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CUVÂNT ÎNAINTE 

Strategia de dezvoltare a unei localități este mai întâi o privire în trecut către rădăcinile 

comunității, prilej cu care ne reamintim cine am fost şi de unde venim; apoi este o analiză a 

ceea ce avem în prezent, bune sau rele, adică potențialul material şi uman de care dispunem 

sau problemele cu care ne confruntăm în diferitele domenii de activitate; în cele din urmă 

este o privire spre viitor plină de speranță pentru rezolvarea unor probleme mai vechi sau 

mai noi. 

Privind spre trecut înțelegem că suntem o comunitate destul de veche pe aceste meleaguri, 

atestați aici de mai bine de 400 de ani; că suntem oameni cu spirit liber, ce au rămas în 

memoria comunităților vecine şi românilor în general, ca fiind răzvrătiți în unele momente 

ale istoriei. Privind în jurul nostru înțelegem de ce s-au stabilit oamenii din vechime aici, ne 

situăm între deal şi câmpie, ocrotiți de pădure şi cu pământuri fertile, cu o zare deschisă până 

departe, care în trecut a reprezentat un avantaj strategic pentru apărare, care şi astăzi ne 

oferă un sentiment de siguranță şi de deschidere spre multiple dimensiuni: economice, 

culturale şi chiar spirituale. 

Dacă privim localitatea obiectiv, cu ochii unui vizitator, sunt evidente lipsurile şi problemele 

noastre: în primul rând, lipsa unei industrii locale care arată că flămânzeanul nu are unde 

munci şi din acest motiv trăieşte greu; apoi cartierul de blocuri, construit în perioada 

comunistă, cu un aspect de ghetou; multe străzi desfundate şi lipsa infrastructurii de bază a 

civilizației: apa potabilă şi canalizarea.  

Se pot vedea de asemenea şi aspecte pozitive: existența unor servicii de calitate în domeniul 

educației, elevii putând să-şi finalizeze studiile medii în localitate; servicii de asistență 

medicală  şi socială locale, prin cabinetele medicale, U.A.M.S. şi stația de salvare; investiții, 

în ultimii cinci ani, de aproximativ 10 milioane de euro, majoritatea din fonduri europene, în 

infrastructura de mediu, cea stradală şi economică a localității.  

Persoanele cu spirit antreprenorial pot vedea posibilitățile de dezvoltare viitoare ale 

localității, care pot viza domeniul agriculturii prin dezvoltarea fermelor de legume, fructe şi 
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de creştere a animalelor urmate de prelucrarea produselor rezultate; pot viza, de asemenea, 

dezvoltarea micii industrii locale prin înființarea de noi ateliere în domeniul prelucrării 

lemnului, a construcțiilor metalice şi a construcțiilor de locuințe şi, nu în ultimul rând, 

dezvoltarea zonei de agrement prin înființarea de pensiuni şi alte locuri pentru relaxare. 

Pentru a favoriza punerea în valoarea a potențialului uman şi material al localității Flămânzi, 

pentru a crea condiții favorabile de manifestarea a spiritului antreprenorial, administrația 

publică a oraşului, după consultarea cetățenilor şi a specialiştilor în dezvoltare propune 

această nouă strategie de dezvoltare. Este o strategie echilibrată, care creează premisele 

dezvoltării în toate domeniile şi toate zonele localității: investiții în infrastructura de educație 

şi sănătate; investiții în infrastructura stradală; realizarea de rețele de apa şi canalizare; 

precum şi sprijinul cetățenilor pentru a accesa fonduri europene pentru dezvoltarea micii 

industrii şi a agriculturii locale. 

 

 

Primar, 

Dan Oloeriu Flămânzi, 2014 
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Capitolul 1. Prezentare locală 

Localizare geografică și acces 

Orașul Flămânzi este localizat din punct de vedere geografic în partea de sud a județului 

Botoșani pe cursul mijlociu al râului Miletin și se învecinează cu comunele:  

 Nord și nord-vest: comuna Copălău 

 Est: comuna Lunca 

 Sud-est: comuna Prăjeni și comuna Plugari (județul Iași) 

 Sud: comuna Frumușica 

Orașul Flămânzi este situat la jumătatea distanței dintre municipiul Botoșani și orașul Hârlău 

(județul Iași) fiind traversat de drumul european E58 (DN29B). Drumul european E58 este 

principala arteră rutieră ce leagă județul Botoșani în primul rând de județele din Regiunea 

Nord-Est (județul Iași, Bacău, Vaslui, Neamț, Suceava) și în al doilea rând de județele din 

sudul țării. 
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Distanța dintre orașul Flămânzi și municipiul Iași este de aproximativ 100 km, iar între orașul 

Flămânzi și municipiul Suceava este de aproximativ 75 km. Cele două municipii sunt 

recunoscute ca centre universitare și au infrastructură de transport aeriană bine dezvoltată 

(Aeroportul Internațional Iași și Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare Suceava). 

 

Scurt istoric 

Primul document ce atestă documentar numele unității administrativ-teritoriale Flămânzi 

datează din septembrie 1605 din cancelaria voievodului Ieremia Movilă. Documentul este 

scris în limba slavonă și are aplicate două peceți. Cu toate că primele document datează din 

anii 1600, la nivelul teritoriului orașului Flămânzi s-au găsit vestigii arheologice care 

dovedesc că pe acest teritoriu au fost așezări încă din epoca primitivă și antică. 

Orașul Flămânzi este cunoscut ca locul din care a izbucnit marea răscoală țărănească din 

1907. Astfel, la nivel național și internațional orașul Flămânzi este considerat simbolul setei 

de dreptate a țăranului român. În cadrul consiliului local al orașului Flămânzi este organizată 

o mini-expoziție cu documente ce atestă evenimentele din 1907 și documente autentice se 

găsesc și la Muzeul din Botoșani, Arhivele statutului din Botoșani și Iași, respectiv 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. 

 

Elemente de cadru natural 

Așezare geografică. Orașul Flămânzi este poziționat la marginea vestică a Câmpiei Jitiei 

Interioare și a Bahluiului și cuprinde o parte din Depresiunea de contact – Frumușica. De 

asemenea, orașul Flămânzi este o așezare ce marchează linia vestică dintre Câmpia 

Moldovei și Podișul Sucevei 

La intersecția paralelei de 47° 33' latitudine nordică și a meridianului de 26° 55' longitudine 

estică se află centrul orașului Flămânzi. 

Relief. Teritoriul orașului Flămânzi are forma unui patrulater neregulat cu o suprafață totală 

de 10871 ha și este orientat către vest-est. Orașul este amplasat într-o zonă colinară, dar 
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forma de relief predominantă este șesul cu mici zone inundabile, terenul fiind inclus în zona a 

treia de fertilitate. 

Climă și precipitații. Clima specifică teritoriului orașului Flămânzi este temperat-

continentală, la fel ca la nivelul întregii țări. Clima este temperat continentală întrucât 

teritoriul orașului Flămânzi se află sub influența directă a maselor de aer continental de 

origine estică, care în general sunt caracterizate prin ierni lungi, uscate și reci și veri scurte, 

calde și uscate. Teritoriul orașului Flămânzi este situat în zona de contact a două unități 

geomorfologice și fizico-geografice  (Dealul Mare Hârlău și Câmpia Moldovei). Condițiile 

climatice locale cu nuanțe răcoroase, cu ierni prelungite și uneori cu deficit de precipitații 

sunt favorabile culturii cerealelor, florii soarelui, sfeclei de zahăr și a viței de vie. 

Partea de est a teritoriului reprezintă teritoriul cerealelor, fâșia de contact este teritoriul 

viilor și al pomilor fructiferi, iar teritoriul din partea de vest și nord-vest este dominat de 

păduri și altă vegetație forestieră. 

Temperatura medie anuală înregistrată la nivelul teritoriului orașului Flămânzi este de 

aproximativ 8,9° C. La nivel local, izoterma este de 9° C și este înregistrată la înălțimi  de 120 

m din câmpie, iar cea de 8,5° C este înregistrată cu precădere în partea de vest și nord-vest a 

orașului Flămânzi. Odată cu creșterea altitudinii temperatura scade, atingând, la peste 350 

m, valori mai mici de 8°C. Vecinătatea dealurilor mai înalte favorizează stratificarea aerului 

rece în șesul Miletinului, al Bahnei și al Oricenilor, mai ales noaptea. 

În ceea ce privește frecvența temperaturilor ridicate sau scăzute, la nivel local numărul zilelor 

cu temperaturi de vară (25°C) este de aproape 60 anual, iar al zilelor cu temperaturi tropicale 

(30°C) este de circa 12 anual, în timp ce numărul zilelor cu îngheț (sub 0° C) este de 120-130 

anual. 

Precipitațiile atmosferice constituie sursă principală de apa pentru orașul Flămânzi, aspect 

întâlnit pe pentru întreg teritoriul al Podișului Moldovei, iar cunoașterea variațiilor 

cantitative și calitative, în timp și spațiu, prezintă o deosebită importanță practică. 

Cantitatea medie anuală de precipitații căzute este de 525 mm. Pe teritoriul orașului 

Flămânzi izohieta de 500 mm este înregistrată în partea estică a orașului, iar izohieta de 550 

mm caracterizează partea de vest și nord-vest. 
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Resurse naturale. Teritoriul orașului este alcătuit din formațiuni sedimentare și nu este 

bogat în resurse naturale neregenerabile (similar întregului teritoriul al județului Botoșani). 

La nivelul teritoriului orașului Flămânzi există resurse naturale precum calcare eolitice, gresii 

calcaroase, micro-conglomerate cuarțifere și sunt mai curând exploatate în vederea utilizării 

acestora la temelia caselor, construcția de beciuri, fântâni, etc. Astfel, resursele naturale 

fiind reduse ca număr și cantitate nu pot fi exploatate la scală mare, ci doar la nivel redus. 

La nivelul teritoriului orașului Flămânzi există următoarele resurse regenerabile: resurse de 

apă subterană și de suprafață, solurile bogate în cernoziomuri, vegetația bogată specifică 

zonei forestiere, de luncă, stepei și silvostepei, faună bogată și diversificată (mistreț căprior, 

vulpe , iepure, pisică sălbatică, păsări de penaj, fauna acvatică legată de existența lacurilor) și 

resursele forestiere. 

 

Relații în teritoriu 

Orașul Flămânzi face parte din următoare parteneriate strategice: 

 Grup de Acțiune Locală Colinele Moldovei al cărui scop principal este sprijinirea 

dezvoltării comunităților partenere, prin promovarea cooperării pentru rezolvarea 

unor proiecte comune prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea 

fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi 

capacității de dezvoltare și implementării strategiei de dezvoltare în vederea 

conservării patrimoniului rural și cultural, ale dezvoltării mediului economic și 

abilităților organizatorice ale comunităților locale. 

 Asociația intercomunitară ECOPRES Botoșani formată din 79 de unități 

administrativ-teritoriale al cărei scop este înființarea, organizarea, reglementarea, 

finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a unor proiecte de 

investiții publice de interes zonal sau regional pentru ca cetățenii județului Botoșani 

să beneficieze de un mediu mai puțin poluat și de servicii de salubrizare moderne și 

eficiente 

 Asociația de dezvoltare intercomunitară Aqua Botoșani formată din 66 de unități 

administrativ-teritoriale al cărei scop este înființarea, organizarea, reglementarea, 
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finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de 

alimentare cu apă și canalizare în interesul general al locuitorilor membrilor asociați.  

Grup de Acțiune Locală Colinele Moldovei - scurtă descriere 

Grupul de Acțiune Locală Colinele Moldovei ce cuprinde 47 de membri, dintre care: 12 

comune, 15 societăți cu răspundere limitată, 1 întreprindere familială, 5 întreprinderi 

individuale, 1 persoană fizică autorizată, 1 societate agricolă, 2 cooperative agricole, 3 

asociații a crescătorilor de animale, 5 organizații non-guvernamentale și 2 persoane fizice. 

Rolul primordial al microregiunii GAL Colinele Moldovei este de a comunica, a oferi suport și 

consultanță actorilor locali, de a stimula atragerea de fonduri necesare dezvoltării locale, 

precum şi de a selecta proiectele din teritoriu conform strategiei adoptate și asumate. 

Teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei”1 cuprinde un număr de 13 localități, din care 12 localități 

sunt cuprinse în județul Botoşani şi 1 localitate în județul Iaşi. GAL Colinele Moldovei are în 

componență următoarele comune: Albeşti, Blândeşti, Călăraşi, Copălău, Deleni (județul Iași), 

Frumuşica, Flămânzi, Hlipiceni, Lunca, Răuseni, Stăuceni, Sulița Și Todireni. 

Microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” este situată în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est, 

în partea de sud a județului Botoşani. Din punct de vedere administrativ, teritoriul 

microregiunii ocupă 16,11% din teritoriul județului Botoşani şi 2,82% din suprafața județului 

Iaşi. Microregiunea „Colinele Moldovei” se învecinează cu mai multe localități din cele două 

județe amintite anterior: 

 la Nord: comuna Răchiți (județul Botoşani), comuna Unțeni (județul Botoşani), 

comuna Gorbăneşti (județul Botoşani), comuna Truşeşti (județul Botoşani) şi 

comuna Durneşti (județul Botoşani); 

 la Est: comuna Româneşti (județul Botoşani) şi comuna Santa Mare (județul 

Botoşani); 

 la Sud: comuna Andrieşeni (județul Iaşi), comuna Plugari (județul Iaşi), comuna 

Şipote (județul Iaşi), comuna Prăjeni (județul Botoşani), oraşul Hârlău (județul Iaşi), 

comuna Sirețel (județul Iaşi) 

                                                             
1
 Sursa informațiilor: http://colinele-moldovei.ro 



 Strategia de dezvoltare locală a orașului Flămânzi pentru perioada 2014-2020 

 

P
ag

e
 1

6
 

 la Vest: comuna Coşula (județul Botoşani), comuna Băluşeni (județul Botoşani), 

municipiul Botoşani (județul Botoşani), comuna Cristeşti (județul Botoşani) şi 

comuna Tudora (județul Botoşani). 

Coordonatele geografice ce delimitează microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” sunt: 

 limita nordică (comuna Stăuceni, județul Botoşani) – latitudine 47° 77`; 

 limita sudică (comuna Deleni, județul Iaşi) – latitudine 47°25`; 

 limita vestică (comuna Deleni, județul Iaşi) – longitudine 26° 39`; 

 limita estică (comuna Călăraşi, județul Botoşani) – longitudine 27° 19`. 

Accesul în localitățile componente ale microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” se poate 

realiza atât prin intermediul căilor rutiere, cât şi prin intermediul căilor feroviare. Astfel, 

principalele drumuri care deservesc acest teritoriu sunt: 

 Drumul național DN28B (Târgu Frumos – Hârlău – Frumuşica – Flămânzi – Botoşani); 

 Drumul național DN29D (Botoşani – Stăuceni – Truşeşti – Ştefăneşti); 

 Drumul județean DJ292B (Flămânzi – Prăjeni – Plugari – Şipote); 

 Drumul județean DJ297 (Silişcani – Blândeşti – Sulița – Lunca – Todireni); 

 Drumul județean DJ292 (Truşeşti – Albeşti – Jijia). 
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Imagini din orașul Flămânzi 
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Capitolul 2. Populația stabilă și structură demografică 

 

Demografie – evoluție și potențial 

Județul Botoșani are în componență două municipii, cinci oraşe şi 71 comune.  

Populația totală  a județului Botoșani este de 440.539 persoane dintre care, 41,9% sunt 

localizate în mediul urban (184.650 persoane). 

La 1 ianuarie 2013, populația orașului Flămânzi era de 11.717 persoane și ocupa poziția a 

patra în context județean în funcție de efectivul demografic, fiind precedat de municipiile 

Botoșani și Dorohoi,respectiv orașul Darabani. Populația orașului Flămânzi reprezintă 2,7% 

din populația totală a județului Botoșani și 6,3% din populația urbană a județului. Din punct 

vedere demografic, populația stabilă a municipiului Botoșani însumează 113766 persoane, 

ceea ce reprezintă 61,6% din efectivul demografic urban al județului Botoșani. 

Pe parcursul a șase ani de zile, în perioada 2008-2013, populația orașului Flămânzi a scăzut 

cu 2,7%, respectiv 329 persoane. Trendul descendent al populației orașului Flămânzi este 

mai accentuat comparativ cu cel înregistrat în mediul urban regional (-1,1%) sau cel național 

(-1,6%), dar mai puțin accentuat în comparație cu scăderea demografică înregistrată în 

mediul urban la nivel județean (-2,9%). 

Table 1 - Evoluția populației urbane în perioada 2007-2013 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2008 

 
persoane persoane % 

România 11,872,270 11,835,100 11,818,670 11,778,195 11,737,460 11681500 -190,770 -1.6% 

Regiunea Nord-Est 1,612,414 1,606,308 1,601,968 1,594,032 1,595,538 1595347 -17,067 -1.1% 

Jud. Botoșani 190,261 188,932 188,092 187,525 185,505 184650 -5,611 -2.9% 

Or. Flămânzi 12,046 11,995 11,947 11,909 11,785 11717 -329 -2.7% 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani, calcule proprii 
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Table 2 – Rata de creștere a populației în perioada 2007-2012 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008…2013 

 persoane % față de anul precedent % mediu 

România 11,872,270 -0.31% -0.14% -0.34% -0.35% -0.48% -0.32% 

Regiunea Nord-Est 1,612,414 -0.38% -0.27% -0.50% 0.09% -0.01% -0.21% 

Jud. Botoșani 190,261 -0.70% -0.44% -0.30% -1.08% -0.46% -0.60% 

Or. Flămânzi 12,046 -0.42% -0.40% -0.32% -1.04% -0.58% -0.55% 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani, calcule proprii 

 

Din punct de vedere al structurii efectivului demografic urban pe sexe se observă că,la 1 

ianuarie 2013, la nivel național ponderea persoanelor de sex feminin este de peste 52,4% și 

ponderea persoanelor de sex masculin care este de 47,6%, în timp ce la nivelul orașului 

Flămânzi distribuția este echilibrată (50,3% persoane de sex masculin; 49,7% persoane de 

sex feminin). 
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Mediul urban din .... Total Masculin Feminin Masculin Feminin Raportul de masculinitate 
 persoane % bărbați la 100 femei 

România 11681500 5559819 6121681 47.6% 52.4% 90.8 

Regiunea Nord-Est 1595347 764460 830887 47.9% 52.1% 92.0 

Jud. Botoșani 184650 88750 95900 48.1% 51.9% 92.5 

Or. Flămânzi 11717 5896 5821 50.3% 49.7% 101.3 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

Comparând distribuția populației urbane pe sexe înregistrată la nivel național cu cea a 

arealului din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est sau din județul Botoșani, observăm că nu 

există o diferență semnificativă între distribuții și că populația feminină reprezintă 

aproximativ 52% din totalul demografic urban. 

Raportul de masculinitate este raportul dintre numărul bărbaților și cel al femeilor dintr-o 

populație dată și, în general,este exprimat, ca numărul de bărbați la 100 de femei. În orașul 

Flămânzi, la 1 ianuarie 2013, raportul de masculinitate era de 101,3 bărbați la 100 femei, în 

timp ce în mediul urban al județului Botoșani acest indicator demografic are valoarea 92,5 

(aproximativ 93 bărbați la 100 femei). 
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În anul 2012, densitatea populației orașului Flămânzi era de 699 locuitori / kmp intravilan , 

fiind cea mai mică valoare comparativ cu media națională, regională, județeană și chiar cu 

valorile înregistrate de fiecare unitate administrativ teritorială urbană din județul Botoșani.  

La 1 ianuarie 2013, densitatea populației din mediul urban din județul Botoșani era de 2686,6 

locuitori / kmp. În ceea ce privește distribuția teritorială a densității populației se remarcă 

faptul că valorile pentru acest indicator variază de la 695 locuitori / kmp (orașul Flămânzi) 

până la 5834,2 locuitori / kmp (municipiul Botoșani). 
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Densitatea populației (1 ianuarie 2013) 

 
Populație Suprafața intravilană mediul urban Densitate 

 (persoane, 1 ian. 2013) (kmp) (loc / kmp) 

România (zona urbană) 11681500 4441.0 2630.4 

Regiunea Nord-Est (zona urbană) 1595347 558.8 2854.8 

Județul Botoșani (zona urbană) 184650 68.7 2686.6 

Municipiul Botoșani 113766 19.5 5834.2 

Municipiul Dorohoi 28824 12.1 2386.1 

Oraș Bucecea 5173 5.8 895.0 

Oraș Darabani 11807 10.2 1163.3 

Oraș Flămânzi 11717 16.9 695.0 

Oraș Săveni 7763 3.3 2381.3 

Oraș Ștefănești 5600 1.1 5090.9 

sursa datelor: INS 

 

La 1 ianuarie 2013, în mediul urban românesc densitatea populației era de 2630,4 locuitori / 

kmp intravilan, fiind mai mică decât densitatea înregistrată la nivelul mediului urban din 

Regiunea Nord-Est (2854,8 locuitori / kmp) și județean (2686,6 locuitori / kmp). 
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Structura populației pe grupe de vârstă. În orașul Flămânzi din cele 11717 persoane, 18,8% 

sunt tineri (cu o vârstă cuprinsă între 0 și 14 ani), 67,4% sunt adulți și 13,8% sunt persoane 

vârstnice (65 ani și peste). 

 
Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Raportul de masculinitate 

 persoane % bărbați la 100 femei 

0-14 ani 2205 1138 1067 18.8% 19.3% 18.3% 106.7 

15- 64 ani 7899 4112 3787 67.4% 69.7% 65.1% 108.6 

65 ani + 1613 646 967 13.8% 11.0% 16.6% 66.8 

Total 11717 5896 5821 100.0% 100.0% 100.0% 101.3 

vârsta medie 37,2 ani 35,7 ani 38,6 ani - - - - 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

Din distribuția pe grupe mari de vârstă și pe sexe a orașului Flămânzi, se observă că 

segmentele de populație tânără (0-14 ani) şi adultă (peste 15-64 ani) sunt mai bine 

reprezentate la nivelul populației de sex masculin (89% din totalul populației de sex 

masculin) comparativ cu ponderea per total (86,2%) și ponderea la nivelul populației de sex 

feminin (83,4%). 16.6% din populația de sex feminin are o vârstă de 65 ani și peste.  

0-14 ani 
18.8% 

15- 64 ani 
67.4% 

65 ani + 
13.8% 

1 ianuarie 2013: populația orașului Flămânzi pe grupe mari de vârstă 
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Raportul de masculinitate variază pe grupe de vârstă întrucât mortalitatea este diferită în 

cazul persoanelor de sex masculin, respectiv persoanelor de sex feminin. Astfel, se remarcă 

valoarea de 66,8 a raportului de masculinitate pentru grupa de vârstă 65 ani și peste. În 

această situație indicatorul are o valoare semnificativ mai mică decât raportul de 

masculinitate per total și, în demografie, fenomenul este cunoscut şi explicabil prin speranța 

de viață mai mare la femei, dat fiind faptul că mortalitatea la aceste categorii de vârste este 

mai accentuată în cazul bărbaților (de exemplu, la nivelul județului Botoșani, în anul 2011, 

speranța de viață la bărbați era de 69,02 ani și la femei de 76,65 ani). 

 

Piramida vârstelor pentru orașul Flămânzi evidențiază o creștere moderată, având forma 

unei “căpițe” ce este caracteristică unei populații cu un procent relativ mic al persoanelor 

tinere și care evidențiază că procesul de îmbătrânire nu este prea avansat. 
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Distribuția populației pe grupe mici de vârstă evidențiază un “dezechilibru” și pe sexe la 

nivelul orașului Flămânzi. De exemplu, ponderea persoanelor de sex masculin a căror vârstă 

este cuprinsă între 30 și 44 ani ( 1514 persoane, 25,% din populație totală de sex masculin) 

diferă semnificativ de ponderile deținute de persoanelor de sex feminin pentru aceleași 

grupe de vârstă (1244 persoane, 21,4% din populație totală de sex feminin). O diferență 

semnificativă între ponderile pe sexe se remarcă și în cazul vârstei de 55 ani +. În această 

situație populația feminină este vizibil mai mare decât cea masculină  (1609 persoane de sex 

feminin și 1193 persoane de sex masculin). Explicația este similară cu cea întâlnită în cazul 

raportului de masculinitate și anume - speranța de viață mai mare la femei. 

Piramida vârstelor pune în evidență efectivele bine reprezentate de populație cu vârste între 

0-14 ani, reflectând natalitatea relativ bună, dar şi segmentele bine reprezentate de 

populația cu vârsta cuprinsă 25 și 39 ani. Grupele de vârstă 25-39 ani reprezintă atât un 

potențial din punct de vedere demografic, întrucât aceste segmente concentrează populația 

feminină de vârstă fertilă (concentrând segmente importante de populație feminină de 

vârstă fertilă), cât şi un potențial din punct de vedere al dezvoltării socio-economice 

echilibrate a orașului Flămânzi. 

Raportul de dependență demografică este un indicator al poverii economice pe care 

populația productivă (persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani) o poartă, chiar dacă 

există situații în care unele persoane denumite generic “dependente” (persoanele cu vârsta 

cuprinsă între de până la 15 ani și cele de peste 65 ani) sunt active, iar cele în vârstă 

productivă (de muncă) sunt dependente din punct de vedere economic. 

  or. Flămânzi județul Botoșani reg. Nord-Est România 

 1 iulie 2012: persoane, mediul urban 

0-14 ani 2,247 28,308 236,829 1,613,279 

15-64 ani 7,877 137,574 1,181,239 8,616,644 

65 ani și peste 1,642 18,082 174,086 1,448,677 

total 11,766 183,964 1,592,154 11,678,600 

raportul de dependență demografică* 49.4 33.7 34.8 35.5 

gradul de îmbătrânire demografică** 73.1 63.9 73.5 89.8 
* = raportul dintre numărul persoanelor de vârstă „dependentă” (persoane de sub 15 ani și de peste 65 ani) și populația în vârstă  de muncă (15-

64 ani) exprimat la 100 de persoane. 
* * = raportul dintre populația cu vârstă de 65 ani +  şi populația cu vârsta cuprinsă între  0 și 14 ani exprimat la 100 persoane  

sursa datelor: INS, calcule proprii 
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La 1 iulie 2012, în orașul Flămânzi, raportul de dependență demografică era de 49,4% ceea 

ce înseamnă că la fiecare 100 persoane în vârstă de muncă (15-64 ani) revin 49,4 persoane 

“dependente” (tineri și vârstnici). Valorile înregistrate în arealul urban județean, regional și 

național sunt similare fiind cuprinse între 33,7% și 35,5%, dar mai mici decât cele înregistrate 

la nivelul orașului Flămânzi. Din cartograma indicatorilor demografici se observă că 

presiunea asupra persoanelor active din orașul Flămânzi este mult mai mare comparativ cu 

valorile înregistrate la nivel județean (33,7%), regional (34,8%) și național (35,5%). 

 

Gradul de îmbătrânire demografică, cunoscut și sub numele de indicele vitalității populației, 

calculat prin raportarea populației tinere la populația vârstnică are valoarea de 73,1% pentru 

orașul Flămânzi fiind mai mare decât valoarea județeană la nivel urban (63,9%), dar mai mică 

decât valoarea națională (89,7%). Valorile sunt sub valoarea de 150% care asigură înlocuirea 

generațiilor. 

Natalitate, mortalitate şi spor natural. În anul 2012, în orașul Flămânzi s-a înregistrat 

naşterea a 117 copii și decesul a 169 persoane, rezultând un spor natural negativ de 52 

persoane. 
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Raportând datele relative la mia de locuitorilor obținem date absolute, care  în demografie 

poartă numele de rata natalității, respectiv rata mortalității și rata sporului natural. 

În anul 2012 la 1 iulie, în orașul Flămânzi rata natalității a fost de 9,9‰ fiind cu doar 0,2‰ 

mai mare decât cea înregistrată în arealul urban al județului Botoșani. 

Rata sportului natural a fost negativă în orașul Flămânzi (-4,4‰) și în mediul urban de la 

nivel național (-0,8‰) și pozitiv în mediul urban județean (1,2‰), respectiv regional (1,0‰). 

 

Rata sporului natural înregistrată la nivelul orașului Flămânzi este caracterizată de o 

accentuare negativă în anul 2012 (-4,4‰) comparativ cu anul 2007 (-1,7‰). Un trend 

descendent al ratei sporului natural se remarcă și în cazul celorlalte areale urbane (național, 

regional, județean). 

