi 
prevenire a dezastrelor. 
Utilizarea serviciilor de voluntariat. 
Crearea unui site al primăriei. 
Achiziţionarea unui generator propriu de curent. 
Înfiinţarea unei societăţi de gospodarire comunală în 
parteneriat public-privat. 
Infiinţarea unui centru de comunicare şi informare 
dotat cu aparatura şi logistica necesară, pentru 
felicitarea accesului la informaţii, atât individual în săli 
de lectură şi documentare, cât şi organizat în sala de 
conferinţe special amenajată. 
Construirea unei fabrici de prelucrare a laptelui în 
sistem de parteneriat public-privat. 
Dotarea cu o autospecială pentru stingerea incendiilor 
Achiziţionarea şi implementarea unui sistem de 
supraveghere stradal în vederea creşterii siguranţei 
cetăţenilor şi prevenirii criminalităţii. 
Achiziţionarea de utillaje pentru întreţinerea şi 
dezăpezirea drumurilor comunale şi săteşti din 
comunaBogdăneşti. 

AXA II – Consolidarea mediului de afaceri-creşterea  competitivităţii şi eficienţei 
Investiţii pentru crearea 
de noi IMM-uri şi 
microintreprinderi 

Atragerea de investitori străini pentru înfiinţarea de 
noi IMM-uri mai ales în domeniul meşteşugurilor 
tradiţionale. 

Consolidarea mediului 
de afaceri 

Crearea de parteneriate public-private pentru 
exploatarea resurselor naturale ale comunei.                                                            

Dezvoltarea serviciilor de 
consultanţă pentru afaceri 

Înfiinţarea unui birou de asistenţă pentru mediul de 
afaceri prin intermediul caruia să se realizeze o mai 
bună informare a acestora. 

Consolidarea mediului 
de afaceri 
 

Publicarea tuturor informaţiilor referitoare la 
dezvoltarea afacerilor în ziarul local. 



Memoriu general  

de urbanism 

Actualizarea planului urbanistic general al Comunei Bogdanesti 

Judetul Suceava 257 

 
 

  

   
 

192 

Sectorul Obiectivul strategic Scopul 
1 2 3 

Crearea şi actualizarea permanentă a site-ului 
Primariei comunei Bogdăneşti pentru informare şi 
consultanţă on-line. 

Inovare şi dezvoltare 
tehnologică 

Organizarea de târguri şi expoziţii la nivel de comună 
pentru prezentarea de tehnologie performantă în 
domeniile productive predominante. 

Consolidarea mediului 
de afaceri 

Achiziţionarea de către micii producători de 
tehnologie avansată în vederea optimizării şi creşterii 
productivităţii. 

AXA III – Realizarea de investiţii şi dezvoltarea de noi servicii turistice 
Investiţii pentru turism Atragerea de fonduri de investiţii la nivelul comunei 

pentru înfiinţarea de noi unităţi turistice. 
Dezvoltarea turismului 
local 

Atragere  investitori străini în vederea dezvoltării 
unităţilor turistice existente. 
Crearea de parteneriate public-private cu scopul de 
creare de circuite turistice atât pentru adulţi cât şi 
pentru copii. 
Construirea unei tabere pentru copii, incluzând şi 
programe cu specific agricol si zootehnic. 
Crearea unorspaţii de cazare la standarde europene în 
vederea atragerii turiştilor străini. 
Construirea unui complex turistic cu utilizarea 
potenţialului zonal cu un pregnant caracter rural şi 
tradiţional, prin utilizarea în special a pietrei şi a 
lemnului. 

Promovarea potenţialului 
turistic 

Iniţierea unei campanii de prezentare la nivel naţional 
şi internaţional a potenţialului turistic al zonei. 

Dezvoltarea turismului 
local 

Crearea şiînregistrarea unor pensiuni turistice precum 
şi ulterior a complexului turistic în circuitele turistice 
naţionale şi internaţionale. 
Atragerea în comună a operatorilor de turism prin 
iniţierea unei campanii de promovare a resurselor 
naturale a zonei. 
Identificarea şi mediatizarea zonelor naturale cu 
potenţial turistic 

AXA IV – Dezvoltarea mediului rural în vederea creşterii nivelului de trai 
Dezvoltarea 
infrastructurii rurale 
specifice 

Reabilitarea şi modernizarea terenurilor de sport 
existente. 

Creşterea nivelului de 
trai în mediul rural 

Complex cu spaţii verzi şi spaţii de joacă pentru copii. 
Dezvoltarea activităţilor 
economice alternative în 
mediul rural 

Dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale locale, creând 
o nouă industrie alternativă ocupaţiei de bază a 
populaţiei în agricultură. 

Creşterea nivelului de 
trai în mediul rural 

Se doreşte înfiinţarea unui complex expoziţional cu 
unităţi de producţie a creaţiilor populare, cu scopul 
valorificării la maxim a acestora . 

Creşterea productivităţii 
agricole 

Realizarea de programe de finanţarea pentru dotarea 
crescătorilor de animale cu tehnologie nouă, specifică 
zonelor montane, cu seminţe şi şeptel selecţionat, de 
înaltă productivitate. 

Creşterea nivelului de 
trai în mediul rural 

Utilizarea la maxim a resurselor naturale ale comunei. 
AXA V – Adaptarea celificărilor şi a nivelului de calificare la cerinţele pieţei 
Dezvoltarea de servicii 
pentru formarea 
categoriilor defavorizate 

În colaborare cu unităţile teritoriale ale M.E.C. 
autorităţile publice locale vor dezvolta un centru de 
formare profesională în vederea reintegrării în 
societate a persoanelor dezavantajate. 

Nivel de calificare 
competitiv 

Sprijin pentru calificarea 
profesională a populaţiei 

Se vor organizarea de cursuri de formare profesională 
pentru creşterea calificării personalului angajat, 

Nivel de calificare 
competitiv 
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Sectorul Obiectivul strategic Scopul 
1 2 3 

cursuri ce vor fi organizate de Primărie în colaborare 
cu alte instituţii ale statului cu reprezentare în 
domeniu. 

Dezvoltarea formării 
iniţiale şi continue 

Orientarea şi instruirea elevilor pentru calificări cerute 
pe piaţa muncii. 

Nivel de calificare 
competitiv 

Dezvoltarea parteneriatului şcoală-familie. 
Organizarea de cursuri de calificare la locul de muncă. 
Îmbunătăţirea calităţii resurselor uname din 
învăţământ. 

Înfiinţarea de noi servicii 
comunitare alternative 

Crearea de servicii specializate pentru îngrijire la 
domiciliu. 

Nivel de calificare 
competitiv 

Stabilirea unei colaborări între autorităţile publice 
locale şi ONG-uri de profil. 

 
  

Şef de proiect,         Întocmit, 

Ing. Ovidiu IACOBESCU      Arhitect Iustin C. HEN 

 