 
Orașul Flămânzi Județul Botoșani  Regiunea Nord-Est România 

 1 iulie 2012: ‰, mediul urban 

rata natalității 9.9 9.7 10.1 9.2 

rata mortalității 14.3 8.5 9.1 10.0 

rata sportului natural -4.4 1.2 1.0 -0.8 

sursa datelor: INS, calcule proprii 
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În anii 2011-2012, în orașul Flămânzi nu au fost înregistrate cazuri de decese în rândul copiilor 

cu vârstă sub un an, dar în anul 2008 numărul deceselor în rândul copiilor cu vârstă sub un an 

a fost egal cu 4, iar rata mortalității infantile la momentul respectiv a fost de 28,6‰. În anul 

2008, când la nivel local au fost înregistrate 4 decese în rândul copiilor cu vârsta sub un an, la 

nivel județean (mediul urban) au fost înregistrate în total 16 cazuri (ceea ce înseamnă că 25% 

din cazurile de mortalitate infantilă din mediul urban din județul Botoșani au fost înregistrate 

în orașul Flămânzi). 

În mediul urban județean, rata mortalității infantile, în anul 2008 a fost de 7,8‰, iar în anul 

2012 de 6,6‰. 

Nupțialitate şi divorțialitate. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în anul 2012 în mediul 

urban peste 68 mii de căsătorii, cu 859 mai multe decât în anul 2011. Numărul divorțurilor 

pronunțate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 

10022 divorțuri, cu 3362 mai puține decât în anul 2011. 
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În mediul urban din județul Botoșani, numărul căsătoriilor a fost de 1091 în anul 2012, ceea 

ce reprezintă 10,9% din numărul total de căsătorii înregistrat la nivel Regiunii de Dezvoltare 

Nord-Est. 

 
um Orașul Flămânzi Județul Botoșani  Regiunea Nord-Est România 

  anul 2012, mediul urban 

căsătorii număr 47 1091 10022 68821 

divorțuri număr 6 281 3086 21790 

rata de nupțialitate ‰ 4,0 5,9 6,3 5,9 

rata de divorțialitate ‰ 0,5 1,5 1,9 1,9 

sursa datelor: INS, calcule proprii 

În orașul Flămânzi, în anul 2012 au fost oficiate 47 de căsătorii și au fost pronunțate 6 

divorțuri. Comparativ cu anul precedent numărul căsătoriilor a scăzut cu 5, iar numărul 

divorțurilor cu 4. 

 

În perioada 2007-2012, în orașul Flămânzi au scăzut atât rata de nupțialitate, cât și rata de 

divorțialitate. 
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Demografie – previziuni 

Previziunea demografică pentru populația orașului Flămânzi pornește de la trendul ultimilor 

ani și are în vedere mișcarea naturală și migratorie a populației. 

În procesul de previziune a efectivului demografic al orașului Flămânzi în anul 2020 au fost 

luate în calcul 3 modele: 

 previziunea optimistă: peste 7 ani populația orașului Flămânzi va fi cu 3,6% mai 

mare 

 previziunea realistă: peste 7 ani populația orașului Flămânzi va fi cu 0,3% mai mare 

 previziunea pesimistă: peste 7 ani populația orașului Flămânzi va fi cu 1,0% mai mică 

 
Anul 
2007 

Anul 2013 Anul 2020  2013/2007 2020/2013 2020/2007 

 persoane % 

previziune optimistă 12407 11717 12137 -5.6% 3.6% -2.2% 

previziune realistă 12407 11717 11750 -5.6% 0.3% -5.3% 

previziune pesimistă 12407 11717 11603 -5.6% -1.0% -6.5% 

sursa datelor: INS, calcule proprii 
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Capitolul 3. Forța de muncă 

 

Populația activă și ocupată 

Conform rezultatelor de la Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011 prelucrate 

de Direcția Județeană de Statistică Botoșani, în anul 2011 populația stabilă a orașului 

Flămânzi era de 10136 persoane, dintre care populație activă 4490 persoane (44,3%). 

Din cei 10136 locuitori stabili localizați la nivelul orașului Flămânzi, în anul 2011, peste 45% 

erau din cartierul-reședință Flămânzi, 32,6% din cartierul Nicolae Bălcescu și 10,7% din 

cartierul Poiana. 

Satele Chițoveni și Prisăcani reunesc 11,4% din totalul populației (1158 persoane). 
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Cartier / sat component 
Populația 
stabilă - 
TOTAL 

Populația activă 

Total Ocupată Șomeri 

  
Total 

în căutarea unui alt 
loc de muncă 

în căutarea primului 
loc de muncă 

 
Recensământul Populației și Locuințelor 2011, persoane; %  

 persoane % populație activă % din total șomeri 

Oraș Flămânzi 10136 4490 93.2% 6.8% 51.0% 49.0% 

Flămânzi 4584 1964 92.4% 7.6% 50.0% 50.0% 

Nicolae Bălcescu 3309 1557 93.2% 6.8% 61.3% 38.7% 

Poiana 1085 452 95.1% 4.9% 31.8% 68.2% 

Chițoveni 521 240 92.9% 7.1% 35.3% 64.7% 

Prisăcani 637 277 96.0% 4.0% 27.3% 72.7% 

sursa datelor: DJS Botoșani, RPL 2011 calcule proprii 
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Din cele 4490 persoane active din orașul Flămânzi, 43,7% sunt cartierul cu același nume (Flămânzi), 

34,7% sunt din cartierul Nicolae Bălcescu și 10,1% sunt din cartierul Poiana, iar 11,5% dintre 

persoanele active sunt din satele componente (Chițoveni și Prisăcani). 
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Flămânzi (RPL 2011) 
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populație totală (persoane) 

ponderea populației activă (%) 
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Rata de ocupare. Pentru studiul situației pieței muncii de la nivelul teritoriului orașului 

Flămânzi un indicator social cheie este rata de ocupare a forței de muncă (procentul de 

persoane angajate din totalul populației în vârstă de muncă)  

La nivelul orașului Flămânzi rata de ocupare a populației active este de 93,1%2 comparativ cu 

media înregistrată la nivel național de 58,5% (conform Statistici Eurostat privind ocuparea 

forței de muncă în anul 2011). Rata de ocupare ridicată este explicată prin prisma faptului că 

specificul orașul Flămânzi este preponderent agro-zootehnic, dar aceasta nu înseamnă că 

populația generează venituri și au nivel de trai ridicat, ci doar faptul că desfășoară o activitate 

ce își asigură produse pentru consum propriu. 

La nivelul mediului urban,potrivit INS, în trimestru IV al anului 2011 rata de ocupare în 

Regiunea Nord-Est era de 49,9%, iar la nivel național 49,8%. 

 
                                                             
2 Populația ocupată cuprinde, conform metodologiei Anchetei statistice asupra forței de muncă în gospodării, toate persoanele de 15 ani și peste care au 

desfășurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel putin o oră (cel puțin 15 or e pentru lucrătorii pe cont propriu și lucrătorii 
familiali neremunerați din agricultură anterior anului 2011) în perioada de referință (o săptămănă), în scopul obținerii unor  venituri sub formă de salarii, 
plată în natură sau alte beneficii. Începând din anul 2011, lucrătorii pe cont propriu și lucrătorii familiali neremunerați care lucrează în agricultură sunt 
considerați persoane ocupate doar dacă sunt proprietarii producției agricole (nu neapărat și ai pământului) obținute și îndeplinesc una dintre următoarele 

condiții: a) producția agricolă este destinată, fie și măcar în parte, vânzării sau schimbului în natura (troc); b) producția agricolă este destinată exclusiv 
consumului propriu dacă aceasta reprezintă o parte substanțiala a consumului total al gospodăriei (sursa: INS) 
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În fiecare cartier / sat component rata de ocupare a populației este de peste 92,0%. Cea mai 

mare rată de ocupare este înregistrată în satul Prisăcani (96,0%), iar cea mai mică  în cartierul 

Flămânzi (92,4%). 

 

Rata șomajului 

La nivelul orașului Flămânzi, ponderea șomerilor din totalul populației active este de 6,8% 

conform rezultatelor de la Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011.  

Realizând o analiză comparativă, se remarcă faptul că la teritoriului orașului Flămânzi 

fenomenul “rata șomajului” este mai accentuată decât rata șomajului înregistrată la nivelul 

județului Botoșani (4,0% în anul 2011). 

În Regiunea Nord-Est, în anul 2011, rata șomajului era de 5,8%, iar la nivel național rata 

șomajului a fost de 5,2%. 
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Populația activă și ponderea șomerilor din totalul populației active de la nivelul 
teritoriului orașului Flămânzi pe cartiere și sate componente  (RPL 2011) 
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În profil teritorial, cartierul Flămânzi înregistrează cea mai mare ponderea a șomerilor în 

rândul populației active (7,6%) și satul component Prisăcani înregistrează cea mai mică 

ponderea a șomerilor în rândul populației active (4,0%). 

 

În orașul Flămânzi numărul total al șomerilor este 306 persoane, dintre care 156 persoane 

sunt în căutarea unui alt loc de muncă și 150 persoane sunt în căutarea primului loc de 

muncă. 
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Din cei 306 șomeri din orașul Flămânzi, 150 șomeri (49,0%) sunt din cartierul Flămânzi. 

 

 

Salariați 

În ceea ce privește numărul salariaților, datele oferite Institutul Național de Statistică și de 

Direcția județeană de Statistică Botoșani fac referire la numărul mediu de salariați3. 

În anul 2012, la nivel național numărul mediu al salariaților însuma 4 442 865 persoane, ceea 

ce reprezintă 20,8% din populația totală stabilă la 1 iulie 2012. 

În anul 2012, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est numărul mediu al salariați se cifra la peste 

505 mi persoane și reprezenta 13,7% din totalul populație, iar în județul Botoșani ponderea 

numărului mediu de salariați din totalul populației era de 11,2%. 

                                                             
3 Numarul mediu al salariatilor reprezinta numarul de salariati angajati cu contracte individuale de munca, platiti de intrepri ndere pentru o 

durata medie normala a timpului de lucru, pe perioada de referinta. Se determina ca medie aritmetica simpla calculata prin impartirea sumei 
efectivelor zilnice de salariati din perioada de referinta, inclusiv din zilele de repaus saptaminal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare, la 
numarul total al zilelor calendaristice. Salariatii angajati cu program partial sunt inclusi proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul 
individual de munca (sursa: INS) 

Flămânzi 
49.0% 

Nicolae Bălcescu 
34.6% 

Poiana 
7.2% 

Chițoveni 
5.6% 

Prisăcani 
3.6% 

Repartiția pe cartiere și sate componente a șomerilor din orașul Flămânzi 
(RPL 2011) 



Strategia de dezvoltare locală a orașului Flămânzi pentru perioada 2014-2020 
 

P
ag

e
 5

3 

Numărul mediul al salariaților din orașul Flămânzi, în anul 2012, era de 531 persoane, fiind cu 

58,2% mai mic decât numărul mediu de salariați înregistrat în urmă cu nouă ani (anul 2004). 

Comparativ cu ponderile înregistrate la nivel național, regional sau județean, se remarcă 

faptul că în orașul Flămânzi numărul mediu al salariați reprezintă doar 4,5% din totalul 

populației stabile existente la 1 iulie 2012. 

Ținând cont de faptul că, la 1 ianuarie 2012, populația orașului Flămânzi cu vârsta cuprinsă 

între 15 și 64 ani este de 7827persoane, ponderea numărului mediu de salariați în cadrul 

grupului de persoane apte de muncă este de 6,8%. 

Analiză comparativă: evoluția numărului mediu al salariaților în perioada 2004-2012 

 
2004 … 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004 

 
 persoane persoane % 

România 4468837  5046317 4774263 4376044 4348739 4442865 -25972 -0.6 

Regiunea Nord-Est 563041  592399 556601 499314 492185 505799 -57242 -10.2 

Jud. Botoșani 53829  56570 55511 47860 47841 49265 -4564 -8.5 

Or. Flămânzi 1270  595 706 683 680 531 -739 -58,2 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani, calcule proprii 
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Din cei 531 salariați înregistrați la nivelul teritoriului orașului Flămânzi 45,4% fac parte din 

sistemul public (fiind salariați administrație publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul 

public, învățământ, sănătate şi asistență socială, activități de spectacole,culturale şi 

recreative), 7,9% sunt angajați ai sectorului industrial și 4,9% în sectorul agricultură, 

silvicultură și pescuit. 

 

 
Or. 

Flămânzi 
Jud. 

Botoșani 
Or. 

Flămânzi 
Jud. 

Botoșani 

 persoane % 

Total 531 49265 100.0% 100.0% 

Agricultură, silvicultură, pescuit 26 1681 4.9% 3.4% 

Industrie 42 13159 7.9% 26.7% 

Construcții 54 3611 10.2% 7.3% 

Comerț 69 8645 13.0% 17.5% 

Servicii 99 6385 18.6% 13.0% 

Servicii publice (administrație, învățământ, sănătate etc.) 241 15784 45.4% 32.0% 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani, calcule proprii 
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Structura numărului mediu al salariaților din orașul Flămânzi 
pe activități economice (2012) 
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Analiza comparativă orașul Flămânzi – județul Botoșani a structurii numărului mediu al 

angajaților pe activități economice evidențiază diferențe semnificative pentru sectorul 

industrie și servicii publice. Astfel, în județul Botoșani ponderea angajaților în sectorul 

industrial este de 26,7%, în timp ce în orașul Flămânzi ponderea acestora este de 7,9%, 

diferența între cele două unități administrativ-teritoriale fiind de 18,8 puncte procentuale. În 

orașul Flămânzi ponderea angajaților din sectorul public este cu 13,4 puncte procentuale mai 

mare decât ponderea înregistrată la nivel județean (32,0% din totalul numărului mediu al 

angajaților). 

 

Câștigul salarial 

Câștigul salarial nominal mediu brut lunar în județul Botoșani era, în anul 2012, de 1539 lei și 

reprezenta 91,7% din câștigul salarial înregistrat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est și 

74,6% din media națională. 

 

 
Câștig salarial nominal mediu BRUT lunar Câștig salarial nominal mediu NET lunar 
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România 1761 2063 302 17.1% 1309 1507 198 15.1% 

Regiunea Nord-Est 1543 1679 136 8.8% 1155 1229 74 6.4% 

Județul Botoșani 1390 1539 149 10.7% 1036 1126 90 8.7% 

sursa datelor: INS,  calcule proprii 

Angajații din județul Botoșani au câștigat în anul 2012 un salariu nominal mediu net lunar de 

1126 lei, fiind cu 90 lei (+8,7%) mai mare decât cel înregistrat în anul 2008. În perioada 2012-

2008, la nivel național câștigul salarial nominal mediul net lunar a crescut cu 15,1% (+198 lei), 

iar la nivel regional cu doar 6,4% (74 lei). 
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Cartograma “categorii de populație” 
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Capitolul 4. Economie 

 

Conturi naționale 

În România, în anul 2011, produsul intern brut (PIB) regional pe locuitor - prețuri curente, 

calculate conform CAEN Rev.2 înregistra valoarea de 26,099.9 lei / locuitor, fiind inferior 

produsului intern brut pe locuitor înregistrat pentru Regiunea București-Ilfov (65,757.3 lei / 

locuitor). 

 2008 2009 2010 2011 2008/2011 

 ron / locuitor ron / locuitor % 

Total 23,934.6 23,341.4 24,435.9 26,099.9 2,165.3 9.0% 

Regiunea Nord -Vest 21,542.1 21,297.4 21,827.2 22,523.0 980.9 4.6% 

Regiunea Centru 22,707.7 22,618.8 23,428.3 24,395.4 1,687.7 7.4% 

Regiunea Nord - Est 14,794.5 14,649.3 15,014.8 15,445.2 650.7 4.4% 

Regiunea Sud-Est 19,098.9 18,738.2 20,076.8 21,258.1 2,159.2 11.3% 

Regiunea București - Ilfov 59,680.2 55,079.3 58,137.0 65,757.3 6,077.1 10.2% 

Regiunea Sud - Muntenia 19,648.1 19,913.7 20,288.2 21,550.8 1,902.7 9.7% 

Regiunea Sud -Vest - Oltenia 17,831.8 17,752.8 18,735.1 19,960.9 2,129.1 11.9% 

Regiunea Vest 26,173.2 25,602.4 27,640.0 28,940.4 2,767.2 10.6% 
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În regiunea Nord-Est produsul intern brut / locuitor, în anul 2011, a înregistrat 15,445.2 lei, 

fiind mai mare cu 4.4% decât în anul 2008. Produsul intern brut al regiunii Nord-Est 

reprezintă doar 0.6 din media națională și o cincime din PIB regional București-Ilfov. 

În anul 2013, potrivit datelor furnizate de Comisia Națională de Prognoză (“Prognoza de 

primăvară”, noiembrie 2013) la nivel regional PIB a crescut real cu 1,6%, în timp ce la nivelul 

județului Botoșani creșterea este de 1.3% (fiind cea mai mică în profil teritorial al regiunii 

Nord-Est). 

Din tabelul de date care prezintă evoluția principalilor indicatori economico-sociali, în 

Regiunea Nord-Est, se remarcă faptul că în anul 2013 comparativ cu anul precedent, în profil 

teritorial, județul Iași a înregistrat cea mai mică evoluție a PIB-ului de 1,1%, iar cea mai mare 

evoluție a fost înregistrată în județul Suceava – 2.8%. 

Creșterea reală a PIB în județul Botoșani a fost de 2.4% în anul 2013 comparativ cu anul 2012. 

Table 3 - Evoluția principalilor indicatori economico – sociali pe județe, Regiunea Nord-Est în anul 2013 

  Total regiune Bacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui 

Creștere reală a PIB 1,6 1,2 2,4 1,1 1,8 2,8 0,5 

PIB/locuitor (euro) 4150 4700 3366 5388 3485 3982 2804 

Populația ocupată civilă medie 1,2 1,1 1,4 1,0 1,4 1,0 1,5 

Numărul mediu de salariați 2,0 2,8 2,5 2,0 1,0 1,2 2,7 

Rata șomajului înregistrat - % 5,6 6,2 4,2 4,8 4,7 5,2 9,9 

Câștigul salarial mediu net lunar  
(lei / salariat) 

1295 1328 1185 1455 1188 1212 1198 

Câștigul salarial mediu net lunar 5,3 3,1 5,2 6,2 5,8 5,6 6,5 

sursa datelor: Comisia Națională de Prognoză, noiembrie 2013 

Cu toate că, la nivelul județului Botoșani, PIB a crescut real cu 2.4%, PIB/locuitor 

înregistrează cea mai mică valoare în cadrul regiunii Nord-Est (3366 euro / locuitor). În 

Botoșani, PIB/locuitor este mai mic cu 784 euro decât media regională. 
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Mediul de afaceri 

În România, în anul 2012, existau peste 472 mii întreprinderi active, din care 50298 sunt 

localizate în Regiunea Nord-Est (10.7%). 

În regiunea Nord-Est cele mai multe întreprinderi active există în județul Iași (27.4%).  

În anul 2012, numărul întreprinderilor active din județul Botoșani cumulează 3668 unități 

fiind în scădere cu 855 unități comparativ cu anul 2008 (-18.9%). 

 

Table 4 – Evoluția numărului întreprinderilor active la nivel național și în profil teritorial Regiunea Nord-Est 

 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2008 

 număr număr % 

România 554967 541696 491805 452010 472187 -82780 -14.9% 

Regiunea Nord-Est 60898 59051 53165 48591 50298 -10600 -17.4% 

Bacău 12318 12086 10758 9827 10403 -1915 -15.5% 

Botoșani 4523 4323 3923 3492 3668 -855 -18.9% 

Iași 17319 16671 14902 13344 13797 -3522 -20.3% 

Neamț 10170 9720 8652 7966 8073 -2097 -20.6% 

Suceava 11230 11118 10242 9607 9945 -1285 -11.4% 

Vaslui 5338 5133 4688 4355 4412 -926 -17.3% 

sursa datelor: INS, calcule proprii 
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În România, în anul 2012, la fiecare 1000 locuitori stabili revin 22.1 întreprinderi active fiind 

superior valorii înregistrate la nivelul Regiunii Nord-Est (13.6 întreprinderi active / 1000 

locuitori). 

În orașul Flămânzi, conform datele Oficiului Registrul Comerțului Botoșani numărul firmelor 

existent în anul 2012 era de 43 unități, din care 35 firme active, astfel indicatorul economic 

numărul întreprinderilor active / 1000 locuitori are valoarea 3,0 fiind de aproximativ 7,4 ori 

mai mic decât media națională și de 4,6 ori mai mic decât media regională. 

La nivelul județului Botoșani, numărul întreprinderilor active / 1000 locuitori este de 8,3 

unități fiind de 2.8 mai mare decât valoarea înregistrată la nivel local. 

 

Rata de activitate a firmelor din orașul Flămânzi este de 81,4%, conform datelor ORC 

Botoșani. 

În anul 2012, cifra de afaceri medie a unei firme active din punct de vedere economic din 

orașul Flămânzi a fost de 708077, 9 lei / unitate, iar numărul mediu de angajați a fost de 7,3 

angajați / unitate.  
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Comparativ cu anul 2008, în anul 2012 numărul firmelor active din punct de vedere economic 

a scăzut cu 16,7%, iar cifra de afaceri totală a firmelor active a scăzut cu 41,7%. Un trend 

negativ s-a înregistrat și în cazul numărului total de angajați din cadrul firmelor active – în 

anul 2012 sunt cu 27,4% mai puțini salariați în cadrul firmelor active decât în anul 2008. 

În mediul de afaceri din orașul Flămânzi nu doar numărul firmelor a scăzut și numărul de 

angajați, ci și productivitatea muncii. Astfel, în anul 2008 fiecare angajat era mai productiv 

cu aproximativ 24 mii lei decât în anul 2012. 

Indicatori economici la nivelul teritoriului orașului Flămânzi 

  u.m. 2008 2012 2012/2008 

număr firme - total, din care nr. 61 43 -18 -29.5% 

       active economic nr. 42 35 -7 -16.7% 

cifra de afaceri a firmelor active economic mii lei 42,537.3 24,782.7 -17,754.5 -41.7% 

număr angajați din cadrul firmelor active 
economic 

număr 350 254 -96 -27.4% 

rata de activitate a firmelor % 68.9% 81.4% - - 

productivitatea muncii lei (CA)/angajat 121,535.0 97,569.8 -23,965.3 -19.7% 

cifra de afaceri medie / firmă activă lei/firmă activă 1,012,792.1 708,077.9 -304,714.2 -30.1% 

nr mediu de angajați / firmă activă nr. angajați / firmă activă 8.3 7.3 -1.1 -12.9% 

sursa datelor: ORC Botoșani, calcule proprii 

 

Agricultură 

Suprafața totală a orașului Flămânzi este de 10871 ha, dintre care suprafața agricolă 

cuprinde 8376 ha, adică 77,0% din suprafața totală. 

Suprafața teritoriului orașului Flămânzi după modul de folosință 

Mod folosință ha % 

Total 10871 100.0% 

Agricolă - total, din care: 8376 77.0% 

Arabilă 5952 71.1% 

Pășuni și fânețe 2157 25.8% 

Vii și pepiniere viticole 125 1.5% 

Livezi și pepiniere pomicole 142 1.7% 

Terenuri neagricole – total, din care: 2495 23.0% 

Păduri și altă vegetație forestieră 1777 71.2% 

Ocupată cu ape, bălți 103 4.1% 
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Ocupată cu construcții 286 11.5% 

Căi de comunicații și căi ferate 188 7.5% 

Terenuri degradate și neproductive 141 5.7% 

sursa datelor: INS, Primăria Flămânzi (anul 2013) 

Din cele 8376 ha de teren agricol, peste 71.1% este teren agricol arabil (5952 ha), 1,7%  sunt 

suprafețe acoperite cu livezi și pepiniere pomicole (142 ha) și 1,5% sunt suprafețe acoperite 

cu vii și pepiniere viticole (125 ha). 
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71.2% din suprafața totală a terenurilor neagricole este reprezentată de păduri și altă 

vegetație forestieră și 11,5% din suprafață este ocupată cu construcții. 

Din cele 142 ha de teren agricol acoperite cu livezi și pepiniere pomicole, 84,5% (120 ha) e 

teren acoperit cu livezi de meri și10,6% (15 ha) sunt livezi de pruni. 
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Comparativ cu anul 2008, în anul 2013 suprafața livezilor și pepinierelor pomicole a crescut 

de 3,17 ori (cu 108 ha). Cea mai mare evoluție este înregistrată de suprafața acoperită cu 

meri (+97 ha în anul 2013 comparativ cu anul 2008). 

Suprafața livezilor și pepinierelor pomicole de la nivelul teritoriului orașului Flămânzi 

Livezi și pepiniere pomicole 
Suprafața agricolă cultivată 

2013/2008 
2008 2013 

 ha ha % 

Total, din care: 34 142 108 317.6% 

Măr 23 120 97 421.7% 

Păr 1 1 0 0.0% 

Prun 6 15 9 150.0% 

Cais 1 1 0 0.0% 

Piersic 1 1 0 0.0% 

Cireş 1 2 1 100.0% 

Vişin 1 1 0 0.0% 

Nuci 0 1 1 - 

sursa datelor: Primăria Flămânzi, calcule proprii 

La nivelul teritoriului orașului Flămânzi exista 350 ha cultivate cu plante uleioase, dintre care 

300 ha (85,7%) sunt cultivate cu floarea soarelui. 
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Repartiția suprafeței agricole cultivată cu pomi fructiferi de la nivelul 
orașului Flămânzi (anul 2013) 
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Suprafața totală de teren agricol acoperită cu plantele legumicole este de 338 ha, dintre care 

59,2% (200 ha) sunt cultivate cu cartofi. 

Comparativ cu anul 2008, suprafața cultivată cu legume a crescut cu 58 ha (+20,7%). 

Suprafața cultivată cu plantele legumicole la nivelul teritoriului orașului Flămânzi 

Plantele legumicole 
Suprafața agricolă cultivată 

2013/2008 
2008 2013 

 ha ha % 

Total, din care: 280 338 58 20.7% 

Tomate 33 30 -3 -9.1% 

Varză 20 30 10 50.0% 

Cartofi 180 200 20 11.1% 

Ceapă 5 10 5 100.0% 

Usturoi 7 10 3 42.9% 

Ardei 7 10 3 42.9% 

Castraveți 5 10 5 100.0% 

Rădăcinoase 20 30 10 50.0% 

Pepeni 3 8 5 166.7% 

sursa datelor: Primăria Flămânzi, calcule proprii 

Rapiță 
50 ha 
14.3% 

Floarea soarelui 
300 ha 
85.7% 

Repartiția suprafeței agricole cultivată cu plante uleioase de la nivelul 
orașului Flămânzi (anul 2013) 
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Conform datelor de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei orașului Flămânzi suprafața 

cultivată cu cereale este 508 ha, din care 278 ha (54,7%) sunt cultivate cu grâu și 230 ha 

(45,3%) sunt cultivate cu porumb. Din anul 2008 până în anul 2013 suprafața cultivată cu 

cereale a crescut cu doar 8 ha (+1,6%). 

În ceea ce privește suprafața de teren agricol cultivată cu vie, la nivel local, se remarcă o 

evoluție de  4,2% (+5 ha) în perioada 2008-2013. În anul 2013, suprafața acoperită cu vii era 

de 125 ha, dintre care vița de vie hibridă acoperă 124 ha (99,2% din suprafața totală cultivată 

cu vie) și vița de vie nobilă acoperă 1 ha (0,08%). 

La nivelul teritoriului orașului Flămânzi există un efectiv bogat de animale, astfel în anul 2013 

la nivel local în Registrul Agricol al Primăriei erau înregistrate 6500 ovine, 18000 de păsări și 

peste o mie de bovine și porcine. 
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Efectivele de animale înregistrate la nivelul orașului Flămânzi 

Categorii de animale 
Număr capete animale 

2013/2008 
2008 2013 

 număr număr % 

Bovine 1350 1300 -50 -3.7% 

Ovine 6400 6500 100 1.6% 

Caprine 380 780 400 105.3% 

Cabaline 400 370 -30 -7.5% 

Porcine 11300 1100 -10200 -90.3% 

Păsări 17800 18000 200 1.1% 

Familii de albine 300 500 200 66.7% 

Iepuri de casă 600 700 100 16.7% 

În ceea ce privește efectivul de animale, în anul 2013 comparativ cu anul 2008, la nivelul 

orașului Flămânzi se remarcă o creștere cu 105,3% a numărului total de caprine (+400 

capete)  și o scădere de 90,3% a numărului de porcine (-10200 capete). 
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Capitolul 5. Dezvoltare urbană. Infrastructură de locuințe și utilități 

 

Infrastructura de transport și accesibilitate 

Orașul Flămânzi este situat în sudul județului Botoșani, pe drumul european E58 Botoșani-

Hârlău. Infrastructura de acces și legătura orașului Flămânzi cu alte unități administrativ-

teritoriale se realizează prin intermediul următoarelor drumuri: 

Denumire drum Categorie Legătura cu… 

E58 / E583 drum european 
municipiul Botoșani 

orașul Hârlău (județul Iași) 

DJ 282B drum național comuna Prăjeni 

DO 48 (strada 1907) drum orășenesc 
comuna Copălău 

comuna Frumușica 
comuna Hlipiceni 

Unitatea administrativ-teritorială Flămânzi a fost declarată oraș prin Legea 80/2004, iar la 

acel moment lungimea străzilor orășenești cumulau 79 km, din care 20 km erau străzi 

orășenești modernizate (25,3%). 

Lungimea străzilor orășenești și a străzilor orășenești modernizate 

 
2004 … 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004 

 
 kilometri kilometri % 

Jud. Botoșani 530 … 532 537 537 537 537 7 1.32% 

Or. Flămânzi 79 … 75 75 75 75 75 -4 -5.06% 

 
 kilometri modernizați kilometri % 

Jud. Botoșani 254 … 256 263 263 263 265 11 4.33% 

Or. Flămânzi 20 … 18 18 18 18 20 0 0.00% 

Comparativ cu anul 2004, la nivel județean lungimea totală a străzilor orășenești a crescut cu 

7 km (+1,32%), în timp ce lungimea străzilor orășenești modernizate a crescut cu 11 km 

(+4,33%). Ponderea străzilor orășenești modernizate, la nivel județean, în anul 2012 este de 

(49,3%). 

În anul 2012, lungimea străzilor orășenești din orașul Flămânzi era de 75 km, dintre care 20 

km erau modernizați (26,7%). 
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Populația orașului Flămânzi beneficiază de facilități de transport public local prin surse 

regulate și trasee prestabilite. Transportul public local este asigurat prin intermediul 

traseelor stabilite conform Programului de transport județean de persoane prin curse 

regulare. Traseele rutiere ce traversează orașul Flămânzi sunt: traseul 048 Botoșani-

Copălău-Flămânzi- Prăjești și traseul  049 Botoșani-Copălău-Flămânzi. 

 

Infrastructura de utilități publice 

La nivelul județului Botoșani, în anul 2012, ponderea localităților cu rețea de distribuție a 

apei potabile era de 61,5%. Localitățile din mediul urban beneficiază de rețea de distribuție a 

apei în totalitate, în timp ce în mediul rural gradul de conectare este de 57,7% (41 de localități 

au rețea de distribuție a apei potabile din numărul total de 71 de localități). 

În orașul Flămânzi, rețeaua de alimentare are o lungime de 15 km și reprezintă jumătate din 

lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă existentă la nivel local în anul 2004.  

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului Flămânzi reprezintă 3,5% din lungimea 

rețelei de alimentare cu apă existentă la nivelul mediului urban din județul Botoșani. 
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Lungimea rețelei de alimentare cu apă la nivelul teritoriului orașului Flămânzi și județului Botoșani 

 
2004 … 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004 

 
kilometri kilometri % 

Jud. Botoșani, total 756.3 … 799.5 811.1 784.6 783.1 789.1 32.8 4.34% 

Jud. Botoșani, m. urban 453.7 … 428.2 430.2 430.2 430.2 432.6 -21.1 -4.65% 

Or. Flămânzi 29.5 … 15 15 15 15 15 -14.5 -49.15% 

Or. Flămânzi – % lungime m. urban 6.5% … 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% - - 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani 

Gradul de dotare al străzilor orășenești cu rețea distribuție a apei potabile este de 20.0% la 

nivelul orașului Flămânzi și de 61,3% la nivelul mediul urban din județul Botoșani. 

Cantitatea de apă potabilă distribuită locuitorilor din orașul Flămânzi cumulează 50 mii mc, 

din care 27 mii mc sunt pentru uz casnic (54%). Cantitatea de apă potabilă distribuită la 

nivelul orașului Flămânzi reprezintă 0,8% din cantitatea totală distribuită în mediul urban 

botoșănean. 
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În anul 2004, în orașul Flămânzi, cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor era de 

65 mii mc (cu 30% mai mult decât în prezent), din care 60 mii mc pentru uz casnic (92,3%). 

În anul 2012, în orașul Flămânzi sunt distribuiți 2,3 mc apă uz casnic / cap de locuitor, în timp 

ce în mediul urban județean fiecărui locuitor îi revin 23,3 mc apă potabilă pentru uz casnic. 

 

Alimentarea cu apă în orașul Flămânzi se realizează prin sistemul de alimentare centralizat , 

gestionat de către asociația de dezvoltare intercomunitară Aqua Botoșani. Asociația a fost 

constituită în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării 

și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza celor 66 de 

unități administrativ-teritoriale membre (orașul Flămânzi fiind membru). 

De asemenea, Aqua Botoșani are rolul de a realiza în comun proiecte de investiții publice de 

interes zonal sau regional. Proiecte de investiții pot viza înființarea, modernizarea, respectiv 

dezvoltarea sistemelor de utilități publice în funcție de necesitățile identificate în profil 

teritorial și în funcție de prioritățile de dezvoltare stabilite. 

La nivel județean, numărul locuitorilor care beneficiază de apă potabilă din sistemul public 

centralizat este de peste 126 mii persoane, dintre aceștia peste 106 mii locuitori sunt din 
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mediul urban (83.9%) și peste 20 mii din mediul rural (16.1%). Rata de racordare a populației 

la serviciul public de alimentare cu apă potabilă este de 28.6% la nivel județean, 57.3% în 

mediul urban și de 7.9% în mediul rural. 

La nivelul județului Botoșani, în anul 2012, ponderea localităților cu rețea de canalizare 

publică era de 19,2%, doar 15 localități din cele 78 existente sunt dotate cu rețea de 

canalizare. Localitățile din mediul urban beneficiază de rețea de canalizare publică în 

totalitate, în timp ce în mediul urban gradul de conectare este de 11,3% (8 localități sunt 

dotate rețea de canalizare publică din numărul total de 71 de localități rurale). 

La nivelul județului Botoșani, situația privind lungimea totală simplă a conductelor de 

canalizare se prezintă astfel: 

 231.2 km – total (mediul urban și mediul rural) 

 216.7 km – mediul urban (93.7% din total) 

 146.2 km – municipiul Botoșani (67.5% din lungimea totală din mediul urban) 

 2,5 km – orașul Flămânzi (1.2% din lungimea totală din mediul urban) 

În perioada 2004-2012, la nivelul județului Botoșani lungimea totală simplă a conductelor de 

canalizare s-a mărit cu 3,2 km, din care 0,2 km în mediul urban (în municipiul Dorohoi) și 3 

km în mediul rural. 

În orașul Flămânzi, lungimea rețelei publice de canalizare a rămas constantă în perioada 

2008-2012 (15 km). 

Gradul de dotare al străzilor orășenești cu rețea publică de canalizare este de 3.3% la nivelul 

orașului Flămânzi și de 40.4% la nivelul mediul urban din județul Botoșani. 

În orașul Flămânzi, în anul 2012,lungimea rețelei de canalizare publică acoperă 16.7% din 

lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă potabilă a populației, în timp ce la nivel 

județean (mediul urban) gradul de acoperire al rețelei de alimentare cu apă potabilă a 

populației cu rețea de canalizare este de 50.1%. 

În ceea ce privește numărul locuitorilor care beneficiază de serviciul public de canalizare 

aceste este de peste 96 mii persoane la nivel județean, dintre care peste 95 mii persoane 
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sunt localizate în mediul urban (98.9%) și peste o mie persoane în mediul rural (1.1%). Rata 

de racordare a populației la serviciul public canalizare este de 21.8% la nivel județean, 51.5% 

în mediul urban și de 0.4% în mediul rural. 

La nivelul teritoriului orașului Flămânzi încălzirea locuințelor este asigurată prin intermediul 

combustibililor solizi. La nivelul orașului Flămânzi nu există rețea de distribuție a gazelor 

naturale. 

Facilitățile de alimentare cu energie electrică, la nivelul teritoriului orașului Flămânzi, sunt 

asigurate de către operatorul licențiat EON Moldova. La nivelul orașului Flămânzi, rețeaua 

de alimentare cu energie electrică are lungimea de 90 km, iar numărul gospodăriilor 

racordate este de 4145 (în anul 2011), ceea ce reprezintă 99,0% grad de racordare în total. 

 

Rețea comunicații 

În orașul Flămânzi rețeaua de telefonie atât fixă, cât și mobilă este bine dezvoltată. La nivel 

local, serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de către operatorul Romtelecom, iar 

operatorii de telefonie mobilă sunt: Orange, Vodafone și Cosmote. 

Populația are acces la televiziune prin cablu si internet, servicii asigurate de către operatorul 

SC C&E Company SRL Flămânzi. 

Infrastructura de telecomunicații la nivelul orașului Flămânzi 

Număr abonați 2014 

Telefonie fixă 500 

Telefonie mobilă 7000 

Radio 2300 

Cablu TV 1900 

 

Fond locativ 

În orașul Flămânzi, fondul locativ este format din 3991 locuințe, din care 98.6% sunt locuințe 

proprietate privată (3934 locuințe). Locuințele din orașul Flămânzi reprezintă 6.0% din 

fondul locativ din mediul urban al județului Botoșani. 
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În perioada 2004-2012, fondul locativ din orașul Flămânzi a crescut cu 3,9%, ceea ce în date 

absolute înseamnă 150 locuințe. Pe parcursul celor 8 ani, ponderea locuințelor proprietate 

privată a rămas aproximativ (98,6%). 
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Evoluția fondului locativ din orașul Flămânzi  
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Suprafața medie locuibilă a unei locuințe din orașul Flămânzi este de 34.3 mp fiind inferioară 

suprafeței medii locuibile înregistrate în mediul urban de la nivel județean (35.8 mp / 

locuință), regional (37.7 mp / locuință) sau național (39.4 mp / locuință). 

În orașul Flămânzi, în anul 2012, fiecărui locuitor stabilit îi revenea o suprafață locuibilă de 

11.6 mp și este mai mare cu 1.2 mp / cap de locuitor comparativ cu anul 2004. În județul 

Botoșani (mediul urban) suprafața medie locuibilă / cap de locuitor este de 12.8 mp fiind mai 

mică cu 1.2 mp / cap de locuitor decât suprafața medie locuibilă înregistrată la nivel regional 

(mediul urban) și cu 2.6 mp / cap de locuitor decât suprafața medie locuibilă înregistrată la 

nivel național (mediul urban). 

 

Numărul locuințelor finalizate în cursul anului 2012 este de 23 locuințe în orașul Flămânzi și 

de 256 în mediul urban la nivel județean. Ponderea locuințelor terminate în anul 2012 în 

orașul Flămânzi este de 9.0% din totalul locuințelor terminate în mediul urban din județul 

Botoșani. 

Locuințe terminate în timpul anului 2004 ... 2008 2009 2010 2011 2012 

Jud. Botoșani – m. urban 248 ... 278 244 273 480 256 
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Evoluția locuințelor terminate din orașul Flămânzi în cursul anului  
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Or. Flămânzi 12 ... 15 20 32 30 23 

% or. Flămânzi din total județ  - m. urban 4.8% ... 5.4% 8.2% 11.7% 6.3% 9.0% 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani, calcule proprii 

În perioada 2004-2012, locuințele terminate în orașul Flămânzi cumulează 189 clădiri și 

reprezintă 6.9% din numărul total al locuințelor terminate în aceeași perioada în mediul 

urban din județul Botoșani. 

Dotări ale locuințelor. Conform datelor oficiale oferite de Direcția Județeană de Statistică 

Botoșani pe baza rezultatelor de la Recensământul Populației și Locuințelor 2011, al nivelul 

teritoriului orașului Flămânzi există 3505 gospodării și 4187 locuințe. 

Din ce 4187 locuințe, 46,6% sunt localizate în cartierul Flămânzi și 32,5% în cartierul Nicolae 

Bălcescu. Cele mai puține locuințe sunt în satele componente Chițoveni (5,2%) și Prisăcani 

(5,3%). 

 

 
gospodării clădiri locuințe gospodării clădiri locuințe 

 
număr % 

Oraș Flămânzi - total 3505 3893 4187 100.0% 100.0% 100.0% 

Flămânzi 1603 1664 1953 45.7% 42.7% 46.6% 

Flămânzi 
46.6% 

Nicolae Bălcescu 
32.5% 

Poiana 
10.4% 

Chițoveni 
5.2% 

Prisăcani 
5.3% 

Repartiția pe cartiere și sate componente a locuințelor din orașul Flămânzi 
(RPL 2011) 
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Nicolae Bălcescu 1151 1358 1360 32.8% 34.9% 32.5% 

Poiana 365 434 434 10.4% 11.1% 10.4% 

Chițoveni 185 216 217 5.3% 5.5% 5.2% 

Prisăcani 201 221 223 5.7% 5.7% 5.3% 

sursa datelor: DJS Botoșani –Rezultate RPL 2011, calcule proprii 

La nivelul orașului Flămânzi, 18,5% dintre locuințe sunt racordate la rețeaua de alimentare 

cu apă publică, 15,4% sunt racordate la instalația de canalizare publică și 99,0% sunt 

racordate la rețeaua de electricitate. 

Cartier / sat component 
locuințe 

locuințe racordate la …. 

rețeaua de alimentare 
cu apă publică 

la instalația de 
canalizare publică 

la rețeaua de 
electricitate 

nr. % din total locuințe 

Oraș Flămânzi - total 4187 18.5% 15.4% 99.0% 

Flămânzi 1953 29.5% 28.6% 99.2% 

Nicolae Bălcescu 1360 10.2% 3.2% 98.7% 

Poiana 434 13.1% 4.8% 99.3% 

Chițoveni 217 0.0% 0.0% 97.7% 

Prisăcani 223 0.0% 9.9% 100.0% 

sursa datelor: DJS Botoșani –Rezultate RPL 2011, calcule proprii 

În ceea ce privește dotarea locuințelor cu baie și bucătărie, se remarcă faptul că în anul 2011 

la Recensământul Populației și Locuințelor doar 28,5% dintre locuințe erau dotate cu baie, în 

timp ce bucătăria este parte componentă pentru 90,3% dintre locuințe. 

Cartier / sat component 
locuințe 

locuințe dotate cu… 

baie bucătărie 

număr % din total locuințe 

Oraș Flămânzi - total 4187 28.5% 90.3% 

Flămânzi 1953 40.5% 93.9% 

Nicolae Bălcescu 1360 16.0% 82.9% 

Poiana 434 16.8% 89.9% 

Chițoveni 217 10.1% 94.9% 

Prisăcani 223 40.4% 100.0% 

sursa datelor: DJS Botoșani –Rezultate RPL 2011, calcule proprii 
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Spații verzi urbane 

În anul 2012, suprafața totală a spațiilor verzi era de 22912 hectare, adică 19.5 mp / locuitor 

din mediul urban, comparativ cu 17.3 mp pe locuitor cât se înregistra în urmă cu opt ani (anul 

2004). 

În Regiunea Nord-Est suprafața spațiilor verzi urbane este de 2762 hectare, ceea ce 

reprezintă 12.1% din suprafața națională. La nivel regional, fiecărui locuitor din mediul urban 

îi revin 17.3 mp spațiu verde. 

 
2004 ... 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004 

 
hectare hectare % 

România 20122 ... 21124 21232 22005 22451 22912 2790 13.9% 

Regiunea Nord-Est 2562 ... 2562 2542 2526 2504 2762 200 7.8% 

Jud. Botoșani 305 ... 306 306 307 307 307 2 0.7% 

Or. Flămânzi 2 ... 2 2 2 2 2 0 0.0% 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani, calcule proprii 

La nivel regional în perioada 2004-2012, suprafața spațiilor verzi urbane a crescut cu 200 ha 

(7.8%), ceea ce pe cap de locuitor înseamnă o creștere de 0.7 mp. 

 
2004 ... 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004 

 
mp/locuitor mp/locuitor % 

România 17.3 ... 17.8 17.9 18.6 19.1 19.5 2.24 13.0% 

Regiunea Nord-Est 16.6 ... 15.9 15.8 15.8 15.7 17.3 0.70 4.2% 

Jud. Botoșani 18.0 ... 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 -1.50 -8.3% 

Or. Flămânzi 1.6 ... 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.05 2.9% 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani, calcule proprii 

În aceeași perioada, în județul Botoșani, suprafața totală a spațiilor verzi a crescut cu 2 

hectare ajungând la 307 hectare, în timp ce suprafața spațiilor verzi pe cap de locuitor a 

scăzut cu 1.5 mp. 

Conform directivelor Uniunii Europene în domeniul și a ordonanței de urgență OUG 114/2007 

pentru modificarea și completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului, autoritățile 

administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafață de 

spațiu verde de minimum 20 mp / locuitor până la data de 31 decembrie 2010 și de minimum 

26 mp / locuitor, până la 31 decembrie 2013. 
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În această situație, se remarcă faptul că în România nu sunt îndeplinite condițiile minime în 

ceea ce privește spațiile verzi/ locuitor, iar la nivelul orașului Flămânzi situația este  alarmantă 

întrucât în perioada 2004-2012, suprafața spațiilor verzi a rămas constantă și în prezent 

fiecărui locuitor îi revin 1.7 mp spațiu verde. 

Situația spațiilor verzi devine și mai apăsătoare în condițiile în care se are în vedere faptul că 

normele Uniunii Europene sunt un minim, în condiții în care Organizația Mondială a Sănătății 

recomandă în vederea asigurării locuitorilor, din mediul urban, a unui mediu de viață 

sănătos, o suprafață de 52 mp / locuitor. 

La nivelul teritoriului orașului Flămânzi, suprafața de spațiu verde /locuitor reprezintă: 

 10,3% din media județeană (16,5 mp spațiu verde/locuitor) 

 6,5% din suprafața de spațiu verde minimă recomandată la nivel european (26 mp 

spațiu vedere/locuitor) 

 3,3% din suprafața de spațiu verde / locuitor recomandată de Organizația Mondială a 

Sănătății (52 mp spațiu vedere/locuitor). 

Organizația 
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* suprafața pe locuitor recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru asigurarea 
unui mediul de viață sănătos în orașe 
** suprafață minimă, recomandată a fi asigurată până la 31 dec 2013 ,conform directivelor UE 
în domeniul și a OUG 114/2007  

Anul 2012: situația spațiilor verzi pe locuitor urban  
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Capitolul 6. Infrastructura de servicii publice 

 

Educație 

În anul școlar 2012/2013, în mediul urban din România funcționau un număr de 3880 unități 

de învățământ fiind cu 13,3% mai puține decât în anul școlar 2008/2009. 

În mediul urban din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est , în anul școlar 2012/2013 funcționau 

503 unități de învățământ (13% din numărul total din România), din care 56 unități sunt în 

mediul urban botoșănean (11,1%). Comparativ cu anul școlar 2008/2009, în Regiunea Nord-

Est numărul unităților de învățământ s-a micșorat cu 19,9%, în timp ce la nivelul județului 

Botoșani scăderea acestui indicator este de 30% pentru aceeași perioadă. 

Conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 (versiunea draft iulie 

2013), la finalul anului 2010, Guvernul României a adoptat Legea Educației Naționale în 

scopul adaptării la cerințele actuale ale societății cunoașterii și la creșterea economică 

inteligentă și favorabilă incluziunii. Prin intermediul aceste legi se urmărește reformarea 

sistemului de învățământ prin dezvoltarea învățământului bazat pe formarea de 

competențe. Astfel, în România se face transferul către un sistem educațional competitiv 

adaptabil la dinamica accelerată a pieței forței de muncă. 

În contextul reformelor impuse prin legea educației naționale s-au definit și clasificat 

universitățile și s-a demarat procesul de descentralizare din învățământul preuniversitar. De 

asemenea, s-a introdus principiul “finanțarea urmează elevul”, încurajând competiția la 

nivelul unităților de învățământ, precum și programul “școală după școală”, ce oferă 

oportunități de învățare formală și non-formală pentru consolidarea competențelor.  

Un efect direct al noi legii pentru educația națională este scăderea numărului de unități de 

învățământ la nivel național (per total, dar și pe medii de rezidență). 
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Unități educaționale pe nivele de educație 

 
2008/2009 2012/2013 

 
RO Reg. N-E Jud. BT Or. Flămânzi RO Reg. N-E Jud. BT Or. Flămânzi 

 
mediul urban 

total 4473 628 80 4 3880 503 56 2 

grădinițe de copii 1512 178 26 0 1131 81 7 0 

școli primare și gimnaziale 1448 226 27 1 1202 196 23 1 

licee 1274 178 23 1 1335 191 25 1 

școli profesionale 55 19 3 0 7 0 0 0 

unități postliceale 79 14 1 0 99 20 1 0 

instituții de învățământ 
superior 

105 13 0 0 106 15 0 0 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani, calcule 

În orașul Flămânzi, conform Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

unitățile și structurile educaționale sunt: 

 Grădinița cu Program Normal Nr 1 Nicolae Bălcescu (structură de învățământ) 

 Grădinița cu Program Normal Nr 2 Nicolae Bălcescu (structură de învățământ) 

 Grădinița cu Program Normal nr. 3 Flămânzi (structură de învățământ) 

 Grădinița cu Program Normal nr. 4 Flămânzi (structură de învățământ) 

 Grădinița cu Program Normal nr. 5 Flămânzi (structură de învățământ) 

 Școala Gimnazială Ion Bojoi Flămânzi (unitate de învățământ) 

 Școala Primară Gheorghe Pricop Chițoveni (structură de învățământ) 

 Școala Gimnazială Petru Zamfirescu Prisăcani (structură de învățământ) 

 Școala Gimnazială Constantin Comicescu Poiana (structură de învățământ) 

 Școala Gimnazială Mihail Sturdza Flămânzi (structură de învățământ) 

 Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Flămânzi (unitate de învățământ) 

Unitățile și structurile de învățământ din orașul Flămânzi poartă numele unor personalități 

recunoscute pentru activitatea lor educațională și culturală: 

 Mihail Sturdza este întemeietorul primei şcoli din Flămânzi 

 Constantin Comicescu a fost învățătorul care a înființat şcoala din satul Poiana 
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 Ion Bojoi a fost profesor universitar, rector al unei facultăți, fost elev al şcolii care 

astăzi îi poartă numele. 

Populația școlară din orașul Flămânzi este formată din 2336 persoane, fiind mai mare cu 

3,7% comparativ cu populația școlară înregistrată în anul 2004. Populația școlară din orașul 

Flămânzi reprezintă 6,1% din populația școlară din mediul urban din județul Botoșani (38003 

persoane). 

Populația şcolară pe niveluri de educație 

 
2004 ... 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004 

 
persoane persoane % 

Total 2253 … 2313 2365 2399 2404 2336 83 3.7% 

Copii înscriși în grădinițe 477 … 466 439 410 375 312 -165 -34.6% 

Elevi înscriși în învățământul primar 681 … 637 637 638 591 622 -59 -8.7% 

Elevi înscriși în învățământul gimnazial 703 … 639 614 602 600 628 -75 -10.7% 

Elevi înscriși în învățământul liceal 225 … 334 517 656 838 774 549 244.0% 

Elevi înscriși în învățământul profesional 167 … 237 158 93 0 0 - - 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani 

Pe parcursul ultimilor 8 ani, numărul copiilor înscriși în grădinițe a scăzut cu 34,6%, iar 

numărul elevilor înscriși în învățământul liceal s-a mărit de 2,4 ori. 

 

Copii înscriși în 
grădinițe 

13% 

Elevi înscriși în 
învățământul 

primar 
27% 

Elevi înscriși în 
învățământul 

gimnazial  
27% 

Elevi înscriși în 
învățământul liceal 

33% 

Populația școlară din or. Flămânzi pe niveluri de educație 
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Din cei 2336 elevi, 13% sunt copii înscriși în grădinițe (312 persoane), 54% sunt elevi înscriși în 

învățământul primar și gimnazial (1250 persoane) și 33% sunt elevi înscriși în învățământul 

liceal (774 persoane). 

În ceea ce privește personalul didactic, în anul 2012, în orașul Flămânzi numărul total al 

cadrelor didactice, indiferent de nivelul de educație, este de 105 persoane, fiind în scădere cu 

11% comparativ cu anul 2004. Personalul didactic din orașul Flămânzi reprezintă 4,4% din 

numărul total al cadrelor didactice mediul urban botoșănean (2396 persoane). 

Situația cadrelor didactice pe niveluri de educație 

  2004 ... 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004 

 persoane (cadre didactice) persoane % 

Total 118 … 144 105 133 111 105 -13 -11.0% 

Învățământ preșcolar 19 … 20 20 19 18 14 -5 -26.3% 

Învățământ primar 26 … 36 20 33 16 16 -10 -38.5% 

Învățământ gimnazial  42 … 40 15 30 23 22 -20 -47.6% 

Învățământul liceal 31 … 48 50 51 54 53 22 71.0% 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani 

 

Învățământ 
preșcolar 

13% 

Învățământ primar 
15% 

Învățământ 
gimnazial  

21% 

Învățământul liceal 
51% 

Personalul didactic din or. Flămânzi pe niveluri de educație 
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Din punct de vedere al repartiției pe niveluri de educație, se remarcă faptul că 51% din 

numărul total al cadrelor didactice sunt concentrate în învățământul liceal, 36% în 

învățământul primar și gimnazial și 13% în învățământul preșcolar. 

Populația școlară și personalul didactic din orașul Flămânzi își desfășoară activitatea în 57 de 

săli de clasă și cabinete școlare, 5 laboratoare școlare, o sală de gimnastică și 2 ateliere 

școlare. 

Numărul de PC-uri existent în cele 2 unități școlare din orașul Flămânzi se cifrează la 175 

unități. 

Evoluția dotărilor din cadrul unităților educaționale din orașul Flămânzi 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007 

 număr număr % 

săli de clasă și cabinete școlare 67 63 72 57 57 57 -10 -14.9% 

laboratoare școlare  4 7 10 7 8 9 5 125.0% 

 săli de gimnastică 1 1 1 1 1 1 0 0.0% 

ateliere școlare 1 2 2 2 2 2 1 100.0% 

număr PC-uri 88 135 167 179 174 175 87 98.9% 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani 

Institutul Național de Statistică oferă informații cu privire la infrastructura existentă în 

unitățile școlare din România, dar datele disponibile fac referire la total și nu pe medii de 

rezidență. Astfel, indicatorii pentru condiții de educare și formare prezentați mai jos relevă o 

analiză comparativă între situația existentă în orașul Flămânzi și situația existentă la nivel 

național (total, nu pe mediul urban). Întrucât la nivelul orașului Flămânzi sistemul 

educațional oferă posibilitatea instruirii pentru nivelele preuniversitare, indicatorii au fost 

calculați ținând cont de acest specific. 

Dotarea unităților educaționale (analiză comparativă pe categorii de structuri administrativ-teritoriale) 

 
România Regiunea Nord-Est Județul Botoșani Or. Flămânzi 

 număr, persoane 

săli de clasă și cabinete școlare 110219 20819 2608 57 

laboratoare școlare 16496 2872 289 9 

săli de gimnastică 4550 645 66 1 
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ateliere școlare 4708 800 90 2 

număr PC-uri 242888 44453 5300 175 

populația școlară din sistemul preuniversitar 2688590 511512 63294 2029 

personal didactic din sistemul preuniversitar 182548 32904 4047 91 

 
indicatori 

personal didactic / 25 persoane populație școlară 1.70 1.61 1.60 1.12 

populație școlară / sală de clasă 24.4 24.6 24.3 35.6 

populație școlară / laborator școlar 163.0 178.1 219.0 225.4 

populație școlară / PC 11.1 11.5 11.9 11.6 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani 

În orașul Flămânzi fiecare 25 elevi din sistemul preuniversitar sunt instruiți de 1,12 cadre 

didactice, în timp ce la nivel național valoarea acestui indicator este de 1,7 persoane.  

Populația școlară ce revine pe sală de clasă este de 35,6 la nivelul orașului Flămânzi și de 24,3 

la nivelul județului Botoșani. Diferența dintre numărul elevilor ce revin la o sală de clasă în 

orașul Flămânzi și media la nivel național este de 11,2 elevi/ sală de clasă. 

O diferență semnificativă între situația existentă în orașul Flămânzi și situația existentă la 

nivel macro o întâlnim și în cazul populației școlare ce revine la un laborator școlar. Astfel, în 

fiecare laborator școlar, la nivel național, au fost instruiți 163 elevi în anul școlar 2012/2013, în 

timp ce în orașul Flămânzi într-un laborator școlar au fost instruiți 225,4 elevi. 

Din punct vedere al dotărilor IT&C unitățile școlare din orașul Flămânzi înregistrează valori 

similare celor de la nivel regional – 11,6 elevi/unitate PC.  

În anul 2011 numărul absolvenți din orașul Flămânzi era de 205 persoane, din care 60% sunt 

absolvenți de învățământ primar și gimnazial (124 persoane) și 40% sunt absolvenți de 

învățământ liceal (81 persoane). 
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Rata abandonului școlar înregistrată în orașul Flămânzi variază între 1% și 1,5%, dar acest 

fenomen este ținut sub control de către cadrele didactice prin colaborarea cu celelalte 

instituții publice și prin intermediul unei colaborări directe cu părinții sau adulții ce au grijă 

elevii înscriși în unitățile și structurile educaționale din orașul Flămânzi. 

În orașul Flămânzi rata abandonului școlar este direct influențată de faptul că din cadrul 

familii unul dintre părinți sau chiar ambii părinți sunt plecați să muncească în străinătate, iar 

copii sunt lăsați în grija rudelor. 

 

Cultură și artă 

În orașul Flămânzi există în total 4 biblioteci, dintre care o bibliotecă în desfășoară 

activitatea în sistem public – Biblioteca Orășenească Flămânzi. 

În anul 2012, fondul de carte existent în cadrul celor 4 biblioteci cuprinde 25 896 volume ce 

stau la dispoziția a 1087 cititori activi care au consultat 17 617 volume, astfel indicele de 

rotație a fondului de carte este de 68,0% și în medie, fiecare cititor activ a consultat 16,2 

volume. 

învățământ primar 
și gimnazial 

60% 

învățământ liceal 
40% 

Absolvenți din or. Flămânzi pe niveluri de educație 
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Din cele 25896 volume existente în cadrul bibliotecilor din orașul Flămânzi, 10880 volume 

(42%) sunt în proprietatea Bibliotecii Orășenești Flămânzi. 

În cadrul Bibliotecii Orășenești Flămânzi nu există documente pe suport electronic sau 

periodice. 

 

În anul 2013, Biblioteca Orășenească Flămânzi avea un singur angajat care i-a deservit cei 70 

de utilizați activi difuzând 520 documente – 7,4 documente/ utilizator activ. Numărul total al 

utilizatorilor înscriși este de 110. 

În anul 2013, au fost difuzate aproximativ 10 documente zilnic și numărul de vizite a fost e 

25/zi (1705 vizite per total). 
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Activitatea Bibliotecii Orășenești Flămânzi este coordonată de Dna. Dorina Bălăjel, iar 

activitățile culturale cu tradiție inițiale la nivel local sunt centralizate în tabelul de mai jos. 

Denumirea programului Descrierea programului Scopul programului 

Zilele Eminescu 

Omagierea omului deplin al culturii române, 
“Cenaclul” Portretul artistului în tinerețe: 

expoziție de carte, expoziție de documente, 
expoziție filatelie 

Promovarea tinerelor talente: acces la 
cultură, promovarea cărții 

Omagiu Adus Unirii 
Referate, recital de cântec și poezii patriotice, 

referate, expoziție cu imagini de la 24 Ianuarie - 
Unirea 

Educație permanentă 

Locul minunat al cărților “în 
lumea poveștilor lui 

Creangă” 

Activitate culturală și artistică cu “personaje din 
povești” 

Crearea unui jurnal cu desene, idei, 
opinii, decupaje, aplicații în poveștile 

cunoscute 

Flămânzi ieri – Flămânzi azi 
Pe urmele “Răscoala din 

1907” 

Expoziție Răscoala din 1907: cărți, citate, imagini, 
melodii, invitați veterani ai localității și prof 

Butnaru Liviu 
Educație permanentă 

“Omagiu adus mamei” Sezătoare, concurs de poezii Educație permanentă 

Porțile deschise ale 
bibliotecii 

Vizite proiecte, lecturi posibile cu micii bibliotecari Educație permanentă 

Ființa cea mai dragă 
“mama” 

Concurs, recital de poezie închinată mamei, 
șezătoare 

Educație permanentă 

Sfântul Paște în imaginația 
copiilor 

Expunere despre semnificația învierii Domnului la 
români, expoziție cu desene “colaje ouă 

încondeiate”, 
Educație permanentă 

O zi dedicată scriitorului 
preferat 

Vizionare de film, program artistic Educație permanentă 

Reguli de documentare 
într-un biblionet 

Expoziție de carte pentru documentare în toate 
domeniile de activitate 

Educație permanentă, promovarea 
documentelor 

23 aprilie –Ziua 
Internațională a 
bibliotecarului 

Sărbătoarea Bibliotecii “Mihai Eminescu” 
Promovarea bibliotecii,promovarea 

cărții 

Bibliotecar în satul meu Schimb de experiență Bibliotecar-elev Educația prin muncă 

Ziua Europei – Vreau să știu 
mai multe despre Europa, 

învăț din cărți 

Confecționarea de stegulețe ale statelor 
europene, cultura și civilizația europeană, concurs 

“Ce știm despre Europa”, desene, albume 
Educație permanentă 

De ziua ta, copile drag Spectacol artistic, curiozități din lumea copiilor Educație permanentă 

Zilele Eminescu Simpozion “Eminescu” – carte, cultură, civilizație Acces la cultură 

Noțiunea de “Biblionet” Program de informatizare la comunitatea locală 
Educație permanentă, acces la 

informație 

O “seară la Biblionet” Acces la informatizare, documentare, internet Educație, informatizare 

Biblioteca, prietena mea Activități recreative pentru perioada de vacanță Educație permanentă 
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Biblio-vacanță 
O vară în bibliotecă 

Club de vacanță, activitate cu carte, documentare, 
informatizare, acces la internet 

Educație permanentă 

Cititorii evidențiați Evidențiere (concurs), clasificare, premiere Promovarea utilizatorilor 

Săptămâna Educației 
Globale 

Concurs între parteneriate Școală-Bibliotecă Promovarea utilizatorilor 

Lumea cărților în povești și 
basme 

Descoperă personajul și opera Promovarea Bibliotecii 

Să ne îmbogățim 
patrimoniul 

Donare de carte Educație permanentă 

Voluntariat în Bibliotecă 
Activitate de organizare și desfășurare a muncii în 

echipă 
Educație permanentă 

Fantezii de toamnă Recital de poezii dedicate anotimpului Educație permanentă 

Și pensionarii învață pe 
yahoo 

Activități cu caracter permanent Educație permanentă 

1 Decembrie – Ziua 
națională a României  

Bilanț la “Ziua României” 
Manifestări culturale Promovarea Bibliotecii 

sursa datelor: Biblioteca Orășenească Flămânzi 

Biblioteca Orășenească Flămânzi face parte din programul Biblionet – Lumea în biblioteca 

mea, fiind unui din cele 21 centre Biblionet existente în județul Botoșani. 

Din punct de vedere cultural, la nivelul orașului Flămânzi nu există instituții și companii de 

spectacole sau concerte, muzee și colecții publice. 

Centrul Cultural Flămânzi în prezent nu desfășoară activități întrucât clădirea este 

nefuncțională. 

Revista Gânduri și fapte a Școlii Gimnaziale Ion Bojoi Flămânzi  

Prima ediție a revistei a apărut în anul 2005 și grupul editorial dorește să pună în lumină 

activitatea desfășurată de unitatea de învățământ, să promoveze valorile locale și 

identitatea culturală locală. Revista Gânduri și fapte apare semestrial. 
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Asociația cultural sportivă “Trei Generații” 

Asociația Cultural Sportivă “Trei Generații” din Flămânzi este o organizație relativ tânără, 

deoarece a fost înființată august 2007 ca urmare a voinței unui grup de intelectuali, 

cunoscători ai valorilor culturale populare din zonă, având ca scop revigorarea, conservarea, 

păstrarea și promovarea culturii tradiționale a datinilor și obiceiurilor din zona Flămânzi, 

cultivarea membrilor comunității în spiritul respectului față de cultura autentică. 

De asemenea, asociația are ca scop descoperirea, încurajarea, promovarea și susținerea 

tinerilor talentați dornici de afirmare în domeniul cultural-artistic. 

Numele asociației a fost dat de după denumirea unei celebre formații de dansuri populare 

tradiționale din Flămânzi numită “Trei Generații”. 

Membrii asociației au înființat pe rând: un grup de colindători, un taraf de muzică populară 

cu soliști vocali și instrumentiști, un grup folcloric bărbătesc, un grup folcloric feminin, un 

ansamblu de datini și obiceiuri populare de iarnă și au reînființat formația de dansuri 

populare tradiționale  “Trei Generații”. Aceste formații sunt îndrumate și coordonate de 

domnul Mihai Atodiresei, director artistic al Asociației Cultural Sportivă “Trei Generații” din 

Flămânzi. 

Formațiile înființate au început să evolueze pe diferite scene participând la spectacole, 

concursuri și festivaluri, astfel de-a lungul timpului Asociația Cultural Sportivă “Trei 

Generații” a început să fie din ce în ce mai cunoscută și apreciată la nivel local și regional. 

Câteva dintre cele mai importante activități artistice organizate pe parcursul timpului de 

către Asociația Cultural Sportivă “Trei Generații” sunt: 

 Spectacolul “Varietăți de primăvară” 

 Spectacolul “Frumoasa copilărie” 

 Festivalul “Frumoasa copilărie” 

 Festivalul “Hora de la Flămânzi” (anii 2010-2011), finanțat de AFCN, la care Asociația 

Cultural Sportivă “Trei Generații” a avut următoarea participare: Grupul folcloric 

“Codreanca” din Flămânzi, Grupul folcloric “Stejarii” din Flămânzi, Formația de 
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dansuri populare tradiționale “Trei Generații” din Flămânzi, Soliștii vocali debutanți: 

Bândușa Codreanu, Ionela Tapiuc, Loredana Cuibar, Loredana Călin și Iustina Irimia. 

Invitații festivalului “Hora de la Flămânzi” au fost: Orchestra de muzică populară 

Rapsozii Botoșanilor condusă de măiestrul Ioan Coliba; Soliștii vocali: Pamfil Roată, 

Ionuț Dolănescu; Soliștii instrumentiști: Mitică Ștefan – fluier, Realu Palade – 

clarinet, Vasile Vițelaru – trompetă, Ciprian Ptoroacă – Vioară și poli-instrumentistul 

Andrei Maxim, Invitat special: Mihai Ciobanu – artist al poporului din Republica 

Moldova; Ansamblu de cântece și dansuri populare “Hora” din localitatea Stranesi, 

raionul Stranesi; Ansamblul folcloric “Drăgaica” din Ungheni – Republica Moldova; 

Fanfara de la Stamante, comuna Fântânele – județul Suceava; Formația HiQ și 

soliștii Alyona, DJ Summer Rein. 

 

 Festivalul de datini și obiceiuri populare de iarnă Flămânzi (2011), unde a existat 

următoarea participare: Ansamblu de datini și obiceiuri populare din Flămânzi, 

Ansamblu de datini și obiceiuri populare din comuna Tudora – județul Botoșani, 

Ansamblul de datini și obiceiuri populare din Deleni – județul Iași; Formația de urși 

comuna Coșula – Județul Botoșani; Formația de capre Copălău – județul Botoșani; 
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Formația de căiuți de covată din satul Vlădeni, comuna Frumușica – județul 

Botoșani, Ansamblul de datini și obiceiuri din Pomârla – județul Botoșani. 

De asemenea, Asociația Cultural Sportivă Flămânzi “Trei Generații” Flămânzi, a participat cu 

formațiile sale artistice, ca invitată, la manifestări culturale precum: 

 Festivalul folcloric “Tudoreanca”, comuna Tudora – a fost câștigat trofeul festivalului 

 Festivalul folcloric din comuna Baluseni, județul Botoșani 

 Festivalul folcloric din comuna Scobinți, județul iași 

 Festivalul de datini și obiceiuri populare de la Hîrlău, județul Iași 

 Festivalul cântecului și dansului popular din Botoșani 

 Festivalul “Trandafir de la Moldova”, Iași 

 Emisiunea “Invitație la spectacol” și “Cântec și Poveste”, la TVR Iași, TVR 3 
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Personalități de cultură 

Orașul Flămânzi este cunoscut și recunoscut datorită personalităților de cultură care s-au 

născut sau și-au desfășurat activitatea în zonă. În acest sens enumerăm: 

 Constantin Maxim (1878 - 1951) – învățător, a trăit în orașul Flămânzi începând cu 

anul 1899; 

 Dimitrie (Dumitru) Iov (1888 - 1959) – poet și prozator născut în satul Uricani-

Flămânzi,  director al Teatrului Național din Iași între 1942 și 1944 

 Dumitru G. Trocin (1936 - 1986) - profesor universitar, născut în Flămânzi; 

 Dumitru Harasim (1909 - 1982) – profesor în Flămânzi și inspector școlar la nivelul 

județului Botoșani 

 Enrico Tamberlick (1820 - 1899) – tenor cunoscut ca fiind de origine italian, dar 

acesta s-a născut în satul Uricani-Flămânzi; 

 Ion G. Bojoi (1936 - 1998) – profesor universitar, doctor în științe geografice, născut 

în satul Cordun; 

 Mihai I. Cucu (1914 - 2000) – general de brigadă, născut în satul Poiana; 

 Nicolae Severeanu (1864 - 1941) – compozitor de muzică bisericească și orientală, 

născut în Flămânzi 

 Ștefan-Mihai Morcov (1925 - 2003) – economist, născut în satul Poiana 

 Toma Săvescu (1866 - 1938) – preot în satul Uricani, mentor spiritual și sprijinitor al 

țăranilor răsculați la 1907 

Lista completă a Cetățenilor de onoare și a Cetățenilor de onoare post mortem ai orașului 

Flămânzi este cuprinsă în anexa A. 
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Circuit cultural în orașul Flămânzi 

 Monumentul eroilor din Războiul de Independență4 

În cel de-al 45-lea an al domniei lui Carol I, regale României, s-a hotărât ridicarea unui 

monument în centrul satului Flămânzi care să simbolizeze jertfa locuitorilor acestor 

meleaguri, alături de ceilalți fii ai țării, pentru independență. Dezvelirea monumentului a 

avut loc la 18 august 191. La inaugurare pe lângă populația din Flămânzi și din satele vecine, 

au luat parte și ostașii Regimentului 37 infanterie, conduși de locotenent – colonel 

Constantin Petala. 

 

În anul 1922 sub îngrijirea unui comitet s-a scos, de pe partea de pe Nord a monumentului, 

placa ce cuprindea anul construcției și a fost montată o placă de metal având scrise pe ea 

                                                             
4 Sursa informațiilor http://www.primariafl.ro 
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numele eroilor căzuți în Războiul pentru Independenta Războiul Balcanic și Primul Război 

mondial 1916-1918. 

În anul 1946, din ordinul primarului de atunci, vulturul a fost dat jos de pe soclu, dar nu a fost 

distrus, ci depozitat în beciul școlii până în anul 1956, când a fost așezat din nou la locul său, 

însă fără crucea care o purtă în cioc. 

Monumentul a fost restaurat așa cum arata când a fost construit, în anul 1995, când s-a 

sărbătorit 190 de ani de atestare documentara a localității Flămânzi și 160 de ani de la 

înființarea școlii primare din sat. 

 Monumentul Cultural “Biserica de lemn Prisăcani”5 

Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Nicolae“ din 

satul Prisăcani a fost ridicată între anii 1656 și 1657, 

fiind una dintre cele mai vechi ctitorii de lemn ale 

Botoşanilor. Documentele de arhivă arată că 

bisericuța de lemn de la Prisăcani ar fi fost ridicată 

între de proprietarul satului Prisăcani din acea 

vreme, boierul Nicolae Stratulat. Dovada vechimii 

micii biserici este o inscripție, ce se află pe 

catapeteasmă sub icoana hramului și pe care este 

notat textul: “Acest sfânt templu, menit cu Sfântul 

Ierarh Nicolae, este fondat mai bine de 250 de ani, 

iar la anul 1881 i s-a făcut o reparație cu ajutorul 

milostivului Dumnezeu, de către poporenii acestei 

sfinte biserici, sub privegherea și  stăruința 

preotului Dimitri Chițovanu, cu inima umilită te 

rugăm Doamne ca sufletele tuturor ce au ajutat să 

fie primite si scrise in cartea vieții. Amin 1881 

septembrie 21.” 

                                                             
5
 Fotografii realizate de Otilia Bălinișteanu 
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Ținând cont de anul în care a fost construită, Biserica de lemn Prisăcani este una dintre cele 

mai vechi ctitorii din județul Botoșani și Moldova. 

Situl arhitectural6. Lăcaşul este construit din bârne de răşinoase, dispuse orizontal şi 

încheiate la colțuri în cheotori netede. Acestea au fost aşezate pe o talpă de stejar şi pe o 

temelie de piatră de râu. De-a lungul anilor, în urma reparațiilor, temelia a fost întărită cu 

ciment. La exterior se remarcă tehnica de îmbinare a bârnelor, precum şi consolele pe care 

se sprijină acoperişul, măiestrit cioplite. 

 

Inițial, acoperişul a fost de draniță, însă în timp aceasta a fost înlocuită cu tablă, pentru o mai 

bună protecție. Biserica este formată din altar, naos şi pridvorul deasupra căruia se află 

turnul-clopotniță. 

Podoabele de interior. Interiorul vădeşte frumusețe şi gingăşie. Totul emană căldură, 

delicatețe şi grija aceea a omului simplu de a transfera către locul în care vine să-şi hrănească 

                                                             
6
 Sursa informațiilor: ziarullumina.ro 
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sufletul ceva din liniştea şi curățenia propriei case. Bârnele au fost lutuite şi văruite, recreând, 

parcă, atmosfera unei odăi țărăneşti, cu pereți albi ca laptele şi cu o stare de tainică pace. 

Mică, dichisită, îngrijită asemeni unei odăi de sărbătoare, bisericuța poartă pecetea 

rugătorilor ce se vor fi ostenit pentru cele ale sufletului aici, de-a lungul veacurilor. Podoaba 

cea mai de preț a interiorului este catapeteasma și a fost restaurată recent. 

 Monumentul “Sediul Vechii Primării”7 

Clădirea a fost construită în anul 1910 pentru sediul Băncii “Triumful”, prin grija învățătorului 

Constantin Maxim, a preotului Toma Săvescu și a medicului Ștefan Șipoteanu. 

 

Din cauza că acești intelectuali se implicaseră în izbucnirea răscoalei din 1907 la Flămânzi, 

învățătorul C. Maxim este sfătuit să ceara transferul în alta localitate, dar acesta refuză, fiind 

ridicat și aruncat în pușcărie. Este eliberat în urma interpelării guvernului de către N. Iorga. 

                                                             
7
 sursa datelor și fotografiei: http://www.primariafl.ro 
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Medicul a fost mutat în Dobrogea, iar preotul Toma Săvescu își ia un angajament formal că 

nu se va mai implica în treburile țărănimii și obștii noi create, fiind iertat. 

Primarul Ion Abacioaie cumpăra, în anul 1925 sediul băncii mutându-și aici toate serviciile 

primăriei din vechiul local construit din bârne care se găsea peste drum. Localul vechii 

primării rămâne câțiva ani sediu pentru postul de jandarmi, iar în anul 1945 este demolat. 

Din anul 1930 până în anul 1986 această clădire este sediul primăriei, iar între anii 1948-1967 

aici își desfășoară activitatea căminul cultural, biblioteca și cinematograful. 

După revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1991 este dată în administrare pentru o 

perioada scurtă de timp de către conducerea comunei din acea vreme ocolului silvic. 

 

Sport și tineret 

La nivel local activitatea sportivă este asigurată prin intermediul Asociației Cultural Sportivă 

“Trei Generații” din Flămânzi a cărei activitate a fost prezentată în cadrul sub-capitolului 

“Cultură șu artă” (v. pagina 87). 

 

Sănătate 

Infrastructura sanitară din județul Botoșani este formată din 621 unități, dintre care 4 sunt 

spitale și 4 ambulatorii integrate spitalelor.  

În orașul Flămânzi infrastructura medico-sanitară este formată dintr-o unitate medico-

socială (Dr. Elena Popovici – dotată cu 45 paturi), 1 cabinet medical școlar, 3 cabinete 

medicale de familie, 2 cabinete stomatologice, 1 cabinet medical de specialitate, 1 societate 

civilă medicală de specialitate și 2 farmacii. În total, infrastructura medico-sanitară din orașul 

Flămânzi însumează 11 unități, dintre care 2 sunt unități publice (18,2%) și 9 sunt unități 

private (81,8%). 
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 Categorie Proprietate… Număr unități 

Unități medico-sociale publică 1 

Cabinete medicale școlare publică 1 

Cabinete medicale de familie privată 3 

Cabinete stomatologice privată 2 

Cabinete medicale de specialitate privată 1 

Societate civilă medicală de specialitate privată 1 

Farmacii privată 2 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani 

 

Categorie Proprietate… Orașul Flămânzi Jud. Botoșani – m. urban 

  Nr. pers. Nr. pers. / 1000 locuitori Nr. pers. (pp*) / 1000 locuitori 

Medici publică 1 
0,34 2,56 

- privată 3 

din total medici: medici de familie privată 3 0,25 0,48 

Stomatologi privată 1 0,08 0,60 

Farmaciști privată 2 0,17 0,64 

Personal sanitar mediu publică 12 
1,78 11,86 

- privată 9 

*notă: pp =  total, public și privat 

sursa datelor: INS, DJS Botoșani, calcule proprii 
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Unitatea de Asistență Medico-Socială Dr. Elena Popovici. Scurt istoric. Dotări8 

Până în anul 1864 asistența sanitară exista doar la curțile domnești și arareori la orașe, dar 

începând cu acest an această categorie de servicii a început să fie asigurată și în mediul rural. 

Astfel, pe teritoriul județului Botoșani au fost organizate 11 arondismente sanitare 

corespunzătoare plășilor administrative. La fiecare din aceste arondismente s-au înființat 

câte un post de medic și unul de moașă. Pentru a asigura condițiile de asistență medicală și 

locuitorilor satelor s-a construit spitalul din Hîrlău. Epigrafia acestei unități sanitare indică pe 

lângă ctitori și data zidirii “Anul 1866, iulie 22”, iar în anul 1896 a luat ființă spitalul din Sulița. 

Preocupat de grija pentru sănătatea populației, primarul comunei Uriceni împreună cu 

medicul E. Dragan înaintează adresa nr. 4928 din 14 august 1903 pentru construcția unui 

spital în această comună. 

În anul 1905 începe construcția spitalului pe un teren de 0,42 ha donat de locuitorul Manole 

Ionescu, primar al comunei în acea perioadă. Lucrările de construcție ale acestei unități se 

desfășoară cu mare rapiditate, astfel că la 30 august 1906 își începe activitatea noul spital din 

Uriceni, având 12 paturi și locuință pentru medic, valoarea construcției fiind de 26.251 lei. 

După terminarea construcției spitalului, medicul E. Dragan pleacă din comună, fiind numit în 

locul său Ștefan Șipoteanu, un medic bine pregătit, care pe lângă activitatea profesională se 

implică, împreună cu preotul Toma Săvescu și învățătorul Constantin maxim la înființarea 

băncii “Triumful”, cât și în evenimentele din 1907. 

Din cauză că locuitorii din Flămânzi se înfruntau cu boli ca angina difterică, febra tifoidă și 

pelagra care făceau ravagii și 7 copii se născuseră morți, în anul 1914 la spitalul din comună 

sunt numiți medicii Emil Ropală și Maria Ropală. 

În preajma primului război mondial plățile mai mari au fost împărțite în circumscripții 

medicale cuprinzând 5-7 comune, iar în comună s-au înființat posturi de moașă și de oficiant 

sanitar. 

                                                             
8
 Informații preluate și adaptate din: Flămînzi – Monografie, Petru Moraru, Editura Agata, pag 98-100 
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Cu toate că spitalul avea încadrați doi medici, moașă și oficiant sanitar, anii primului război 

mondial aduc mari greutăți domeniului sănătății, pe de o parte din cauza condițiilor grele în 

care trăia populația, cât și a faptului că la începutul anului 1917 au fost aduși de pe front un 

număr foarte mare de ostași români și de prizonieri. 

Izbucnirea epidemiei de tifos exantematic de la începutul anului 1917 a făcut ca în comuna 

Flămânzi să se înregistreze cel mai mare număr de decese din istoria sa. Pentru a opri 

evoluția epidemiei și pentru a reduce numărul de decese, în comună au fost aduși medici și 

oficiați sanitari medicali care au înființat în fiecare sat infirmerii miliare. 

Din anul 1920, la spital vine să profeseze medicul Elena Popovici (născută Vasiliu în satul 

Poiana Flămânzi), care s-a preocupat atât de activitatea sanitară, cât și de buna gospodărire 

a unității pe care o conducea. După 10 ani de muncă se îmbolnăvește și este internată la 

spitalul din Botoșani. În perioada internării sale în spital întocmește și un testament, datat la 

11 iunie 1931, prin care donează spitalului Uriceni la care lucrase, 19,5 ha teren aparținând 

satului Dracșani, după cum urmează: 5 ha pădure, 4,5 ha teren arabil și 10 ha iaz. Pentru 

meritele sale în activitatea pe care a desfășurat-o și pentru felul cum a gospodărit această 

unitate s-ar fi cuvenit ca spitalul să poarte numele acestei destoinice personalități a comunei 

Flămânzi. 

Cu toate că spitalul a avut încă de la înființare încadrat un medic, acesta oricât de bun ar fi 

fost nu putea face față nevoilor de îngrijire ale populației. Astfel, dacă în anul 1917 existau 

doi medici, după 15 ani, deci în anul 1932, la spitalul Uriceni funcționa un singur medic care 

deservea 6 comune: Flămînzi, Uriceni, Furmușica, Deleni, Rădeni și Feredeni cu o populație 

de 20.370 locuitori. În aceste condiții bolile sociale și contagioase făceau adevărate ravagii. 

După anul 1935 au început primele lucrări de reparație și extindere a acestei unități sanitare, 

astfel că la sfârșitul anului 1938 spitalul avea 2 saloane de 8x8m, farmacie, sală de 

pansamente, locuință pentru medic și 2 camere pentru personalul de serviciu. De asemenea, 

în curtea spitalului au fost construite bucătărie, magazie de alimente, spălătorie și cameră 

mortuară. 

Anii celui de-al doilea război mondial au dezorganizat activitatea sanitară, toate unitățile 

medicale fiind părăsite de către medici și celelalte cadre medicale, populație fiind lăsată fără 

nicio apărare în fața epidemiilor. După terminarea războiului a început reorganizarea 
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activității sanitare, fiind de mare urgență reducerea epidemiilor și combaterea efectelor 

foametei generată de seceta din anul 1946. Ridicarea la nivel statl a asistenței sanitare, a 

făcut ca în anii următori să se treacă la un sistem unitar de ocrotire a sănătății populației și 

eradicarea marilor epidemii care bântuiau în rândul acesteia. Spitalul a fost încadrat cu 

personal corespunzător și au început lucrările de modernizare a activității acestei unități. 

Pentru cazurile grave de îmbolnăvire pe care spitalul nu le putea rezolva cu forțele proprii, în 

anul 1954 pe imașul Voloca a fost construit un aerodrom pentru aviația sanitară. Astfel se 

dădea o nouă șansă unor bolnavi care erau rapid transportați și internați în spitalele de 

specialitate din orașul Iași. Tot în această perioadă a luat ființă în comuna N. Bălcescu prima 

stație meteorologică, a cărei activitate a fost condusă de Ștefan Gavan.  

Pentru a asigura condiții de internare și tratare a tuturor bolnavilor încep lucrările de 

construcție pentru extinderea secțiilor de pediatrie și maternitate, iar începând cu anul 1958 

spitalul a fost dotat cu 2 mașini ale salvării. 

În anul 1962 au început lucrările de construcție și modernizare a spălătoriei, încăperi pentru 

păstrarea lenjeriei, a bucătăriei. Tot acum s-a construit o magazie pentru păstrarea 

alimentelor și un garaj pentru mașinile salvării. Spre a asigura asistența medicală adulților, în 

anul 1974, s-a construit pavilionul de interne, astfel că spitalul dispunea în anul 2000 de trei 

secții, după cum urmează: pediatrie cu 25 paturi, maternitate cu 8 paturi, interne cu 32 

paturi. De asemenea, în anul 2000 unitatea sanitară era dotată ci aparatură modernă cum ar 

fi: aparat radiografic, linie de analize pentru biochimie, analizor biochimic, resuscitator cu 4 

măști, nebulizator cu ultrasunete etc. Pentru efectuarea în scurt timp a analizelor medicale, 

unitatea medicală dispune și de o rețea de calculatoare. 

Din anul 1931 până în prezent, la spitalul N. Bălcescu au funcționat următorii medicii: Macrii 

Elena, Lăbușcă Nicolae, Simionescu Ion, Grecin Alexandru, Dimachi Teodor, Țibuleac 

Gheorghe, Popa Ioan, Popa Ana, Papalicef Nicolae, Baciu Ion, Baciu Elena, Schwartz Max, 

Schwartz Aurica, Tăbăcaru Aurica, Căliman Iosif, Purice Maria, Moscovici Lucia, Miulescu 

Dan, Todașcă Reveica. 

La finalul lunii noiembrie 2013, a fost contract un proiect cu finanțare europeană ce vizează 

,,Amenajare pavilion bucătărie – spălătorie cu extindere salon Unitate Asistență Medico-

Sanitară Bălcescu – Flămânzi”  prin POR, Axa 3: Îmbunătățirea infrastructurii sociale,  
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Domeniul 3.2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale. 

În cadrul acestui proiect, a cărui valoare totală este de 1.751.901 lei, autoritatea responsabilă 

de evaluare și implementare este Ministerul Dezvoltării, iar Beneficiarul este Unitatea de 

Asistență Medico-Socială Dr. Elena Popovici, Flămânzi (Cod SMIS: 18001). 

În prezent unitatea deține 45 de paturi și se află într-un amplu proces de îmbunătățire a 

serviciilor prestate prin prisma dotărilor ce vor fi asigurate cu fonduri externe. 

 

Servicii sociale 

În cadrul primăriei Orașului Flămânzi departamentul responsabil cu serviciile sociale este 

Compartimentul Asistență Socială care oferă sprijin financiar pentru următoarele cazuri: 

 Familii sărace (familii beneficiare de ajutor social, de venit minim garantat, de ajutor 

pentru încălzirea locuinței) 

 Persoane cu handicap 

 Alocații (alocații de stat pentru copii, nou-născuți, complementare, pentru 

susținerea familiilor mono-parentale, de hrană pentru copii cu HIV, pentru 

plasament familial) 

În orașul Flămânzi, în anul 2013 numărul familiilor beneficiare de ajutor social este 88, dintre 

care 27,3% sunt familii cu 2 persoane (24 familii), 25% sunt familii formate cu un singur 

membru, 21,6% sunt familii cu 3 persoane (19 familii). 

Tipul familiei 
Număr familii beneficiare 

Luna decembrie 2013 Anul 2013 (cumulat de la începutul anului) 

Persoane singure 20 22 
Familii cu 2 persoane 23 24 

Familii cu 3 persoane 16 19 

Familii cu 4 persoane 15 17 

Familii cu 5 persoane 3 4 

Familii cu peste 5 persoane 2 2 

sursa datelor: Comp. Asistență Socială, Primăria Flămânzi 
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O altă categorie de ajutoare sociale sunt venitul minim garantat și ajutoarele sociale pentru 

persoanele cu handicap. În anul 2013, beneficiarii de venit minim garantat însumau 100 

persoane, respectiv 48 familii, iar numărul persoanelor cu handicap susținute de primărie 

însuma 214 beneficiari. 

Numărul total al beneficiarilor de venim minim garantat și al persoanelor cu handicap 

susținute din fondurile locale este de 314 persoane fiind mai mic cu 1,8% decât numărul 

înregistrat în anul precedent (320 persoane – în anul 2012) și mai mic cu 17,6% decât în anul 

2010. 

Categorie 2010 2011 2012 2013 2010-2013 
 număr număr mediu 

beneficiari VMG 175 79 110 100 116 

gospodării – beneficiare de VMG 65 31 41 48 46 

persoane cu handicap 206 207 210 214 209 

sursa datelor: Comp. Asistență Socială, Primăria Flămânzi 

În ceea ce privește ajutoarele sociale o scădere este înregistrată și în cazul beneficiarilor de 

ajutor pentru încălzire. Astfel, în anul 2008, 3332 familiile primeau ajutor pentru încălzirea 

locuinței, iar în anul 2013 numărul acestora este de 79 familii. Comparativ cu anul 2012 

numărul familiilor beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței a scăzut cu 39 familii 

(29,5%). 

Numărul beneficiarilor de alocații din orașul Flămânzi este se 2470 persoane (anul 2013) fiind 

cu 4,1% mai mare decât numărul beneficiarilor din anul 2012 și cu 25,1% mai mic decât 

numărul beneficiarilor din anul 2008 (cu 829 beneficiari mai puțin). 

Beneficiarii de alocații … 2008 2012 2013 

 număr număr % 

Total, din care:  3299 2372 2470 100.0% 

de stat pentru copii* 2080 2200 2350 95.1% 

pentru nou - născuți 98 - - - 

complementare 960 119 74 3.0% 

pentru susținerea familiilor monoparentale 130 24 17 0.7% 

lunare de hrana pentru copiii infectați cu HIV /SIDA 3 3 3 0.1% 

pentru plasament familial 28 26 26 1.1% 
* notă: 0-18 ani şi peste 18 ani, dacă urmează cursuri liceale sau profesionale 
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sursa datelor: Comp. Asistență Socială, Primăria Flămânzi 

Din cei 2470 beneficiari de alocații, 2350 persoane (95,1%) sunt beneficiari de alocații pentru 

copii de la 0 la 18 ani și peste 18 ani, dacă urmează cursuri liceale sau profesionale. 

În orașul Flămânzi nu există locuințe sociale. 

 

Iluminat public 

Rețeaua de iluminat public a orașul Flămânzi are o lungime de 90 km, fiind în totalitate 

formată din cablu aerian. În rețea sunt instalați 2500  stâlpi, pe care sunt montate 1300 

corpuri de iluminat. La nivel local nu există corpuri de iluminat sunt lămpi ecologice care se 

încarcă cu energie solară. 

Consumul mediu lunar de energie electrică pe timp de vară este de 2000 kW/h și pe timp de 

iarnă 3000 kW/h. 

Sistemul de iluminat public din orașul Flămânzi cuprinde 5 de posturi de transformare. 

 

Siguranță și ordine publică 

În orașul Flămânzi instituțiile responsabile cu asigurarea siguranței și ordinei publice sunt 

Jandarmeria orașului Flămânzi, Poliția orașului Flămânzi, Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoşani. 

În anul 2013, conform Poliției Locale la nivelul orașului Flămânzi au fost sesizate 316 

infracțiuni dintre care 64% sunt judiciare (202 infracțiuni) și 2% sunt infracțiuni economice (7 

infracțiuni). 
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Numărul infracțiunilor sesizate la nivel local au crescut în anul 2013 comparativ cu anul 

precedent cu 11,3% (32 infracțiuni, dintre care 21 sunt infracțiuni judiciare și 11 sunt 

infracțiuni de altă natură). 

Numărul agenților de poliție de pe raza orașului Flămânzi se cifrează la 12 persoane, iar pe 

fiecare cartier / sat component sunt repartizați câte 2 agenți de poliție. 

În anul 2013 comparativ anul 2008, numărul agenților de poliție s-a majorat cu 2 persoane, 

iar numărul infracțiunilor a scăzut cu 0,94%. 

 

Gestionarea deșeurilor municipale 

Conform informațiilor publice cuprinse în Raportul privind starea factorilor de mediu în 

județul Botoşani pentru anul 2012 întocmit Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, 

deşeurile sunt o sursă de poluare, dar în acelaşi timp constituie şi o sursă secundară de 

materii prime sau energie. Creşterea alarmantă a volumului de deşeuri şi accentuarea 

Economico - 
financiare 

2% 

Judiciare 
64% 

De altă natură 
34% 

Infracțiuni sesizate în orașul Flămânzi (anul 2013) 
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caracteristicilor periculoase pentru om şi mediu impune luarea de măsuri pentru prevenirea 

producerii acestora şi stimularea reutilizării şi reciclării. 

Deşeurile reprezintă o pierdere de resurse naturale (cum ar fi metalele, alte materiale 

reciclabile care conțin elemente utile sau care pot fi utilizate ca sursă de energie). Gestionare 

corectă și corespunzătoare a deşeurilor poate proteja populația și mediul înconjurător și 

contribuie la conservarea resurselor naturale. 

La nivelul comunităților, odată cu trecerea timpului o parte din deşeuri sunt integrate fie în 

circuitul biologic (reciclare naturală), fie în cel (reciclarea artificială). 

În același document al Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani este definită activitatea 

de gestionare a deşeurilor, cunoscută şi ca managementul deşeurilor. Gestionarea deșeurilor 

se referă la generarea, colectarea, transportul, valorificarea, reciclarea şi eliminarea 

deşeurilor. Gestionarea deşeurilor are ca scop şi economisirea unor resurse naturale prin 

refolosirea părților recuperabile. Deşeurile gestionate pot fi atât solide, cât şi lichide sau 

gazoase, precum şi cu diverse proprietăți (de exemplu radioactive), necesitând metode de 

tratare specifice fiecărora.  

La nivel național, activitatea de gestionare a deşeurilor are la bază Legea nr.211/2011 privind 

regimul deşeurilor, care implementează Directiva Cadru Deșeuri a Consiliului Europei. 

Din punct de vedere al provenienței lor, deşeurile pot fi: deșeuri industriale,  spitalicești, de 

ambalaje, deşeuri municipale şi asimilabile. 

În orașul Flămânzi, în perioada 2010-2013, conform datelor oficiale ale operatorului local de 

Salubritate, au fost generate doar deșeuri municipale. În anul 2013 cantitatea totală de 

deșeuri municipale generate însumează 461 tone, fiind cu 88,9% mai mare decât cantitatea 

generată în anul 2010, dar cu 28,6% mai mică decât cantitatea generată în anul 2012 (cu 185 

tone mai puțin). 

Deşeuri generate 2010 2011 2012 2013 2013/2010 
 tone tone % 

Deşeuri municipale 244 643 646 461 217 88,9% 

Total 244 643 646 461 217 88,9% 

sursa datelor: Operator local de Salubritate Flămânzi 
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Din cele 461 tone de deșeuri menajere generate în anul 2013 la nivelul orașului Flămânzi, 

85,0% sunt deșeuri menajere generate de populație (392 tone) și 15,0% sunt generate de 

unitățile economice, unitățile comerciale, birouri, instituții, unități sanitare ( 69 tone). 

Deşeuri menajere şi asimilabile generate de …. 2012 2013 2013/2012 
 tone tone % tone % 

Total, din care: 646 461 100,0% -185 -28.6% 

populație 569 392 85,0% -177 -31.1% 

entități juridice* 77 69 15,0% -8 -10.4% 
*unități economice, unități comerciale, birouri, instituții, unități sanitare 

sursa datelor: Operator local de Salubritate Flămânzi 

În anul 2012 fiecare locuitor al orașului Flămânzi a generat o cantitate de 48,3 kg de deșeuri 

municipale, iar un an mai târziu cantitatea medie de deșeuri municipale generată de fiecare 

localnic al orașului era de 33,5 kg/locuitor/anul 2013. În anul 2013 indicatorul generare de 

deșeuri municipale (kg/an/locuitor) a scăzut cu 30,7% (14,8 kg/locuitor/an). Conform 

Raportul privind starea factorilor de mediu în județul Botoşani pentru anul 2012 întocmit 

Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în anul 2010, indicatorul generare de deșeuri 

municipale (kg/an/locuitor) a fost de 164 kg / locuitor la nivelul județului Botoșani, 346 

kg/locuitor la nivelul Regiunii Nord-Est și 330 kg/locuitor la nivel național.  
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În anul 2012, la nivelul orașului Flămânzi erau înregistrate 35 entități juridice active din punct 

de vedere economic care au generat în total 69 tone de deșeuri, ceea ce înseamnă, că în 

medie fiecare entitate juridică a generat 1,9 tone deșeuri / anul 2012. 

32,1% din deşeurile menajere generate la nivelul orașului Flămânzi sunt deșeuri a căror 

compoziție este plasticul, 18,4% sunt cauciucuri scoase din uz, 17,5% sunt deșeuri din sticlă și 

16,1% deșeuri textile. 

Compoziția 
2013 

tone % 

Total, din care: 230,80 100,0% 

hârtie/carton 35,70 15,5% 

sticlă 40,50 17,5% 

metal 0,80 0,3% 

plastic 74,1 32,1% 

textile 37,2 16,1% 

deşeuri biodegradabile (vegetale şi animale) 0 0,0% 

altele*) (cauciucuri scoase din uz)  42,5 18,4% 

sursa datelor: Operator local de Salubritate Flămânzi 

De pe raza orașului Flămânzi nu sunt colectate deșeurile din echipamente electrice și 

electronice, în timp ce la Stația de sortare și transfer deșeuri municipale Dorohoi, în anul 

2011 au fost colectate 6,8 tone de DEEE-uri. La nivelul orașului Flămânzi, firma autorizată să 

colecteze DEEE-uri este SC Local Servicii SRL a cărei autorizație este valabilă până în anul 

2020. 

La nivel teritoriului orașului Flămânzi a fost implementat în perioada 2008-2010 un proiect 

cu finanțare externă - ,,Sistem eficient de gestionare a deşeurilor în oraşul Flămânzi  şi 

comunele Frumuşica, Copălău, Prăjeni şi Coşula”. Prin implementarea acestui proiect, la 

nivel local a fost realizată o stație de sortare și compactare a deșeurilor, au fost achiziționate 

containere pentru deșeuri, utilaje de transport şi alte utilaje specifice stației de sortare şi 

compactare a deşeurilor, iar deșeurile sunt transportate la groapa de gunoi ecologică a 

județului Botoșani. În viitor urmează să fie amenajate puncte de colectare diferențiată a 

deşeurilor. Stația de sortare și transfer deșeuri municipale din orașul Flămânzi are o 

capacitate de transfer de 8000 tone/an și o capacitate de sortare de 3000 tone / an. 
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Capitolul 7. Factori de mediu 

Aspecte privind biodiversitatea. Potrivit datelor furnizate de Agenția pentru Protecția 

Mediului Botoșani în cadrul documentului “Raport privind starea factorilor de mediu din 

județul Botoșani pentru anul 2012” prin H.C.J. nr.170/2010 privind unele măsuri pentru 

protecția ariilor naturale protejate de interes județean, a parcurilor dendrologice, a arborilor 

monumente ale naturii, a florei şi faunei sălbatice această hotărâre, s-a impus un regim de 

ocrotire pentru 46 arii naturale protejate de interes județean, dintre care una este localizată 

la nivelul teritoriului orașului Flămânzi: pădure cu funcții de recreere aflate în jurul oraşelor şi 

a drumurilor naționale (la nivel județean existând 17 păduri încadrate în această categorie 

care se întind pe o suprafață totală de 2381,2 ha, dintre care 72,6 ha sunt pe teritoriul 

orașului Flămânzi). 

În anul 2012, în județul Botoşani existau 7 Situri de Importanță Comunitară (SCI) declarate 

prin Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.964/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară. 

Suprafața totală a SCI-uri declarate din județul Botoșani este de 16978,17 ha. 

Siturile de Importanță Comunitară (SCI) de la nivelul județului Botoșani sunt: ROSCI 0141 

Pădurea Ciornohal, Dealul Mare Hârlău, ROSCI0255 Turbăria Lozna (Dersca), ROSCI0234  

Stânca Ştefăneşti, ROSCI 0399Suharău Darabani, ROSCI0391Siretul Mijlociu Bucecea, 

ROSCI0184 Pădurea Zamostea Lunca. 

Situl de Importanță Comunitară din cadrul cărui face parte și o parte din teritoriul orașului 

Flămânzi este Dealul Mare Hârlău. 

Situl de Importanță Comunitară se întinde pe o suprafață totală de 25112 ha cuprinzând 

teritorii din județele Botoșani, Iași și Vaslui. Suprafața sitului localizată la nivelul teritoriului 

Botoșani este de 14565 ha (58% din suprafața totală), dintre care aproximativ 1255 ha 

aparțin orașului Flămânzi (5% din suprafața totală a SCI-ului; 8,6% din suprafața SCI-ului de 

la nivelul teritoriului Botoșani). 
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Aspecte privind solul și zonele critice de degradate. Agenția pentru Protecția Mediului 

Botoșani oferă informații și despre situația zonelor critice sub aspectul degradării solurilor în 

profil teritorial județean. Astfel, în orașul Flămânzi, în anul 2013 există suprafețe de teren 

afectare de factori precum eroziune, alunecări de teren, inundabilitate, acidifiere , sărăturare 

și exces de umiditate în sol.  

Starea solurilor de la nivelul teritoriului orașului Flămânzi 

Factori de degradare 2008 2012 2013 2013/2008 2013/2012 

 ha ha % ha % ha % 

Ttoal, din care: 330 385 435 100.0% 105 31.8% 50 13.0% 

Eroziune 50 65 70 16.1% 20 40.0% 5 7.7% 

Alunecări de teren 75 80 100 23.0% 25 33.3% 20 25.0% 

Inundabilitate 40 45 50 11.5% 10 25.0% 5 11.1% 

Acidifiere 30 35 35 8.0% 5 16.7% 0 0.0% 

Sărăturare 50 70 80 18.4% 30 60.0% 10 14.3% 

Exces de umiditate în sol 85 90 100 23.0% 15 17.6% 10 11.1% 

sursa datelor: Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani 

Suprafața totală afectată de factori de degradare înregistrată la nivelul orașului Flămânzi 

este de 435 ha (anul 2013) fiind cu 13.0% mai mare decât suprafața afectată de factori de 

degradare în anul 2012 și cu 31.8% mai mare decât cea înregistrată în anul 2008 (+105 ha). 

Cea mai mare suprafață de teren afectată de factori de degradare este cea aflată sub 

influența alunecărilor de teren – 100 ha, ceea ce reprezintă 23,0% din suprafața totală 

înregistrată la nivel local. Potrivit Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Botoșani, 

alunecările de teren de la nivelul teritoriului orașului Flămânzi sunt alunecări de teren în 

valuri, la nivel local nu sunt înregistrate alunecări de teren în brazde, în trepte, curgătoare 

sau prăbuşiri. 
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Măsurile de prevenire și remediere recomandate de Oficiului de Studii Pedologice și 

Agrochimice Botoșani în Raportul privind starea factorilor de mediu din județul Botoșani 

pentru anul 2012 elaborat de APM Botoșani sunt:  

 împiedicarea alimentării cu apă a substratului supus fenomenului de alunecare:  

nivelare capitală, canale de coastă, lucrări de drenaj subteran, măsuri pentru 

asigurarea stabilității masivului care alunecă, captarea izvoarelor de coastă 

 ameliorarea regimului aerohidric şi stabilizarea terenului: fertilizarea diferențiată în 

raport cu natura substratului şi înclinarea terenului, doze mari de îngrăşăminte 

organice şi doze de N P K aplicate rațional 
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Capitolul 8. Administrația publică locală 

 

Organigrama Primăriei Orașului Flămânzi 
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Capacitatea administrativă și instituțională de accesare și implementare a fondurilor 
europene și guvernamentale 

Primăria Orașului Flămânzi are o vastă experiență în accesarea și managementul fondurilor 

europene și guvernamentale. La momentul elaborării prezentei strategii de dezvoltare locală 

pentru orizontul de timp 2014-2020, la nivelul orașului Flămânzi există o serie de proiecte 

clasificate astfel: 

 Proiecte implementate/ în implementare sau ce urmează a fi implementate 

 Proiecte în rezervă 

 Proiecte în curs de evaluare și studii preliminare 

A. Proiecte implementate/ în implementare sau ce urmează a fi implementate 

Denumire proiect: ,,Podul care ne apropie” 
Status proiect: implementat 

Obiective:  
- construirea  unui pod peste pârâul Tulburea ce va lega cartierele Cordun şi Poiana din orașul Flămânzi; 
- realizarea şi întărirea contactelor dintre localitațile  de o parte şi de alta a frontierei  dintre România  şi 
Ucraina; 
- educare comunitatilor partenere despre oportunitățile oferite de programele de finanțare trensfrontalieră. 

Zona geografică de intervenție: Orasul Flamanzi 

Descrierea activităților: 
- Vizite ce intercunoștere intre partenrii romani si ucrainieni; 
- Desfasurarea achizitiilor privind realizarea SF-ul, PT-ul si lucrarilor pentru construirea podului; 
- Construirea podului peste paraul Tulburea. 

- Rezultate estimate:   
- realizarea unui parteneriat  cu localitate  Hliboca din Ucraina;  
- intercunoaşterea celor doua comunități prin vizite reciproce intre oficialitați; 
- materiale informative privind beneficiile cooperării transfrontaliere; 
- construirea unui pod peste paraul Tulburea , in orasul Flamanzi. 

Buget estimat (euro): 186.440  euro Perioada de implementare:  2008-2010 

Surse de finanțare: - PHARE 2006 CBC Transfrontalier 
România –Ucraina prin MDLP ; Bugetul local, Bugetul de stat. 

Denumire sursă de finanțare: - Phare 2006 CBC Transfrontalier 

Cofinanțare din buget local (euro): 
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Denumire proiect: „Promovarea dezvoltării urbane sustinută în context european- România- Republica 
Modova. 

Status proiect: implementat 

Obiective:  
- Proiectul a urmarit promovarea dezvoltării urbane sustinută în context european între România şi  Republica 

Modova  prin realizarea : 
- unui parteneriat intre Loc. Flămînzi şi  loc. Căuşeni din Rep. Moldova; 
-  unor strategii de dezvoltare pentru comunitati partenere din ambele țări;  
-  unui manual  de cooperare transfrontalieră; 
-  Îmbunatațirea capacitătii administrative prin achiziționarea de aparatura it (sever, calculator, multifunctional) 

Zona geografică de intervenție:  Orasaul Flamanzi 

Descrierea activităților: 
 -Vizite de intercunoastere culturală; 
- Activitațile din proiect au constat în organizarea de licitații pentru realizare strategiilor de dezvoltare, 
manualului de cooperare transfrontalieră, realizarea manualului şi strategiilor,receptarea strategiilor, un nr. de 
vizite intre oficialii celor două localități  partenere. 

Rezultate estimate:  
- pareneriat economico-cultural intre localitatea Flămânzi şi  loc. Căuşeni din Rep. Moldova; 
- strategii de dezvoltare durabila a localitatilor partenere pentru perioada 2007-2013; 
- manual de cooperare transfrontalieră; 
- realizarea de contacte si parteneriate între comunităti aflate de o parte si ce alta a frontierei; 
- cunoaşterea particularitaților culturale şi economice   ale partenerilor din cele două țări ; 
- crearea premiselor unor colaborări viitoare privind alte proiecte de dezvoltare durabilă. 

Buget estimat (euro): 39.271 euro          Perioada de implementare: 2007-2008 

- Surse de finanțare: PHARE 2005 prin MDLPL, Bugetul local, Bugetul de stat 

- Denumire sursă de finanțare: PHARE 2005 prin MDLPL 

 

Denumire proiect: ,,Sistem eficient de gestionare a deşeurilor în oraşul Fămînzi  şi comunele Frumuşica, 
Copălău, Prăjeni şi Coşula” 
Status proiect: implementat 

Obiective:  
-realizarea unor puncte de colectare diferențiata a deşeurilor în oraşul Fămînzi  şi comunele Frumuşica, 
Copălău, Prăjeni şi Coşula; 
-realizarea unei statii de sortare şi compactare a deşeurilor pe raza localitatii Flmînzi ; 
-achiziționarea de containere pentru deşeuri, utilaje de transport şi  alte utilaje specifice stației de sortare şi 
compactare a deşeurilor ; 
-transportul deşeurilor la groapa de gunoi ecologica a  jud. Botoşani. 

Zona geografică de intervenție:  
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Descrierea activităților: 
- Desfasurarea achizitiilor privind realizarea SF-ul, PT-ul, cumpararea utilajelor si lucrarilor pentru construire 
statiei de sortare; 
- Construirea statiei de sortare deseuri; 
- Punerea in functiune a sistemului de colectare, selectare si transport al deseurilor. 

Rezultate estimate: 
 Realizarea unui sistem eficient de gestionare a deşeurilor în oraşul Fămînzi  şi comunele Frumuşica, Copălău, 
Prăjeni şi Coşula 

Buget estimat (euro): 1193.837,70 
euro 

Perioada de implementare: 2008-2010 

- Surse de finanțare: PHARE 2006 prin MDLPL ; Bugetul de stat ; Bugetul local. 

- Denumire sursă de finanțare: PHARE 2006 prin MDLPL  

 

Denumire proiect: ,,Reabilitare infrastructură drumuri și poduri precum și amenajare stații de autobuz în 
orașul Flămânzi" 

Status proiect: în curs de implementare 

Obiective:  
- modernizarea si reabilitarea a 9 strazi cu o lungime totala de 10.669km 
- modernizarea trotuarelor pe strada 1907,  cu o suprafata de S=4.255mp 
- realizarea a doua poduri noi cu deschiderea de 9m peste paraul Tulburea  
- infiintarea a 14 statii noi de autobuz pentru transport public. 

 

Zona geografică de intervenție: Orasul Flamanzi  

Descrierea activităților: 
- desfasurarea achizitiilor privind realizarea SF-ul, PT-ul si lucrarilor pentru asfaltarea strazilor; 
- reabilitarea si modernizarea propriuzisa a cca. 10 Km de drumuri; 
- realizarea de statii de autobuz pe drumurile reabilitate. 

 

Rezultate estimate: 
- 9 străzi modernizate si reabilitate, cu o lungime totala de 10.669km; 
- Trotuare modernizate  pe strada 1907,  cu o suprafața de S=4.255mp; 
- doua poduri noi realizate, cu deschiderea de 9m peste părâul Tulburea; 
- 14 stații noi de autobuz realizate, pentru transport public. 

Buget estimat (euro): 3.807.568,00 Perioada de implementare: 2011-2013 

Surse de finanțare: FEDR, bugetul de stat si bugetul local 

Denumire sursă de finanțare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1- Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate 
de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane 
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Denumire proiect: Crearea unui Centru de Sprijinire a Afacerilor în Oraşul Flămânzi  
Status proiect: în curs de implementare 

Obiective:  

 Cresterea ratei de supravetuire pentru firmele nou infiintate si sprijinirea dezvoltarii lor in perioada de inceput. 

 Promovarea antreprenoriatului local 

 Crearea de noi locuri de munca  

 Asistarea formarii si dezvoltarii de noi societati comerciale  

 Sprijinirea intreprinzatorilor pentru dezvoltarea firmelor aflate la inceput . 
Zona geografică de intervenție: Orasul Flamanzi 

Descrierea activităților:  
- Desfasurarea achizitiilor privind realizarea SF-ul, PT-ul si lucrarilor pentru constructia cladirii centrului de 
afaceri; 
- Constructia cladirii centrului de afaceri; 
- Incubarea unor firme in cadrul centruluin de afaceri. 

Rezultate estimate:   
Oferirea urmatoarelor servicii: 

• Inchirierea de spatii:  
• Inchiriere sala sedinte  
• Servicii secretariat  
• Servicii de consultanta (Juridica, Financiara, Promovare) 

Buget estimat (euro): 671.200 
EUR 

Perioada de implementare: 2011-2013 

Surse de finanțare: FEDR, bugetul de stat si bugetul local 

Denumire sursă de finanțare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1- Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate 
de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane 

Cofinanțare din buget local (euro): 

 

Denumire proiect: Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Orasul Flamanzi prin achizitionarea de 
echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere   

Status proiect: în curs de implementare 

Obiective: 
- scaderea ratei criminalitatii 
- scaderea timpilor de interventie in situatii de urgenta 
- monitorizarea traficului in zonele desemnate 
- scaderea numarului focarelor de violenta 
- cresterea ratei de solutionare a cazurilor  

Zona geografică de intervenție: Orasul Flamanzi 
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Descrierea activităților: 
- Desfasurarea achizitiilor privind realizarea SF-ul, PT-ul si lucrarilor pentru sistemului si centrului de 
supraveghere; 
- Constructia sistemului de supraveghere; 
- Achizitia dotarilor pentru sistemul de supraveghere; 
- Punerea in functiune a sistemului de supravheghere si cresterea sigurantei. 

Rezultate estimate:   
- Instalarea a 36 de camere fixe si 18 camere mobile; 
- Reabilitarea unui incaperi si dotarea acesteia ca centru de supraveghere; 
- Cresterea sigurantei sociale si reducerea infractionalitatii. 

Buget estimat (euro): 238.000 
euro 

Perioada de implementare: 2011-2013 

Surse de finanțare: FEDR, bugetul de stat si bugetul local 

Denumire sursă de finanțare: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1- Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate 
de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane 

 

Denumire proiect: Înființare zone de agrement si relaxare pe terenul aferent ansamblului de locuințe 
aparținând domeniului public al orașului Flămânzi 

Status proiect: în curs de implementare 

Obiective: 
- îmbunătățirea factorilor de mediu şi a calității vieții în localitate; 
- creşterea suprafețelor spațiilor verzi din localitate; 
-  dezvoltarea şi modernizarea spațiilor verzi din localitate. 

Zona geografică de intervenție: Orasul Flamanzi 

Descrierea activităților: 
- Desfasurarea achizitiilor privind realizarea SF-ul, PT-ul si lucrarilor pentru realizarea parcului; 
- Constructia aleilor, a spatiilor verzi si a locului de joaca; 
- Achizitia dotarilor de tip mobilier stradal, loc de joaca si iluminat; 

Rezultate estimate:   
- Realizarea a 350 mp de alei; 
- Amenajarea a 900mp de spațiu verde; 
- Construirea unui loc de joaca. 

Buget estimat (euro): 232.373,00 Perioada de implementare: 2012 

Surse de finanțare: Fondul de mediu si bugetul local 

Denumire sursă de finanțare: la ,,Programul national de îmbunatatire a calitătii mediului prin realizarea de 
spatii verzi în localităti” 
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Denumire proiect: Centrul  de îngrijire de zi,  pentru copiii aflați în situații de risc, din  oraşul Flămânzi , jud. 
Botoşani  

Status proiect: în curs de implementare 

Obiective: 

  Prevenirea  separării copiilor aflați în situație de abandon de familiile lor, în oraşul Flămânzi; 

 Minimizarea factorilor de risc de abandon  pentru copiii  şi familiile predispuse la acest fenomen din oraşul 
Flămânzi;  

 Scăderea  numărului de copii separați de familiile  lor în oraşul Flămânzi; 

 Dezvoltarea calităților parentale la familiile cu disfuncționalități din oraşul Flămânzi; 
Zona geografică de intervenție: Orasul Flamanzi 

Descrierea activităților: 
- Desfasurarea achizitiilor privind realizarea SF-ul, PT-ul si lucrarilor pentru realizarea centrului de zi; 
- Reabilitarea unei cladiri si dotarea acesteia pentru functionarea centrului de zi; 
- Angajarea si instruirea pesonalului ce va lucra in centrul de zi pentru copii. 

Rezultate estimate: 

 150 de copii  vor beneficia pe termen mediu, cca. 10 ani, de seviciile  Centrului  de îngrijire de zi,  pentru copiii 
aflați în situații de risc; 

 cca. 200 de părinți vor beneficia pe termen mediu, cca. 10 ani, de serviciile Centrului  de îngrijire de zi,  pentru 
copiii aflați în situații de risc; 

 5 angajați ai  seviciului vor beneficia de cursuri de formare profesională continuă, pe termen scurt; 

 implicarea actorilor sociali ce vin în contact cu copilul aflat în situații de risc, din cadrul comunității, prin 
parteneriatele create. 

Buget estimat (euro): 104281,00 Perioada de implementare: 2012 

Surse de finanțare: Credit BERD, bugetul de stat si bugetul local 

Denumire sursă de finanțare:  

Cofinanțare din buget local (euro): 24281,00 

 

Denumire proiect: SAFE WATER FOR ECONOMIC GROWTH- SAFEWAT 
Status proiect: în curs de implementare - declarat neeligibil 

Obiective: 

 Cresterea cooperarii transfronataliere intere orasul Flamanzi, orasul Soldanesti din R. Moldova si Sokiryany din 
Ukraina; 

 Reabilitarea sursei de apa potabila din dealul Holm (Flamanzi); 

 Realizarea unei retele de distributie a apei in lungime de 10 Km;  

 Imbunatatirea calitatii seviciilor catre cetateni si a calitatii vetii; 

 Intercunoasterea transfrontaliera si echilibrarea calitatii vetii in zona transfrontaliera.  

Zona geografică de intervenție: Orasul Flamanzi 
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Descrierea activităților: 
- Realizarea de vizite pentru intercunoasterea comunitatilor;  
- Desfasurarea achizitiilor privind realizarea SF-ul, PT-ul si lucrarilor pentru realizarea lucrarilor; 
- Reabilitarea sursei de apa si construirea retelei de distributie a apei; 
- interconectarea celor doua retele de distributie a apei, ce a din sursa locala si ce din raul Siret.. 

Rezultate estimate:   

 Sursa de apa locala reabilitata; 

 Realizarea a 10 Km de retea de distributie a apei; 

 Conlucrare fructuoasa la nivel transfrontalier; 

 Cresterea calitatii vetii la cca 3000 de cetateni. 
Buget estimat (euro): 
1.242.227,38 (pt. Flamanzi) 
 

Perioada de implementare: 2012-2014 

Surse de finanțare: FEDR, bugetul de stat si bugetul local 

Denumire sursă de finanțare: Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, 
Prioritatea 2. 

Cofinanțare din buget local (euro): 124.000,00 

 

Denumire proiect: Valorificarea potențialului turistic si conservarea moștenirii culturale a orașului Flamanzi 
prin restaurarea și interconectarea monumentelor istorice de patrimoniu cultural local într-un ansamblu 

reprezentativ pentru turismul cultural istoric” 
Status proiect: în curs de implementare 

Obiective: 

 Reabilitarea monumentelor de categoria B din orasul Flamanzi (biserica  de lemn de la Prisacani- 1600, 
Primaria veche, s.a.); 

 Infiintarea muzeului taranului din Flamanzi in cladirea Primariei vechi; 

  Introducerea in circuitul turistic al bisericii din lemn din  Prisacani si a muzeului Taranului.  

Zona geografică de intervenție: Orasul Flamanzi 

Descrierea activităților: 
- Desfasurarea achizitiilor privind realizarea SF-ul, PT-ul si lucrarilor pentru realizarea lucrarilor; 
- Reabilitarea cladirii Primariei vechi pentru realizarea muzeului taranului; 
- Reabilitarea bisericii de lemn din satul Prisacani de la anul 1600; 
- Reabilitarea monumentelor comemorative ale eroilor de la 1877, 1907, 1916 si 1944 . 
- dotarea cu exponate a muzeului taranului din Flamanzi;  
- introducerea in circuitul turistic cultural a monumentelo reabilitate. 
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Rezultate estimate:   

 Monumentele de categoria B din orasul Flamanzi reabilitate; 

 Muzeul Taranului Rasculat din Flamanzi, infiintat; 

 Biserica de lemn, din satul Prisacani, datand din anul 1600, restaurata; 

 Monumentele de categoria B din Flamanzi introduse in circuitul turistic cultural; 
Buget estimat (euro): 
1.700.000,00  

Perioada de implementare: 2012-2014 

Surse de finanțare: FEDR, bugetul de stat si bugetul local 

Denumire sursă de finanțare: POR, Axa 5, Domeniul 5.1 

sursa datelor: Primăria orașului Flămânzi 

La nivelul orașului Flămânzi mai există un proiect contractat la finalul lunii noiembrie 2013 ce 

vizează ,,Amenajare pavilion bucătărie – spălătorie cu extindere salon Unitate Asistență 

Medico-Sanitară Bălcescu – Flămânzi”  prin POR, Axa 3: Îmbunătățirea infrastructurii 

sociale,  Domeniul 3.2. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale. 

În cadrul acestui proiect, a cărui valoare totală este de 1.751.901 lei, autoritatea responsabilă 

de evaluare și implementare este Ministerul Dezvoltării, iar Beneficiarul este Unitatea de 

Asistență Medico-Socială Dr. Elena Popovici, Flămânzi (Cod SMIS: 18001). 
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B. Proiecte în rezervă 

Denumire proiect: Reabilitarea, extinderea şi diversificarea funcțională a spațului didactic aparținând 
Grupului Şcolar N. Bălcescu din oraşul Flămânzi, ca premisă a creşteri calității actului educațional 

Status proiect: proiect evaluat cu 5,75 puncte din maxim 6, dar trecut în rezervă datorita alocării sumei 
disponibile 

Denumire sursă de finanțare: POR AXA 3 , DOMENIUL 3.4 
Cod SMIS 6261 
Valoarea estimată a proiectului cca 1,7 mil euro. 

 

Denumire proiect: Reducerea disparităților educaționale din zonele defavorizate, prin modernizarea şi 
extinderea școlii cu clasele I-VIII  Poiana, Flămânzi, pentru a acorda şanse egale elevilor 

Status proiect: proiect evaluat cu 4,55 puncte din maxim 6, dar trecut în rezervă datorita alocării sumei 
disponibile 

Denumire sursă de finanțare: POR AXA 3 , DOMENIUL 3.4 
Cod SMIS 6316 
Valoarea estimată a proiectului cca 700 mii euro 

 

Denumire proiect: Electrificare cătun Balta Roșie, sat. Prisăcani, oraș Flămânzi 

Denumire sursă de finanțare: Programul ,,Electrificare 2007-2009” derulat prin MIRA 
Cod SMIS 6316 
Valoarea estimată a proiectului cca 350 mii euro 
Alte detalii: proiect depus prin CJ Botoșani în ianuarie 2009 și redepus prin programul transfrontalier 

 

Denumire proiect: „Uzina verde” – utilizarea surselor regenerabile de energie solară pentru producerea 
energiei electrice în localitatea Flămânzi, județul Botoșani 

Denumire sursă de finanțare: POS CCE, Axa prioritară 4 – Creșterea eficienței energetice și a securității 
furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice, Domeniul Major de intervenție 2 
Autoritatea responsabilă de evaluare și implementare: Ministerul Economiei 
Cod SMIS 621452 
Valoarea estimată a proiectului cca 25,8 milioane lei 
Alte detalii: proiect depus prin CJ Botoșani în ianuarie 2009 și redepus prin programul transfrontalier 

sursa datelor: Primăria orașului Flămânzi 
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C. Proiecte în curs de evaluare și studii preliminare 

Denumire proiect: Locuințe ANL în orașul Flămânzi 

Denumire sursă de finanțare: Programul de construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii 
Număr înregistrare: 13499 
Autoritatea responsabilă de evaluare și implementare: Ministerul Dezvoltării prin CNI (Compania Națională de 
Investiții) 
Alte detalii: depus în aprilie 2010 

 

Denumire proiect: Bazin de înot școlar în orașul Flămânzi 

Denumire sursă de finanțare: Programul Bazine de Înot 
Autoritatea responsabilă de evaluare și implementare: Ministerul Dezvoltării prin CNI (Compania Națională de 
Investiții) 
Alte detalii: depus în aprilie 2010 

 

Denumire proiect: Construcție rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare în satele Chițoveni și 
Prisăcani aparținând orașului Flămânzi 

Denumire sursă de finanțare: Sub-programul Alimentarea cu apă a satelor, conform HG nr. 577 / 1997 cu 
modificările și completările ulterioare 
Autoritatea responsabilă de evaluare și implementare: Ministerul Dezvoltării 
Alte detalii: depus în octombrie 2010 

sursa datelor: Primăria orașului Flămânzi 
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Venituri și buget preconizat 

În anul 2013 veniturile totale cumulate la nivelul unității administrativ-teritoriale Flămânzi au 

depășit suma de 25 242 mii lei, fiind de 2,15 ori mai mari decât cele din anul 2012.  

În anul 2013, veniturile proprii însumau peste 3 175 mii lei, reprezentând 12,6% din totalul 

veniturilor cumulate la nivel Primăriei Flămânzi. 

Venitul total și categorii de venituri la nivelul Primăriei Orașului Flămânzi 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 lei 

Venituri - total, din care: 15,048,813 13,386,704 12,527,373 10,813,397 11,710,859 25,242,101 

venituri proprii 2,194,827 2,880,088 2,573,331 2,458,783 2,551,177 3,175,627 

venituri fiscale 7,885,746 9,627,317 8,025,440 7,344,819 7,773,879 8,094,721 

venituri guvernamentale 1,352,587 719,083 1,390,650 437,542 534,111 915,840 

alte categorii de venituri 3,615,653 160,216 537,952 572,253 851,692 13,055,913 

Ponderea veniturilor proprii 14.6% 21.5% 20.5% 22.7% 21.8% 12.6% 

sursa datelor: Primăria orașului Flămânzi 
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La nivelul orașului Flămânzi bugetul local este preconizat că va urma un trend ascendent de 

aproximativ 5 puncte procentuale pe an. Astfel, în anul 2020 bugetul local va fi de peste 28 

761 mii lei în anul 2020. 
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PARTEA II. ANALIZA SWOT 
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Analiza SWOT reprezintă bilanțul pentru orașul Flămânzi realizat din perspectivă micro și 

macro dimensională. Astfel, în această etapă sunt punctate pe de o parte punctele tari și 

puncte slabe existente la nivelul orașului Flămânzi (mediul intern – dimensiunea micro a 

analizei) și de pe altă parte sunt evidențiate oportunitățile și amenințările (mediul extern – 

dimensiunea macro a analizei). 

Analiza SWOT este o tehnică strategică și este acronimul de la termenii: Strenghts (Puncte 

tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunități), Threats (Amenințări). 

Puncte tari Puncte slabe 

 Poziție geografică: orașul este situat în 

zona de contact a două unități 

geomorfologice si fizico-geografice - 

Dealul Mare Hârlău și Câmpia Moldovei 

 Cadru natural: pe teritoriul orașului 

Flămânzi există 3 zone de vegetație: 

zona de pădure, silvostepă și stepă 

 Existența la nivelul teritoriului a 

resurselor naturale regenerabile cu 

potențial pentru energia verde 

 Clima specifică teritoriului orașului 

Flămânzi este temperat continentală 

favorabilă culturilor de cereale, legume, 

pomi fructiferi, dar și viță de vie 

 Acces la infrastructură: orașul Flămânzi 

situat în sudul județului, pe drumul 

european E58 Botoșani-Hârlău 

 Populația orașului Flămânzi beneficiază 

de facilități de transport public local prin 

surse regulate și trasee prestabilite 

(traseul 048 Botoșani-Copălău-Flămânzi- 

 Clima specifică teritoriului orașului 

Flămânzi este temperat continentală cu 

nuanțe excesive, astfel că la nivel local 

iernile sunt lungi și deseori cu deficit de 

precipitații 

 Acces: procentul scăzut al străzilor 

orășenești modernizate (26,7%) 

comparativ cu media județeană (49,3%) 

 Pe parcursul ultimilor nouă ani, lungimea 

străzilor orășenești modernizate a rămas 

constantă (20 km) 

 În orașul Flămânzi presiunea asupra 

persoanelor active este de 49,4% fiind 

mult mai mare comparativ cu valorile 

înregistrate la nivel județean (33,7%), 

regional (34,8%) și național (35,5%) (în 

orașul Flămânzi la fiecare 100 persoane 

în vârstă de muncă (15-64 ani) revin 49,4 

persoane “dependente” (tineri și 

vârstnici)) 

 La nivelul teritoriului orașului Flămânzi 

rata sportului natural este negativă (-
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Prăjești și traseul  049 Botoșani-Copălău-

Flămânzi) 

 Pe suprafața orașului Flămânzi sunt 

identificate situri Natura 2000: Dealu 

Mare 

 Orașul Flămânzi face parte din 

microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, iar la nivel local există un 

punct de lucru  

 Populația orașului Flămânzi este 

reprezentativă pentru comunitatea 

urbană a județului Botoșani 

 Efectivul demografic al orașului Flămânzi 

este caracterizat de o structură 

echilibrată pe sexe  

 Densitatea populației în orașul Flămânzi 

este mică (695 locuitori / kmp) 

comparativ cu media urbană județeană 

(2686,6 locuitori / kmp) – la nivel local nu 

există situații deranjante de 

“aglomerație” din punct de vedere al 

traficului auto sau pedestru 

 Gradul de îmbătrânire demografică a 

orașului Flămânzi (73,1%) se situează sub 

valoarea de 150% care asigură înlocuirea 

generațiilor 

 În ultimii doi ani, în orașul Flămânzi nu au 

fost înregistrate cazuri de decese în 

rândul copiilor cu vârstă sub un an (în 

timp ce la nivel județean – mediul urban, 

în anul 2012 rata mortalității infantile a 

fost de 6,6‰) 

4,4‰) fiind superioară ratei înregistrate 

la nivel județean în mediul urban (1,2‰) 

 În ultimii șase ani, la nivelul teritoriului 

orașului Flămânzi rata de nupțialitate a 

scăzut  

 Rata de nupțialitate înregistrată la 

nivelul orașului Flămânzi (4,0‰) este 

inferioară mediei urbane de la nivel 

județean (5,9‰), regional și național 

 Structură dezechilibrată a populației pe 

cartiere și sate componente (în cele 3 

cartiere ale orașului Flămânzi este 

concentrată 88,6% din populația totală, 

iar în cele 2 sate efectivul demografic 

este de 11,4% - 1158 persoane) 

 Ponderea ridicată a șomerilor în rândul 

populației active (6,8% - RPL 2011) 

comparativ cu rata șomajului înregistrată 

la nivel național (4,0% - în anul 2011) sau 

național (5,2%) 

 Orașul Flămânzi., din punct de vedere 

teritorial, este un centru urban al 

Regiunii de Dezvoltare Nord-Est unde  

produsul intern brut pe locuitor are cea 

mai mică valoare dintre toate regiunile 

(15,445.2 ron/locuitor comparativ cu 

media națională de 26,099.9 ron/locuitor 

în anul 2011); 

 La nivelul teritoriului orașului Flămânzi 

resursele naturale sunt limitate / sărace 

 În orașul Flămânzi, densitatea 

întreprinderilor este mică (4,5 
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 În ultimii șase ani, la nivelul teritoriului 

orașului Flămânzi rata de divorțialitate a 

scăzut  

 Rata de divorțialitate înregistrată la 

nivelul orașului Flămânzi (0,5‰) este 

inferioară mediei urbane de la nivel 

județean (1,5‰), regional și național 

 Populația activă a orașului Flămânzi 

reprezintă 44,3% din efectivul 

demografic total al orașului (conform 

RPL 2011) 

 Rata de ocupare a populației active din 

orașul Flămânzi este de 93,2% fiind 

superioară mediei naționale înregistrate 

la nivel mediului urban (49,8%) 

 Existența structurilor economice ce 

asigură locuri de muncă pentru populația 

orașului Flămânzi, dar și pentru 

localitățile din proximitate 

 Mediul de afaceri local este diversificat 

(la nivel local există întreprinderi din 

toate domeniile: agricultură, industrie, 

comerț, construcții, servicii 

 La nivel local există inițiativă privată 

 Existența la nivel local a rețelelor 

tehnico-edilitare (apă, canal, energie 

electrică, telefonie digitală, cablu TV, 

internet); 

 Existența la nivel local a instituțiilor 

bancare ce oferă suport populației și 

mediului de afaceri 

 Terenurile agricole se întind pe suprafețe 

întreprinderi la mia de locuitori) fiind de 

4,9 ori mai mică decât densitatea 

înregistrată la nivel național 

 Infrastructură de utilități tehnico-

edilitare insuficient dezvoltată 

 Infrastructura de utilități tehnico-

edilitară nu este modernizată, fiind 

caracterizată de un grad ridicat de uzură 

 Gradul de dotare al străzilor orășenești 

cu rețea distribuție a apei potabile este 

mic (20,0%) la nivelul orașului Flămânzi 

comparativ cu media județeană (mediul 

urban 61,3%) 

 Suprafața medie locuibilă a unei locuințe 

din orașul Flămânzi este inferioară 

suprafeței medii locuibile înregistrate în 

mediul urban de la nivel județean (34,3 

mp / locuință comparativ cu 35,8 mp / 

locuință) 

 Gradul scăzut de conectare al locuințelor 

la utilități publice (18,5% grad de 

conectare al locuințelor la rețeaua de 

alimentare cu apă potabilă, 15,4% grad 

de conectare la rețeaua de canalizare 

publică) 

 Grad scăzut de dotare al locuințelor cu 

baie (28,5% dintre locuințe sunt dotate 

cu baie) 

 La nivel local nu există stație de epurare 

apelor uzate 

 Numărul persoanelor asistate social a 

înregistrat un trend negativ la nivel local 
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extinse (77% din suprafața totală a 

teritoriului) 

 Peste 70% din suprafața agricolă este 

arabilă 

 Peste 70% din suprafața terenurilor 

neagricole este acoperită cu păduri și 

altă vegetație forestieră (1777 ha) 

 Suprafața acoperită cu livezi a crescut de 

4,2 ori în ultimii 6 ani, iar cea cu legume 

s-a majorat cu 20% 

 La nivel local există suprafețe cultivate 

cu viță de vie nobilă (1 ha) 

 La nivel local există un efectiv de animale 

bogat și diversificat: bovine, ovine, 

caprine, cabaline, porcine, păsări, familii 

de albine și iepuri 

 Forța de muncă este ieftină și calificată 

 Existența instituțiilor publice ce oferă 

suport actorilor locali 

 În orașul Flămânzi rețeaua de telefonie 

fixă și mobilă este bine dezvoltată 

 Evoluție pozitivă a fondului locativ la 

nivelul teritoriului orașului Flămânzi 

 Grad ridicat de conectare a locuințelor la 

rețeaua de alimentare cu energie 

electrică (99,0%) 

 La nivel local se implementează unui 

proiect ce vizează înființarea de spații de 

agrement și relaxare 

 La nivelul teritoriului orașului Flămânzi 

sistemul de servicii publice este bine 

reprezentat din punct de vedere 

 La nivelul teritoriului orașului Flămânzi, 

suprafața spațiilor verzi este constantă 

de opt ani de zile (2 ha), iar suprafața 

verde / locuitor este de 1,7 mp 

(reprezentând 10,3% din media 

județeană, 6,5% din suprafața minimă 

recomandată la nivel european și 3,3% 

din suprafața de spațiu verde / locuitor 

recomandată de Organizația Mondială a 

Sănătății) 

 La nivel local în ultimii opt ani numărul 

cadrelor didactice a înregistrat o 

reducere de peste 10 procente 

 La nivel local nu există structuri de 

primire  turistică cu funcțiuni de cazare 

 Dotările din instituțiile publice sunt 

insuficiente; 

 Dotările din instituțiile publice nu 

corespund calitativ (sunt necesare 

investiții de modernizare - extindere) 

 La nivelul unităților educaționale dotarea 

este deficitară: nu există laboratoare 

școlare performante, nu există grupuri 

sanitare, nu există săli de sport 

 În cazul bibliotecilor școlare nu există un 

spațiu adecvat și lipsește cu desăvârșire 

un spațiu pentru studiu (în special la 

Școala Gimnazială Ion Bojoi Flămânzi) 

 Grad ridicat de aglomerare al populației 

școlare pe sală de clasă, respectiv 

laborator școlar 

 La nivelul unităților educaționale nu 
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educațional,cultural și artistic, medical și 

din punct de vedere al asistenței sociale 

 La nivel local în ultimii opt ani populația 

școlară a înregistrat un trend pozitiv 

(populația școlară din sistemul liceal prin 

prisma faptului că în orașul Flămânzi vin 

elevi din comunele învecinate) 

 Elevi ce sunt formați în unitățile școlare 

din orașul Flămânzi sunt implicați în 

activități extra-școlare pe diverse 

domenii (protecția mediului, educație 

pentru sănătate, educație financiară și 

juridică, educație personală etc.) 

 În cadrul unitățile educaționale din 

orașului Flămânzi este asigurată 

siguranța și ordinea publică în colaborare 

cu Poliția Locală 

 Existența supravegherii video în centrele 

de interes pentru zona de exterior în 

cadrul unităților educaționale din or. 

Flămânzi 

 Existența unei bune colaborări între 

unitățile educaționale și celelalte 

instituții publice 

 La nivelul orașului Flămânzi există o 

dotare intelectuală foarte bună 

 La nivel local activitatea culturală este 

bine reprezentată și promovată (anual 

sunt organizate evenimente culturale cu 

amplitudine mai mare sau mai mică) 

 La nivel local există instituții culturale ce 

se implică în transferul informației, 

există sistem de supraveghere pentru 

zona de interior 

 La nivel teritoriului orașului Flămânzi nu 

există locuințe sociale 

 Infrastructura de servicii sociale nu este 

dezvoltată (există doar servicii sociale 

primare, serviciile sociale specializate nu 

există) 

 Pentru prestațiile sociale nu există 

personal suficient 

 La nivel local suprafața terenurilor 

afectate de factori de eroziune a s-a 

majorat cu peste 30% în ultimii șase ani 

(suprafața totală afectată de factori de 

eroziune este de 435 ha:  4,0% din 

suprafața totală a teritoriului or. 

Flămânzi) 

 Lipsa unui spital orășenesc la nivel local 

 Inexistența rețelei de alimentare cu gaz 

 Încălzirea locuințelor se realizează cu 

combustibili solizi 

 Lipsa educației în rândul populației în 

ceea ce privește colectarea selectivă a 

deșeurilor 
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valorilor și tradițiilor locale (bibliotecile, 

centrul cultural, unitățile educaționale) 

 La nivel local există o formație dansuri 

populare tradiționale “Trei generații” 

 Existența la nivelul orașului Flămânzi a 

monumentele cu potențial turistic 

(Monumentul eroilor din Războiul de 

Independență, Monumentul Cultural 

“Biserica de lemn Prisăcani”, 

Monumentul “Sediul Vechii Primării”)  

 La nivel local este în curs de 

implementare un proiect ce vizează 

înființarea “muzeului țăranului” 

 Orașul Flămânzi este recunoscut la nivel 

național prin intermediul personalităților 

culturale care își originea pe aceste 

meleaguri sau care și-a adus contribuția 

prin activitatea desfășurată la nivel local 

 La nivel local este în curs de 

implementare un proiect ce vizează 

înființarea unui centru de îngrijire de zi, 

pentru copiii aflați în situații de risc 

 Rețeaua de iluminat public este 

dezvoltată la nivel local 
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Oportunități Amenințări 

 Posibilitatea de a acces ușor 

infrastructura aeriană de comunicații: 90 

km până la aeroportul internațional Iași 

(1 h și 30 minute) 

 Existența programelor de finanțare 

europeană și națională ce vizează 

dezvoltarea resurselor umane, 

dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii de utilități tehnico-

edilitare, a infrastructurii de servicii 

publice, dezvoltării și încurajării mediului 

de afaceri, respectiv îmbunătățirea 

condițiilor de mediu și promovarea 

acțiunilor prietenoase cu mediul 

înconjurător în rândul populației și 

agenților economici 

 Existența unor programe bilaterale între 

România și alte țări din UE ce vizează 

dezvoltarea centrelor urbane 

 Liberalizarea piețelor face ca agenți 

economici local să aibă acces la piețe de 

desfacere din UE 

 Existența la nivel județean a unei tradiții 

în ceea ce privește organizarea unei 

burse a locurilor de muncă 

 Existența unui transfer de know-how 

prin intermediul schimburilor de 

experiență 

 Apartenența județului Botoșani la 

Euroregiunile Carpatica și Prutul de Sus 

 Tendința generală de îmbătrânire a 

efectivului demografic 

 Tendința generală la nivel național și 

regional de scăderea a efectivului 

demografic (înregistrarea unui declin 

demografic) 

 Cadru legislativ în continuă schimbare / 

readoptare 

 Existența riscului ca forța de muncă (în 

special cea calificată – domeniul medico-

sanitar) să migreze către alte zone mai 

bine dezvoltare la nivel național / 

european  

 Tendința de a ignora posibilitățile de 

accesare a fondurilor europene în rândul 

populației și agenților economici prin 

prisma birocrației existente în acest 

domeniu 

 Reducerea bugetelor locale destinate 

pentru realizarea de investiții pentru 

dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii de utilități tehnico-

edilitare și infrastructurii de servicii 

publice locale 

 Existența unei zone predispuse la riscuri 

naturale ce ar putea produce pierderi 

materiale și umane 

 Insuficiența fondurilor financiare pentru 

cofinanțarea proiectelor cu sprijin 

european (atât în rândul populației și 
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al căror scop este dezvoltarea 

infrastructurii locale din zonele 

componente 

 Existența la nivel județean / regional a 

firmelor ce au ca prioritate formarea 

profesională a resurselor umane 

 Existența programelor de formare 

profesională organizate de AJOFM 

Botoșani 

 Creșterea economică înregistrată la nivel 

județean poate avea ca efect creșterea 

nivelului de trai și la nivelul orașului 

Flămânzi 

 Din punct de vedere medical, populația 

poate apela la serviciile medico-sanitare 

din municipiul Botoșani (cca 30 km) sau 

Iași (cca 79 km) pentru situații de 

sănătate mai complicate 

 Existența unor reforme la nivel naționale 

ce vizează serviciile medicale și 

educaționale 

 Dezvoltarea sistemului medico-sanitar 

privat facilitează accesul populației la 

servicii de calitate și elimină timpii mari 

de așteptare 

 Existența programelor și fondurilor 

europene ce vizează incluziunea socială 

 Existența posibilității de dezvoltare de 

noi nișe de business în domeniul reciclării 

deșeurilor / materiilor prime generatoare 

de deșeuri 

 Existența programelor naționale ce 

agenților economici, cât și în rândul 

organizațiilor administrativ-teritoriale) 

 Înregistrate unui trend de ignorare a 

recomandărilor și cerințelor din partea 

UE cu privire la mediul înconjurător și 

măsurile de protejare ale acestuia 

 Promovarea insuficientă a zonei din 

punct de vedere turistic și cultural face 

ca potențialii turiști să își direcționeze 

atenția și veniturile către alte destinații 

 Nivelul scăzut de trai face ca populația să 

renunțe / să fie restricționată în ceea ce 

privește serviciile medico-sanitare, 

educaționale, culturale, sportive 

 Fonduri financiare insuficiente pentru 

dezvoltarea mediului cultural și artistic 

 Mediul social de tranziție favorizează 

abandonul școlar 

 La nivel național procedura de 

descentralizare a sistemului de protecție 

a copilului nu este susțină corespunzător 

din punct de vedere financiar 

 Creșterea la nivel internațional a 

prețurilor la combustibili influențează 

negativ piețele interne și puterea de 

cumpărare 

 Creșterea efectivă a indicelui prețurilor 

de consum peste prognozele realizate 

 Nivelul scăzut de interes față de 

aplicarea metodelor de protejare și 

conservare a mediului înconjurător în 

rândul populației și agenților economici 
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vizează reducerea poluării cu nitrați 

 Existența măsurilor guvernamentale 

adoptate la nivel național în vederea 

sprijinirii tinerilor, chiriașilor evacuați din 

casele naționalizate 

 Existența unui interes ridicat pentru 

investiții în zona energiei regenerabile / 

verde 

 Facilitarea modului de aplicare a 

politicilor urbane în domeniul 

investițiilor, în domeniul coeziunii 

sociale, respectiv în domeniul protecției 

mediului 

 Existența la nivelul Regiunii de Nord-Est 

a unor strategii de promovarea  a 

potențialul turistic local 

 Lipsa unor reglementări legale stabile în 

ceea ce privește parteneriatele public-

private pentru investițiile în domeniul 

utilităților publice 

 Degradarea infrastructurii tehnico-

edilitare existente prin lipsa de 

implementării de proiecte care să vizeze 

reabilitarea / modernizarea acestora 

 Existența la nivelul forței de muncă a 

unei piețe negre 

 Mediul de afaceri nu este susținut în 

procesul de dezvoltare, iar fiscalitatea 

este ridicată (ceea ce poate conduce la 

descurajarea întreprinzătorilor) 
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PARTEA III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Viziunea și obiectivul general 

Prioritățile tematice și ținte propuse ale strategiei de dezvoltare locală 

Coerența cu politicile existente 

Implementare. Monitorizare. Evaluare 

Surse de finanțare a priorităților de dezvoltare și domeniilor de acțiune 
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Viziunea și obiectivul general 

 

Viziunea: În anul 2020 orașul Flămânzi va fi un punct atractiv 

pentru investitori, un punct strategic pentru sectorul agricol 

județean și un loc preferat de populație pentru că va oferi 

infrastructură tehnico-edilitară modernă, servicii publice de 

calitate și va asigura un cadru în care locuitori să își poată 

petrece timpul liber desfășurând activități recreative, sportive și 

culturale. 

Obiectiv general: Derularea în orașul Flămânzi a unor proiecte 

care să susțină pe de o parte dezvoltarea locală din punct de 

vedere economic și din punct de vedere a infrastructurii 

tehnico-edilitare și pe de altă parte să favorizeze creșterea 

condițiilor de trai și a calității vieții pentru locuitori. 

Ținte propuse pentru anul 2020:  

 densitatea întreprinderilor active din orașul Flămânzi va 

reprezenta cel puțin 60% din valoarea indicatorului 

înregistrată la nivel județean sau cel puțin 35% din 

valoarea indicatorului înregistrată la nivel național 

 cel puțin 17,5% din populația activă aptă de muncă să 

aibă un loc de muncă sau să desfășoare activități 

generatoare de venit  
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Prioritățile tematice și ținte propuse ale strategiei de dezvoltare locală 

 

Analiza socio-economică realizată impune următoare priorități de dezvoltare la nivelul 

orașului Flămânzi: 

 Prioritate 1: Dezvoltarea locală prin sprijinirea și încurajarea economiei competitive 

și diversificate 

 Prioritate 2: Creșterea competitivității locale și dezvoltarea locală ca centru urban 

de importanță regională prin dezvoltarea infrastructurii locale 

 Prioritate 3: Creșterea atractivității orașului pentru locuitori și îmbunătățirea 

condițiilor de trai la nivel local prin asigurarea accesului la locuri de muncă adecvate 

și servicii moderne în sectorul public 

 Prioritate 4: Îmbunătățirea condițiilor de mediu prin protejarea resurselor locale și 

valorificarea potențialului local regenerabil 

 

  

•Dezvoltarea locală prin sprijinirea și încurajarea economiei competitive și 
diversificate 

Prioritate 1:  

•Creșterea competitivității locale și dezvoltarea locală ca centru urban de 
importanță regională prin dezvoltarea infrastructurii locale și aspectului 
urban 

Prioritate 2 

•Creșterea atractivității orașului pentru locuitori și îmbunătățirea condițiilor 
de trai la nivel local prin asigurarea accesului la servicii moderne în sectorul 
public 

Prioritate 3 

•Îmbunătățirea condițiilor de mediu prin protejarea resurselor locale și 
valorificarea potențialului local regenerabil 

Prioritate 4 
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Priorități, domenii de intervenție și domenii de acțiune 

 

Prioritate Domeniu de intervenție Domeniu de acțiune 

1. Dezvoltarea 

locală prin sprijinirea și 
încurajarea economiei 
competitive și 
diversificate 

DI1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii economice 
locale 

- Înființarea unui parc industrial dotat cu toate utilitățile 
necesare funcționării activităților economice pentru 
atragerea investitorilor (gaze, electricitate, apă si 
canalizare) 
- Dezvoltarea micii industrii locale, prin deschiderea de 
ateliere și afaceri non-agricole. 
- Înființarea unor noi capacități de producție în domeniul 
industrial cu finanțare europeană pentru agenții 
economici privați 

DI1.2. Dezvoltarea 
sectorului agricol local 

- Dezvoltarea fermelor de semi-subzistență din orașul 
Flămânzi 
- Instalarea tinerilor fermieri prin facilitarea accesului la 
fonduri europene  
- Modernizarea fermelor agricole în orașul Flămânzi 
- Înființarea de cooperative agricole și încurajarea 
asocierii fermierilor din orașul Flămânzi 
- Construirea de depozite agricole și unități de procesare 
ale produselor agricole prin acordarea unor facilități 
fermierilor și acces la fondurile europene fermierilor  și 
asociațiilor agricole 
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Prioritate Domeniu de intervenție Domeniu de acțiune 

2. Creșterea 

competitivității locale 
și dezvoltarea locală 
ca centru urban de 
importanță regională 
prin dezvoltarea 
infrastructurii locale și 
aspectului urban 

DI2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de acces 
(stradale) 

- Realizarea unei șosele de centură care să ocolească 
orașul Flămânzi, pentru drumul european E 58 
- Asfaltarea străzilor principale din orașul Flămânzi 
pentru fluidizarea traficului și realizarea în fapt a 
statutului de urban al localității 
- Construirea de poduri și podețe peste râurile din 
unitatea administrativ-teritorială Flămânzi 
- Asfaltarea drumurilor sătești ce leagă orașul Flămânzi 
de satele Chițoveni și Prisăcani, aflate în administrația 
sa, pentru a facilita accesul locuitorilor din satele 
Prisăcani și Chițoveni la centrul localității și drumul E58 
- Împietruirea străzilor din zona peri-urbană a orașului 
Flămânzi 
- Construcția de piste de biciclete și trotuare în orașul 
Flămânzi 
- Împietruirea drumurilor de interes agricol și silvic de pe 
raza unității administrativ-teritoriale Flămânzi 

DI2.2. Extinderea, 
reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de utilități 
publice 

- Extinderea  rețelei  de distribuție a apei potabile și 
rețelei de  canalizare în orașul Flămânzi 
- Construire rețea de  alimentare cu apă potabilă  și 
canalizare în satele Chițoveni şi Prisăcani, aparținând 
orașului Flămânzi 
- Reabilitarea sursei de apă din dealul Holm și realizarea 
unei rețele de distribuție a apei în zona peri-urbană a 
orașului Flămânzi 
- Realizare stație de joasă presiune gaze naturale și 
construcție rețea de distribuție gaze naturale în orașul 
Flămânzi 
- Electrificare cătun Balta Roșie, sat Prisăcani, orașul 
Flămânzi 

DI2.3. Îmbunătățirea 
aspectului urban 

- Reabilitarea energetică și mansardarea blocurilor din 
orașul Flămânzi 
- Construcția de piste de biciclete și trotuare în orașul 
Flămânzi 
- Amenajarea unui ansamblu de locuințe și dotarea 
corespunzătoare din punct de vedere al traficului 
pietonal, semnalizare și pavare 
- Modernizarea cimitirelor din orașul Flămânzi 
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Prioritate Domeniu de intervenție Domeniu de acțiune 

3. Creșterea 

atractivității orașului 
pentru locuitori și 
îmbunătățirea 
condițiilor de trai la 
nivel local prin 
asigurarea accesului la 
servicii moderne în 
sectorul public 

DI 3.1. Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
educaționale locale 

- Reabilitarea, extinderea şi diversificarea funcțională a 
spațiului didactic aparținând Liceului Tehnologic Nicolae 
Bălcescu din oraşul Flămânzi, ca premisă a creşteri 
calității actului educațional 
- Reducerea  disparităților educaționale  din  zonele  
defavorizate,  prin modernizarea  şi  extinderea  Școlii 
Gimnaziale  Poiana,  din orașul Flămânzi,  pentru  a  
acorda  şanse  egale  elevilor 
- Modernizarea Școlii Gimnaziale Ion Bojoi Flămânzi 
- Construirea, reabilitarea și dotarea grădinițelor din 
orașul Flămânzi 
- Amenajare și dotare bazin de înot școlar în orașul 
Flămânzi 
- Construirea și dotarea de Centre de zi pentru copii în 
situații de risc din orașul Flămânzi 

DI 3.2. Reabilitarea  si 
modernizarea 
infrastructurii locale de 
sănătate 

- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin înființarea 
și dotarea de noi structuri de profil 
- Amenajare pavilion bucătărie – spălătorie cu extindere 
salon Unitatea de Asistență Medico-Sanitară Nicolae 
Bălcescu – Flămânzi 
- Amenajare pavilion B al Unității de Asistență Medico-
Sanitară Elena Popovici – Flămânzi 
- Realizarea de servicii medico-sociale pentru persoanele 
defavorizate 

DI 3.3. Construcția și 
reabilitarea infrastructurii 
de locuințe în orașul 
Flămânzi 

- Dezvoltarea de locuințe sociale 
- Amenajarea unui ansamblu de locuințe și dotarea 
corespunzătoare din punct de vedere al traficului pietonal, 
semnalizare și pavare 
- Reabilitarea energetică și mansardarea blocurilor din orașul 
Flămânzi 

DI 3.4. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii culturale, 
turistice și de relaxare 

- Dezvoltarea unităților responsabile cu promovarea 
culturii la nivel local 
- Reabilitarea monumentelor culturale din orașul 
Flămânzi și introducerea acestora în circuitul cultural-
turistic 
- Dezvoltarea cadrului infrastructural de promovare a 
potențialului turistic local 
- Amenajarea unor spații de relaxare pentru copii și 
tineri, adulți și vârstnici 
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Prioritate Domeniu de intervenție Domeniu de acțiune 

4. Îmbunătățirea 

condițiilor de mediu 
prin protejarea 
resurselor locale și 
valorificarea 
potențialului local 
regenerabil 

DI 4.1. Intervenții asupra 
factorilor de mediu în 
vederea consolidării 
cadrului natural și 
valorificarea resurselor 
regenerabile 

- Regularizarea cursurilor  râurilor, decolmatarea 
canalelor, precum și construcția de baraje pentru 
reducerea riscurilor de inundații în orașul Flamanzi 
- Utilizarea surselor regenerabile de energie solara, 
eoliana si biocombustibil pentru producerea energiei 
electrice verzi în orașul Flămânzi; 
 

DI 4.2. Dezvoltarea 
capacității de intervenție 
în caz de urgență 

- Dotarea și modernizarea serviciului de intervenție 
pentru situații de urgenta în orașul Flamanzi; 
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Domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune Ținte propuse 2020 

DI 1.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii 
economice locale 

- Înființarea unui parc industrial dotat cu toate 
utilitățile necesare funcționării activităților 
economice pentru atragerea investitorilor (gaze, 
electricitate, apă si canalizare) 

- Existența la nivelul orașului 
Flămânzi a unui parc industrial 
dotat cu toate utilitățile 
- Dezvoltarea a minimum 100 de 
locuri de muncă pentru locuitorii 
orașului 

- Dezvoltarea micii industrii locale, prin 
deschiderea de ateliere și afaceri non-agricole 

- Existența la nivel local a minimum 
5 ateliere non-agricole 
- Existența la nivel local a minimum 
5 afaceri non-agricole 
- Scăderea ratei șomajului 

- Înființarea unor noi capacități de producție în 
domeniul industrial cu finanțare europeană 
pentru agenții economici privați 

- Accesarea de fonduri europene de 
către minimum 2 agenți economici 
din sectorul industrial 

DI1.2. 
Dezvoltarea 
sectorului agricol 
local 

- Dezvoltarea fermelor de semi-subzistență din 
orașul Flămânzi 

- Existența la nivel local a cel puțin 
10 ferme de semi-subzistență 

- Instalarea tinerilor fermieri prin facilitarea 
accesului la fonduri europene  

- Existența la nivel local a cel puțin 7 
tineri fermieri instalați în  urma 
accesării de fonduri europene 

- Modernizarea fermelor agricole în orașul 
Flămânzi 

- Existența la nivel local  a cel puțin 
2 ferme agricole modernizate 

- Înființarea de cooperative agricole și încurajarea 
asocierii fermierilor din orașul Flămânzi 

- Înființarea la nivel local a cel puțin 
3 cooperative agricole 

- Construirea de depozite agricole și unități de 
procesare ale produselor agricole prin acordarea 
unor facilități fermierilor și acces la fondurile 
europene fermierilor  și asociațiilor agricole 

- Existența la nivel local  a cel puțin 
2 depozite agricole construite 
- Existența la nivel local  a cel puțin 
2 unități de procesare a produselor 
agricole 
- Existența la nivel local a cel puțin 
unui centru de colectare și 
prelucrare a produselor lactate 

- Dezvoltarea de structuri de sacrificare a 
animalelor 

- Înființarea și dotarea unui centru 
de sacrificare a animalelor 

•Dezvoltarea locală prin sprijinirea și încurajarea economiei competitive și diversificate  

Prioritate 1:  
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Domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune Ținte propuse 2020 

DI 2.1. 
Dezvoltarea 
infrastructurii de 
acces (stradale) 

- Realizarea unei șosele de centură care să 
ocolească orașul Flămânzi, pentru drumul 
european E 58 

- Existența la nivelul orașului 
Flămânzi a unei șosele de centură  

- Asfaltarea străzilor principale din orașul 
Flămânzi pentru fluidizarea traficului și realizarea 
în fapt a statutului de urban al localității 

- Asfaltarea a cel puțin 12 km de 
străzi principale 

- Construirea de poduri și podețe peste râurile din 
unitatea administrativ-teritorială Flămânzi 

- Existența la nivel local a cel puțin 3 
poduri și podețe 

- Asfaltarea drumurilor sătești ce leagă orașul 
Flămânzi de satele Chițoveni și Prisăcani, aflate în 
administrația sa, pentru a facilita accesul 
locuitorilor din satele Prisăcani și Chițoveni la 
centrul localității și drumul european E58 

- Asfaltarea a cel puțin 10 km 
drumuri sătești 

- Împietruirea străzilor din zona peri-urbană a 
orașului Flămânzi 

- Împietruirea a cel puțin 60 km 
străzi din zona peri-urbană a 
orașului Flămânzi 

- Construcția de piste de biciclete și trotuare în 
orașul Flămânzi; 

- Construcția a cel puțin 5  km de 
piste de biciclete și trotuare 

- Împietruirea drumurilor de interes agricol și silvic 
de pe raza unității administrativ-teritoriale 
Flămânzi 

- Împietruirea a minimului 10 km 
drumuri de exploatație agricolă și 
silvică 

 

 

 

 

 

  

•Creșterea competitivității locale și dezvoltarea locală ca centru urban de importanță 
regională prin dezvoltarea infrastructurii locale și aspectului urban 

Prioritate 2:  
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Domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune Ținte propuse 2020 

DI2.2.  
Extinderea, 
reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
utilități publice 

- Extinderea  rețelei  de distribuție a apei potabile 
și rețelei de  canalizare în orașul Flămânzi 

- Extinderea rețelei de distribuție a 
apei potabile cu cel puțin 50 km 

- Construire rețea de  alimentare cu apă potabilă  
și canalizare în satele Chițoveni şi Prisăcani, 
aparținând orașului Flămânzi 

- Construirea a cel puțin 10 km 
rețea alimentare cu apă potabilă în 
satele Chițoveni şi Prisăcani 
- Construirea a cel puțin 10 km 
rețea canalizare în satele Chițoveni 
şi Prisăcani 

- Reabilitarea sursei de apă din dealul Holm și 
realizarea unei rețele de distribuție a apei în zona 
peri-urbană a orașului Flămânzi 

- Sursa de apă din Dealul Holm 
reabilitată 
- Existența la nivel local a unei 
rețele de distribuție a apei de cel 
puțin 10 km în zona peri-urbană a 
orașului Flămânzi 

- Realizare stație de joasă presiune gaze naturale 
și construcție rețea de distribuție gaze naturale în 
orașul Flămânzi 

- Stație de joasă presiune gaze 
naturale realizată la nivelul orașului 
Flămânzi 
- Existența la nivel local a cel puțin 
10 km rețea de distribuție a gazelor 
naturale 

- Electrificare cătun Balta Roșie, sat Prisăcani, 
orașul Flămânzi 

- Cătunul Balta Roșie, sat Prisăcani 
electrificat 

DI2.3.  
Îmbunătățirea 
aspectului urban 

- Reabilitarea energetică și mansardarea 
blocurilor din orașul Flămânzi 
- Construcția de piste de biciclete și trotuare în 
orașul Flămânzi 
- Amenajarea unui ansamblu de locuințe și 
dotarea corespunzătoare din punct de vedere al 
traficului pietonal, semnalizare și pavare 
- Modernizarea cimitirelor din orașul Flămânzi 

- Reabilitarea energetică a 
minimum 50% din blocurile de 
locuințe din orașul Flămânzi 
- Mansardarea a minimum 50% din 
blocurile de locuințe din orașul 
Flămânzi 
- Construcția a cel puțin 5 km de 
piste de biciclete și trotuare 
- Amenajarea infrastructurii de 
acces (2 km de alei și trotuare, 
semnalizare, 1000 mp pavaj) în 
cadrul ansamblului de locuințe 
amenajat 
- Modernizarea celor 6 cimitire de la 
nivelul orașului Flămânzi 
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Domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune Ținte propuse 2020 

DI 3.1. 
Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
educaționale 
locale 

- Reabilitarea, extinderea şi diversificarea 
funcțională a spațiului didactic aparținând Liceului 
Tehnologic Nicolae Bălcescu din oraşul Flămânzi, 
ca premisă a creşteri calității actului educațional 

- Clădirile ce aparțin Liceului 
Tehnologic N. Bălcescu sunt 
reabilitate și în stare bună de 
funcționare 
- Extinderea cu 300 mp a spațiului 
educativ 
- Modernizarea a cel puțin 75% din 
săli de clase, a cabinetelor școlare și 
a laboratoarelor  
- Înființare și dotare sală de sport 
- Amenajare și dotare teren de 
sport pentru Liceul Tehnologic N. 
Bălcescu 
- Amenajare și dotare săli de sport 
în cadrul unității educaționale Liceu 
Tehnologic Ion Bojoi 

- Reducerea  disparităților educaționale  din  
zonele  defavorizate,  prin modernizarea  şi  
extinderea  Școlii Gimnaziale  Poiana,  din orașul 
Flămânzi,  pentru  a  acorda  şanse  egale  elevilor 

- Clădirile ce aparțin Școlii 
Gimnaziale Poiana sunt reabilitate 
și în stare bună de funcționare 
- Dotarea Școlii Gimnaziale Poiana 
cu materiale didactice și educative 
- Extinderea cu 150 mp a spațiului 
educativ 

•Creșterea atractivității orașului pentru locuitori și îmbunătățirea condițiilor de trai la nivel 
local prin asigurarea accesului la servicii moderne în sectorul public 

Prioritate 3:  
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- Modernizarea Școlii Gimnaziale Ion Bojoi 
Flămânzi 

- Înființarea și amenajarea unui 
spațiu de studiu pentru Biblioteca 
Școlară Ion Bojoi 
- Amenajare și dotare teren sport 
pentru Școala Gimnazială Ion Bojoi 
- Achiziționare și montare sisteme 
de supraveghere video pentru 
principalele puncte de interior 

- Construirea, reabilitarea și dotarea grădinițelor 
din orașul Flămânzi 

- Existența la nivelul orașului 
Flămânzi a unei grădinițe cu 
program prelungit 
- Reabilitarea corpurilor de clădire 
și a spațiilor educative ale celor 5 
grădinițe cu program normal din 
orașul Flămânzi 
- Dotarea cu materiale didactice și 
educative a celor 5 grădinițe cu 
program normal din orașul 
Flămânzi 

- Amenajare și dotare bazin de înot școlar în 
orașul Flămânzi 

- Existența la nivel local a unui bazin 
de înot școlar cu dotări moderne 

- Construirea și dotarea de Centre de zi pentru 
copii în situații de risc din orașul Flămânzi 

- Existența la nivelul orașului 
Flămânzi a minimum 1 Centru de zi 
dotat corespunzător pentru copii 
aflați în situații de risc 
- Reducerea cu minimum 35% a 
numărului de cazuri în care copii 
sunt în situații de risc 
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Domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune Ținte propuse 2020 

DI3.2. 
Reabilitarea  si 
modernizarea 
infrastructurii 
locale de sănătate 

- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin 
înființarea și dotarea de noi structuri de profil 

- Înființarea unui spital orășenesc 
- Existența la nivel local al unui 
spital orășenesc dotat 
corespunzător 
- Înființarea a minim 2 dispensare la 
nivelul orașului Flămânzi 
- Existența la nivel local a minimum 
2 dispensare dotate corespunzător 
- Înființarea și dotarea unui Centru 
de permanență medicală în orașul 
Flămânzi 

- Amenajare pavilion bucătărie – spălătorie cu 
extindere salon Unitatea de Asistență Medico-
Sanitară Nicolae Bălcescu – Flămânzi 

- UAMS Nicolae Bălcescu deține un 
pavilion bucătărie – spălătorie cu 
extindere salon  

- Amenajare pavilion B al Unității de Asistență 
Medico-Sanitară Elena Popovici – Flămânzi 

- UAMS Elena Popovici deține un 
pavilion (pavilionul B) amenajat 

- Realizarea de servicii medico-sociale pentru 
persoanele defavorizate 

- Asigurarea serviciilor medico-
sanitare pentru cel puțin 40% din 
numărul persoanelor vârstnice care 
se află în situații de risc 
- Asistență medicală la domiciliu 
pentru cel puțin 50% dintre 
persoane cu dizabilități 
- Asigurarea servicii de recuperare 
psihosomatică pentru cel puțin 60% 
dintre persoanele cu dizabilități; 
- Protecția sănătății umane şi 
realizarea de servicii medicale 
primare pentru cel puțin 50% dintre 
persoanele şi grupurile afectate de 
sărăcie şi excluziune socială 
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Domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune Ținte propuse 2020 

DI3.3. 
Construcția și 
reabilitarea 
infrastructurii de 
locuințe în orașul 
Flămânzi 

- Dezvoltarea de locuințe sociale 

- Construcția a cel puțin unui bloc 
de locuințe ANL 
- Construcția a cel puțin 5 locuințe 
sociale și pentru situații de urgență 
în orașul Flămânzi 
 

- Amenajarea unui ansamblu de locuințe și 
dotarea corespunzătoare din punct de vedere al 
traficului pietonal, semnalizare și pavare 

- Amenajarea unui ansamblu de 
locuințe 
- Amenajarea infrastructurii de 
acces (2 km de alei și trotuare, 
semnalizare, 1000 mp pavaj) în 
cadrul ansamblului de locuințe 
amenajat 

- Reabilitarea energetică și mansardarea 
blocurilor din orașul Flămânzi 

- Reabilitarea energetică a 
minimum 50% din blocurile de 
locuințe din orașul Flămânzi 
- Mansardarea a minimum 50% din 
blocurile de locuințe din orașul 
Flămânzi 

 

Domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune Ținte propuse 2020 

DI3.4. 
Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
culturale, turistice 
și de relaxare 

- Dezvoltarea unităților responsabile cu 
promovarea culturii la nivel local 

- Dotarea Casei de Cultură cu 
centrală termică 
- Dotarea Casei de Cultură cu 
mobilier, aparatură și instalații 
specifice activităților culturale 

- Reabilitarea monumentelor culturale din orașul 
Flămânzi și introducerea acestora în circuitul 
cultural-turistic 

- Reabilitarea monumentului 
dedicat eroilor din Războiul de 
Independență 
- Reabilitarea Bisericii de lemn 
Prisăcani 
- Reabilitarea monumentului 
“Sediul Vechii Primării 
- Reabilitarea Bisericilor din orașul 
Flămânzi 
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- Dezvoltarea cadrului infrastructural de 
promovare a potențialului turistic local 

- Modernizarea căilor de acces ce 
fac legătura dintre principalele 
puncte urban și monumentele 
culturale din orașul Flămânzi 
- Zonele cu potențial turistic din 
orașul Flămânzi sunt dotate cu 
infrastructură de utilități și 
infrastructură modernă de 
transport 
- Existența la nivel local a cel puțin 
unei structuri de primire turistică cu 
funcțiuni de cazare pentru turiști 
- Existența la nivel local a cel puțin 
unei structuri de primire turistică cu 
funcțiuni de cazare și alimentație 
publică pentru turiști 
 

- Amenajarea unor spații de relaxare pentru copii 
și tineri, adulți și vârstnici 

- Amenajarea la nivel local a cel 
puțin 1000 mp spațiu verde 
- Amenajarea la nivel local a cel 
puțin 3 parcuri și locuri de joacă 
pentru copii 
- Amenajarea la nivel local a cel 
puțin 2 parcuri și locuri de relaxare 
pentru locuitorii orașului Flămânzi 
- Existența la nivel local a unui 
aerodrom 
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Domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune Ținte propuse 2020 

DI 4.1. 
Intervenții asupra 
factorilor de 
mediu în vederea 
consolidării 
cadrului natural și 
valorificarea 
resurselor 
regenerabile 

- Regularizarea cursurilor râurilor, decolmatarea 
canalelor, precum și construcția de baraje pentru 
reducerea riscurilor de inundații în orașul 
Flămânzi 

- La nivelul râurilor Miletin și 
Varnița au fost realizate lucrări de 
regularizare 
- la nivelul pârâului Tulburea și în 
zona Tulburea-Islaz 
- Construcția a cel puțin 3 baraje 
pentru reducerea riscurilor de 
inundații în orașul Flămânzi 

- Utilizarea surselor regenerabile de energie 
solară, eoliană și biocombustibil pentru 
producerea energiei electrice verzi la nivelul 
unității administrativ-teritoriale Flămânzi; 

- Existența la nivel local a unei 
centrale fotovoltaice 
- Existența la nivel local a unei 
turbine eoliană pentru producerea 
energiei 
- Existența la nivel local a unei 
fabrici de biomasă pentru 
producerea energiei 
- Cel puțin 20% din iluminatul 
stradal de la nivelul orașului 
Flămânzi să fie asigurat folosind 
energia solară 
- Cel puțin 75% din consumul de 
energie electrică pentru toate 
instituțiile și obiectivele publice din 
orașul Flămânzi este asigurat din 
sursele de energie verde 

•Îmbunătățirea condițiilor de mediu prin protejarea resurselor locale și valorificarea 
potențialului local regenerabil 

Prioritate 4:  
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DI 4.2.  
Dezvoltarea 
capacității de 
intervenție în caz 
de urgență 

Dotarea și modernizarea serviciului de intervenție 
pentru situații de urgență în orașul Flămânzi 

- Achiziționarea a cel puțin 15 
echipamente de protecție minimă 
pentru exercițiu şi intervenție, 
pentru voluntarii din cadrul 
serviciului 
- Achiziționarea unui 
buldoexcavator pentru intervenția 
în situații de urgență şi calamități 
- Achiziția unei freze de zăpadă 
care să fie utilizată pentru a 
menținerea drumurile locale 
circulabile pe timpul iernii 
- Cel puțin 60% din rețeaua de 
străzi să fie dotată cu rețea de 
hidranți exteriori pentru stingerea 
incendiilor 
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Portofoliu proiecte 

 

I. Infrastructură socială 

 

I. a) Reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale din orașul Flămânzi 

1. Reabilitarea, extinderea şi diversificarea funcțională a spațiului didactic aparținând 

Liceului Tehnologic Nicolae Bălcescu din oraşul Flămânzi, ca premisă a creşteri calității 

actului educațional 

2. Reducerea  disparităților educaționale  din  zonele  defavorizate,  prin modernizarea  şi  

extinderea  Școlii Gimnaziale  Poiana,  din orașul Flămânzi,  pentru  a  acorda  şanse  egale  

elevilor 

3. Modernizarea Școlii Gimnaziale Ion Bojoi Flămânzi 

4. Construirea, reabilitarea și dotarea grădinițelor din orașul Flămânzi 

5. Amenajare și dotare bazin de înot școlar în orașul Flămânzi 

6. Construirea și dotarea de Centre de zi pentru copii în situații de risc din orașul Flămânzi 

 

I. b) Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate din orașul Flămânzi 

1. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin înființarea și dotarea de noi structuri de 

profil 

2. Amenajare pavilion bucătărie – spălătorie cu extindere salon Unitatea de Asistență 

Medico-Sanitară Nicolae Bălcescu – Flămânzi 

3. Amenajare pavilion B al Unității de Asistență Medico-Sanitară Elena Popovici – 

Flămânzi 

4. Realizarea de servicii medico-sociale pentru persoanele defavorizate 

 

I. c) Construcția și reabilitarea infrastructurii de locuințe în orașul Flămânzi 

1. Dezvoltarea de locuințe sociale 

2. Amenajarea unui ansamblu de locuințe și dotarea corespunzătoare din punct de vedere 

al traficului pietonal, semnalizare și pavare 

3. Reabilitarea energetică și mansardarea blocurilor din orașul Flămânzi 
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I. d) Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii culturale, turistice și de relaxare 

1. Dezvoltarea unităților responsabile cu promovarea culturii la nivel local 

2. Reabilitarea monumentelor culturale din orașul Flămânzi și introducerea acestora în 

circuitul cultural-turistic 

3. Dezvoltarea cadrului infrastructural de promovare a potențialului turistic local 

4. Amenajarea unor spații de relaxare pentru copii și tineri, adulți și vârstnici 

 

 

II. Infrastructură de acces (stradală) 

1. Realizarea unei șosele de centură care să ocolească orașul Flămânzi, pentru drumul 

european E 58 

2. Asfaltarea străzilor principale din orașul Flămânzi pentru fluidizarea traficului și 

realizarea în fapt a statutului de urban al localității 

3. Construirea de poduri și podețe peste râurile din unitatea administrativ-teritorială 

Flămânzi 

4. Asfaltarea drumurilor sătești ce leagă orașul Flămânzi de satele Chițoveni și Prisăcani, 

aflate în administrația sa, pentru a facilita accesul locuitorilor din satele Prisăcani și Chițoveni 

la centrul localității și drumul E58 

5. Împietruirea străzilor din zona peri-urbană a orașului Flămânzi 

6. Construcția de piste de biciclete și trotuare în orașul Flămânzi 

7. Împietruirea drumurilor de interes agricol și silvic de pe raza unității administrativ-

teritoriale Flămânzi 

 

 

III. Infrastructură utilități publice 

1. Extinderea  rețelei  de distribuție a apei potabile și rețelei de  canalizare în orașul 

Flămânzi 

2. Construire rețea de  alimentare cu apă potabilă  și canalizare în satele Chițoveni şi 

Prisăcani, aparținând orașului Flămânzi 

3. Reabilitarea sursei de apă din dealul Holm și realizarea unei rețele de distribuție a apei în 

zona peri-urbană a orașului Flămânzi 
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4. Realizare stație de joasă presiune gaze naturale și construcție rețea de distribuție gaze 

naturale în orașul Flămânzi 

5. Electrificare cătun Balta Roșie, sat Prisăcani, orașul Flămânzi 

 

 

IV. Îmbunătățirea aspectului urban 

1. Reabilitarea energetică și mansardarea blocurilor din orașul Flămânzi 

2. Construcția de piste de biciclete și trotuare în orașul Flămânzi 

3. Amenajarea unui ansamblu de locuințe și dotarea corespunzătoare din punct de vedere 

al traficului pietonal, semnalizare și pavare 

4. Modernizarea cimitirelor din orașul Flămânzi 

 

 

V. Factori de mediu: protejare și valorificare 

1. Regularizarea cursurilor  râurilor, decolmatarea canalelor, precum și construcția de 

baraje pentru reducerea riscurilor de inundații în orașul Flămânzi 

2. Utilizarea surselor regenerabile de energie solară, eoliană și biocombustibil pentru 

producerea energiei electrice verzi în orașul Flămânzi 

 

 

VI. Infrastructură pentru situații de urgență 

1. Dotarea si modernizarea serviciului de intervenție pentru situații de urgență în orașul 

Flămânzi 

 

 

VII. Dezvoltarea sectorului economic și agricol 

1. Înființarea unui parc industrial dotat cu toate utilitățile necesare funcționării activităților 

economice pentru atragerea investitorilor (gaze, electricitate, apă si canalizare) 

2. Dezvoltarea micii industrii locale, prin deschiderea de ateliere și afaceri non-agricole. 

3. Înființarea unor noi capacități de producție în domeniul industrial cu finanțare 

europeană pentru agenții economici privați 
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4. Dezvoltarea fermelor de semi-subzistență din orașul Flămânzi 

5. Instalarea tinerilor fermieri prin facilitarea accesului la fonduri europene  

6. Modernizarea fermelor agricole în orașul Flămânzi 

7. Înființarea de cooperative agricole și încurajarea asocierii fermierilor din orașul Flămânzi 

8. Construirea de depozite agricole și unități de procesare ale produselor agricole prin 

acordarea unor facilități fermierilor și acces la fondurile europene fermierilor  și asociațiilor 

agricole 
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Coerența cu politicile existente 

 

Prioritate și domeniu 
de intervenție 

Domeniu de acțiune 
Există corelare cu obiectivele 

tematice ale poticilor existente? 
Da / Nu 

1.  
Dezvoltarea locală prin 
sprijinirea și încurajarea 
economiei competitive 
și diversificate 
- DI 1.1. Dezvoltarea 
infrastructurii 
economice locale 
- DI1.2. Dezvoltarea 
sectorului agricol local 

- Înființarea unui parc industrial dotat cu toate 
utilitățile necesare funcționării activităților 
economice pentru atragerea investitorilor (gaze, 
electricitate, apă si canalizare) 
- Dezvoltarea micii industrii locale, prin 
deschiderea de ateliere și afaceri non-agricole 
- Înființarea unor noi capacități de producție în 
domeniul industrial cu finanțare europeană pentru 
agenții economici privați 
- Dezvoltarea fermelor de semi-subzistență din 
orașul Flămânzi 
- Instalarea tinerilor fermieri prin facilitarea 
accesului la fonduri europene  
- Modernizarea fermelor agricole în orașul 
Flămânzi 
- Înființarea de cooperative agricole și încurajarea 
asocierii fermierilor din orașul Flămânzi 
- Construirea de depozite agricole și unități de 
procesare ale produselor agricole prin acordarea 
unor facilități fermierilor și acces la fondurile 
europene fermierilor  și asociațiilor agricole 
- Dezvoltarea de structuri de sacrificare a 
animalelor 

 Strategia EUROPA 2020:  Da 
 Strategia Națională pentru 

Dezvoltare Regională 2014-2020: Da 
 Strategia de dezvoltare 

Regională Nord-Est 2014-2020: Da 
 Strategia de dezvoltare socio-

economică a județului Botoșani 2014-
2020:  Da 
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Prioritate și domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune 
Corelarea cu obiectivele tematice ale 

poticilor existente 

2.  

Creșterea 
competitivității locale 
și dezvoltarea locală 
ca centru urban de 
importanță regională 
prin dezvoltarea 
infrastructurii locale și 
aspectului urban 
- DI 2.1. Dezvoltarea 
infrastructurii de acces 
(stradale) 
- DI 2.2. Extinderea, 
reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii de 
utilități publice 
- DI 2.3. Îmbunătățirea 
aspectului urban 

- Realizarea unei șosele de centură care să ocolească 
orașul Flămânzi, pentru drumul european E 58 
- Asfaltarea străzilor principale din orașul Flămânzi 
pentru fluidizarea traficului și realizarea în fapt a 
statutului de urban al localității 
- Construirea de poduri și podețe peste râurile din 
unitatea administrativ-teritorială Flămânzi 
- Asfaltarea drumurilor sătești ce leagă orașul 
Flămânzi de satele Chițoveni și Prisăcani, aflate în 
administrația sa, pentru a facilita accesul locuitorilor 
din satele Prisăcani și Chițoveni la centrul localității și 
drumul european E58 
- Împietruirea străzilor din zona peri-urbană a 
orașului Flămânzi 
- Construcția de piste de biciclete și trotuare în orașul 
Flămânzi; 
- Împietruirea drumurilor de interes agricol și silvic de 
pe raza unității administrativ-teritoriale Flămânzi 
- Extinderea  rețelei  de distribuție a apei potabile și 
rețelei de  canalizare în orașul Flămânzi 
- Construire rețea de  alimentare cu apă potabilă  și 
canalizare în satele Chițoveni şi Prisăcani, aparținând 
orașului Flămânzi 
- Reabilitarea sursei de apă din dealul Holm și 
realizarea unei rețele de distribuție a apei în zona 
peri-urbană a orașului Flămânzi 
- Realizare stație de joasă presiune gaze naturale și 
construcție rețea de distribuție gaze naturale în 
orașul Flămânzi 
- Electrificare cătun Balta Roșie, sat Prisăcani, orașul 
Flămânzi 
- Reabilitarea energetică și mansardarea blocurilor 
din orașul Flămânzi 
- Construcția de piste de biciclete și trotuare în orașul 
Flămânzi 
- Amenajarea unui ansamblu de locuințe și dotarea 
corespunzătoare din punct de vedere al traficului 
pietonal, semnalizare și pavare 
- Modernizarea cimitirelor din orașul Flămânzi 

 Strategia EUROPA 2020:  Da 
 Strategia Națională pentru 

Dezvoltare Regională 2014-2020: Da 
 Strategia de dezvoltare 

Regională Nord-Est 2014-2020: Da 
 Strategia de dezvoltare socio-

economică a județului Botoșani 2014-
2020:  Da 
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Prioritate și domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune 
Corelarea cu obiectivele tematice ale 

poticilor existente 

3.  

Creșterea atractivității 
orașului pentru 
locuitori și 
îmbunătățirea 
condițiilor de trai la 
nivel local prin 
asigurarea accesului la 
servicii moderne în 
sectorul public 
-DI 3.1. Reabilitarea și 
modernizarea 
infrastructurii 
educaționale locale 
- DI3.2. Reabilitarea  si 
modernizarea 
infrastructurii locale de 
sănătate 
- DI3.3. Construcția și 
reabilitarea 
infrastructurii de 
locuințe în orașul 
Flămânzi 
- DI3.4. Dezvoltarea și 
modernizarea 
infrastructurii culturale, 
turistice și de relaxare 

- Reabilitarea, extinderea şi diversificarea funcțională 
a spațiului didactic aparținând Liceului Tehnologic 
Nicolae Bălcescu din oraşul Flămânzi, ca premisă a 
creşteri calității actului educațional 
- Reducerea  disparităților educaționale  din  zonele  
defavorizate,  prin modernizarea  şi  extinderea  
Școlii Gimnaziale  Poiana,  din orașul Flămânzi,  
pentru  a  acorda  şanse  egale  elevilor 
- Modernizarea Școlii Gimnaziale Ion Bojoi Flămânzi 
- Construirea, reabilitarea și dotarea grădinițelor din 
orașul Flămânzi 
- Amenajare și dotare bazin de înot școlar în orașul 
Flămânzi 
- Construirea și dotarea de Centre de zi pentru copii 
în situații de risc din orașul Flămânzi 
- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin 
înființarea și dotarea de noi structuri de profil 
- Amenajare pavilion bucătărie – spălătorie cu 
extindere salon Unitatea de Asistență Medico-
Sanitară Nicolae Bălcescu – Flămânzi 
- Amenajare pavilion B al Unității de Asistență 
Medico-Sanitară Elena Popovici – Flămânzi 
- Realizarea de servicii medico-sociale pentru 
persoanele defavorizate 
- Dezvoltarea de locuințe sociale 
- Amenajarea unui ansamblu de locuințe și dotarea 
corespunzătoare din punct de vedere al traficului 
pietonal, semnalizare și pavare 
- Reabilitarea energetică și mansardarea blocurilor 
din orașul Flămânzi 
- Dezvoltarea unităților responsabile cu promovarea 
culturii la nivel local 
- Reabilitarea monumentelor culturale din orașul 
Flămânzi și introducerea acestora în circuitul 
cultural-turistic 
- Dezvoltarea cadrului infrastructural de promovare a 
potențialului turistic local 
- Amenajarea unor spații de relaxare pentru copii și 
tineri, adulți și vârstnici 

 Strategia EUROPA 2020:  Da 
 Strategia Națională pentru 

Dezvoltare Regională 2014-2020: Da 
 Strategia de dezvoltare 

Regională Nord-Est 2014-2020: Da 
 Strategia de dezvoltare socio-

economică a județului Botoșani 2014-
2020:  Da 
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Prioritate și domeniu de 
intervenție 

Domeniu de acțiune 
Corelarea cu obiectivele tematice ale 

poticilor existente 

4.  

Îmbunătățirea 
condițiilor de mediu 
prin protejarea 
resurselor locale și 
valorificarea 
potențialului local 
regenerabil 
- DI 4.1. Intervenții 
asupra factorilor de 
mediu în vederea 
consolidării cadrului 
natural și valorificarea 
resurselor regenerabile 
- DI 4.2. Dezvoltarea 
capacității de 
intervenție în caz de 
urgență 

- Regularizarea cursurilor râurilor, decolmatarea 
canalelor, precum și construcția de baraje pentru 
reducerea riscurilor de inundații în orașul Flămânzi 
- Utilizarea surselor regenerabile de energie solară, 
eoliană și biocombustibil pentru producerea energiei 
electrice verzi la nivelul unității administrativ-
teritoriale Flămânzi 
- Dotarea și modernizarea serviciului de intervenție 
pentru situații de urgență în orașul Flămânzi 

 Strategia EUROPA 2020:  Da 
 Strategia Națională pentru 

Dezvoltare Regională 2014-2020: Da 
 Strategia de dezvoltare 

Regională Nord-Est 2014-2020: Da 
 Strategia de dezvoltare socio-

economică a județului Botoșani 2014-
2020:  Da 
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Implementare. Monitorizare. Evaluare 

 

Implementare. Strategia de dezvoltare locală a orașului Flămânzi va fi coordonată și 

implementată de către Consiliul Local și Primăria orașului Flămânzi în perioada 2014-2020. 

Implementarea domeniilor de acțiune va fi un proces complex și necesită o implicare totală 

din partea autorităților locale. Implementarea strategiei de dezvoltare locală a orașului 

Flămânzi va începe imediat după ce documentul strategic va fi aprobat de către Consiliul 

Local prin ședințe în conformitate cu normele legale în vigoare. 

Odată ce documentul strategic va fi aprobat, prioritățile descrise sunt asumate și 

implementarea acestora trebuie să devină responsabilitatea nu doar a Consiliului Local, ci a 

tuturor actorilor locali. 

Pentru o dezvoltare durabilă, orașul Flămânzi trebuie să acorde atenție în următorii șapte ani 

tuturor sectoarelor: economie, infrastructură, servicii publice și mediu, astfel încât locuitorii 

să se beneficieze de condiții de muncă adecvate, acces la infrastructură tehnico-edilitară și la 

servicii publice de calitate, dar și mediu natural protejat, conservat și pus în valoare. 

Implementarea domeniilor de acțiune la nivel local și dezvoltarea echilibrată și armonioasă 

pe sectoare a orașului Flămânzi este o responsabilitatea tuturor entităților existente la nivel 

local și chiar a entităților cu care Consiliul Local și primăria orașului Flămânzi poate încheia 

parteneriate strategice. 

Parteneriatele strategice pe care Primăria orașului Flămânzi le poate încheia trebuie 

adaptate în funcție de tipul și scopul fiecărui proiect. Astfel, pot fi încheiate parteneriate cu 

alte instituții publice (precum: AJOFM Botoșani, instituțiile de învățământ, APM Botoșani 

etc.), cu operatorii de utilități (precum Aqua Botoșani), reprezentanți ai comunelor 

învecinate, reprezentanții băncilor și potențialilor investitori, diferite asociații (patronale / 

sindicate), organizații non-guvernamentale și non-profit etc. Parteneriatele enumerate sunt 

cu titlu informativ și Primăria orașului Flămânzi trebuie să evalueze orice oportunitate și să 

valorifice fiecare cale ce poate duce la îndeplinirea priorităților de dezvoltare locală. 
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Monitorizare. Odată cu începerea etapei de implementare a strategiei de dezvoltare, în 

paralel trebuie inițiată și activitatea de monitorizare prin intermediul căreia periodic se va 

verifica progresul domeniilor de acțiune și gradul de îndeplinire al priorităților cuprinse în 

prezentul document strategic. Monitorizarea este necesară pentru că în acest fel se va ține 

un grafic în care vor fi consemnate proiectele inițiate și stadiul acestora, se va contoriza 

indicatorii obținuți și bugetele alocate. 

Prin intermediul procesului de monitorizare a strategiei de dezvoltare locală se vor obține 

informații esențiale precum: 

 Modul în care au fost alocate resursele și timpul de îndeplinire al domeniilor de 

acțiune (măsuri) 

 Schimbările socio-economice ce pot apărea ca rezultat direct sau indirect al etapei 

de implementare a măsurilor prevăzute în strategia de dezvoltare 

Din punct de vedere conceptual monitorizarea este descriptivă – descriere procesul 

implementării strategiei de dezvoltare locală pe etape. 

Evaluare. Etapa de evaluare reprezintă procesul prin intermediul căruia, se urmărește și se 

identifică gradul de îndeplinire al țintelor propuse odată cu elaborarea, adoptarea și 

implementarea strategiei de dezvoltare locală. Astfel, evaluarea permite măsurarea 

rezultatelor și compararea acestora cu țintele propuse, clasificarea rezultatelor din punct de 

vedere calitativ și cantitativ. Evaluarea poate fi realizată prin intermediul indicatorilor de 

impact (ce au în vederea strategia de dezvoltare per ansamblu pentru perioada 2014-2020) și 

indicatorii de rezultat (de impact efectiv – ce au în vedere domeniile de acțiune și ținte 

propuse vs. ținte realizate). 

Evaluarea poate cuprinde următoarele sub-etape intermediere: evaluarea continuă 

(echivalentul auto-evaluării și poate fi realizată în vederea identificării la timp a eventualelor 

riscuri și soluții de eliminare a acestora), evaluarea intermediară (ce poate fi realizată la un 

interval de 6 luni, 12 luni sau 18 luni în vederea identificării schimbărilor necesare a fi 

introduse în etapa de implementare și stabilirea acțiunilor corective atunci când este cazul) și 

evaluarea finală (la care pot participa toți actorii implicați în implementarea documentului 

strategic și trasarea concluziilor finale vis-a-vis de impactul dorit și impactul realizat la nivel 

local).  
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Surse de finanțare a priorităților de dezvoltare și a domeniilor de acțiune 

 

Strategia de dezvoltare locală a orașului Flămânzi pentru perioada 2014-2020 poată fi 

implementată prin prisma unei gestionări corespunzătoare a resurselor financiare, umane, 

tehnice și de timp. 

Implementarea priorităților de dezvoltare prin prisma domeniilor de acțiune cuprinse în 

prezentul document strategic este sub semnul capacității de atragere de fonduri externe și 

valorificarea potențialul local. 

Este recomandat ca principala sursă de finanțare a proiectelor cuprinse în strategia de 

dezvoltare al orașului Flămânzi al cărui orizont de timp este anul 2020 să fie sursele externe 

nerambursabile, astfel că absorbția fondurilor și utilizarea acestora eficient și responsabil 

devine o asumare și prioritate la nivel local. 

Identificarea surselor de finanțare și valorificarea oportunităților vor crea cadrul propice ca 

pe parcursul următorilor șapte ani țintele propuse să devină fapte și rezultate ale 

implementării domeniilor de acțiune (proiectelor cu impact la nivel local). 

Prioritățile de dezvoltare, domeniile de intervenție și domeniile de acțiune (măsurile) 

elaborate pentru dezvoltarea orașului Flămânzi în următorii șapte ani cuprinse în prezentul 

document strategic au fost elaborate ținând cont de necesitățile locale și situația actuală 

fiind corelate cu principalele politici existente la nivel național, regional, național și 

european. 

Principalele programe de finanțare europeană ce pot contribui la îndeplinirea domeniile de 

acțiune (măsurile) stabilite pentru orașul Flămânzi sunt: 
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PROGRAME OPERAȚIONALE 

•Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial și durabile 
a Regiunilor Romaniei, corespunzător nevoilor lor și resurselor specifice, prin concentrarea 
asupra polilor urbani de creștere, prin îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și ale mediului 
de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele rămase în urmă, locuri mai 
atractive pentru a locui, a le vizita, a investi și a munci. 

Programul Operațional Regional (POR) 

•Obiectiv general: creșterea productivității întreprinderilor românești pentru reducerea 
decalajelor față de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera 
până în 2015 o creștere medie a productivității de  cca. 5,5% anual și vor permite României să 
atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE. 

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității 
Economice (POS CCE) 

•Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea 
educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite 
pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de 
persoane. 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POS DRU) 

•Obiectivul general: reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu 
privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ. Aceasta ar 
trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului 
dezvoltarii durabile si a principiului „poluatorul plateste”.  

Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

•Obiectivul general: promovarea, in Romania, a unui sistem de transport durabil, care sa 
permita deplasarea rapida, eficienta si in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, la 
servicii de un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, in cadrul Europei, 
intre si in cadrul regiunilor Romaniei.  

Programul Operațional Sectorial de Transport (POS 
Transport) 

•Obiectivul general: aducerea unei contribuții pentru crearea unei administratii publice mai 
eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative (PO DCA) 
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PROGRAME OPERAȚIONALE 

•Obiectivul general: asigurarea sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare 
sanatoasa, eficienta, eficace si transparenta a instrumentelor structurale in Romania. 

Programul Operațional Asistenta Tehnica - POAT 

•Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de 
finantare creat de uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea 
Politicii Agricole Comune. Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care 
reglementeaza producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole in Uniunea 
Europeana si care acorda o mare atentie dezvoltarii rurale. Fondurile europene pentru 
agricultura pot fi accesate in baza documentului-cheie Programul National pentru Dezvoltare 
Rurala(PNDR). 

Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR 

•Programul Operational pentru Pescuit al Romaniei (POP) contribuie la realizarea viziunii 
strategice exprimate in Planul National Strategic pentru Pescuit, si anume: „Un sector piscicol 
competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in 
considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea 
economica".  

Programul Operațional pentru Pescuit (POP) 

 

•Programele de cooperare transfrontalieră sunt acele programe care finanțează proiecte de 
accesibilitate, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acțiuni 
„people to people la granitele interne si externe ale UE”.  

•Programele de cooperarea transnațională au ca obiectiv principal finanțarea de acțiuni şi 
dezvoltarea de rețele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: 
mediu, dezvoltare urbană, inovație şi accesibilitate 

•Programele de cooperarea interregionala sprijina cooperarea intre autoritațile publice pe 
probleme de interes comun, prin transferul de experienta si bune practici intre regiunile 
Uniunii Europene, prin constituirea de retele intre orasele UE, precum si intre cercetatorii UE 

Programe de cooperare teritorială 
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Alte surse de finanțare a domeniilor de acțiune propuse în prezentul document strategic (la 

momentul elaborării strategiei de dezvoltare locală a orașului Flămânzi pentru perioada 

2014-2020) sunt: 

 Granturi SEE și norvegiene: Programul RO06 Energie Regenerabilă – Rondine, 

beneficiari eligibili: operatori economici privați sau de stat, unități administrativ 

teritoriale 

 Granturi SEE și norvegiene: Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața 

personală și viața profesională, beneficiari eligibili: autoritati ale administratiei 

publice locale de la nivelul municipiilor, orașelor, precum și la nivel județean 

 Granturi SEE: apelul de proiecte “Coerent” – Programul RO10 “Copii și tineri în 

situații de risc și initiative locale și regionale pentru reducerea inegalității naționale și 

promovarea incluziunii sociale”, beneficiari eligibili: entități publice locale și centrale 

și ONG-uri 

 Assoclic 2014: Competiție de proiecte pentru infrastructură IT, beneficiari eligibili: 

ONG-uri, scoli, licee, institutii de invatamant superior, gradinite, muzee de stat, 

biblioteci si institutii sociale 

 Finanțri prin programul Serendino – Competitția de idei pentru inovare socială, 

beneficiari eligibili: persoane fizice, indiferent de mediul social, educational sau 

profesional 

 Idei din Tara lui Andrei - finantari pentru initiative eco-civice, beneficiari eligibili: 

persoane fizice, organizatii neguvernamentale, institutii publice (primarie/consiliu 

local etc.) sau institutii de invatamant (scoala, gradinita etc.) din Romania 

 Fonduri SEE - Programul RO05 Eficiența energetică, beneficiari eligibili: IMM-uri din 

sectoarele industriale 

 Fondul pentru Inovare Civica - Cerere de propunere de proiecte 2014, beneficiari 

eligibili: organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, infiintate legal si cu sediul 

in Romania 

 

ALTE SURSE DE FINANȚARE 
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 Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către 

întreprinzătorii tineri – Apel 2014, beneficiari eligibili: persoane fizice 

 Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a 

produselor și serviciilor de piață – 2014: beneficiari eligibili: IMM-uri, societati 

comerciale, societati cooperative 

 Heritage Plus - oportunitati de finantare pentru proiecte de cercetare a patrimoniului 

cultural: beneficiari eligibili din Romania: universitati, centre publice de cercetare, 

centre private si non-profit de cercetare, sectorul comercial, inclusiv IMM-uri 

 Granturi SEE si norvegiene: Apel de proiecte pentru reducerea si combaterea 

violentei domestice, beneficiari eligibili: institutii publice, ONG-uri, organizatii 

interguvernamentale cu atributii in domeniu 

 Erasmus+: Apel national pentru propuneri de proiecte 2014, beneficiari eligibili: 

institutii de invatamant superior, organizatii de tineret, institutii de cercetare, 

furnizori de formare profesionala etc. 

 Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea 

regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca (HG 

nr.797/2012), beneficiari eligibili: societati comerciale 

 Granturi SEE: Programul “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si 

national” (PA16/RO12) - Granturi mici, beneficiari eligibili: institutii publice: autoritati 

publice, institutii culturale si arhivele statului; organizatii neguvernamentale, culte si 

asociatii religioase, institutii de invatamant superior si institute de cercetare, alte 

entitati fara scop lucrativ active in domeniile vizate de program (e.g. patrimoniu 

cultural, minoritati etnice) 

 Granturi SEE: Programul „Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul 

patrimoniului cultural european” (PA17/RO13) - Proiecte mici, beneficiari eligibili: 

Entitati publice (institutii culturale, institutii de invatamant superior); ONG-uri active 

in domeniul culturii; persoane fizice: creatori si artisti; experti din domeniul culturii; 

studenti din invatamantul superior 

 Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, beneficiari 

eligibili: IMM-uri 

 Ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor, beneficiari 

eligibili: întreprinderi mari 
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 Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile (HG 1680/2008), 

beneficiari eligibili: IMM-uri, intreprinderi mari 

 Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului – 

2014, beneficiari eligibili: IMM-uri, persoane fizice autorizate, intreprinderi 

individuale, întreprinderi familiale, asociatii profesionale sau fundatii 

Pentru realizarea și îndeplinirea domeniilor de acțiune (măsuri) cuprinse în planul strategic de 

dezvoltare unitatea administrativ-teritorială Flămânzi poate utiliza ca surse de finanțare 

inclusiv fondurile proprii, creditele și fondurile de la bugetul de stat. 
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Anexa A  - Cetățeni de onoare și cetățeni de onoare post mortem 

 

Cetățeni de onoare și cetățeni de onoare post mortem ai orașului Flămânzi9 

 Col (r) Popa Constantin - pensionar, veteran de război, a contribuit la prosperitatea sociala, 
culturala si spirituala a localitatii Flamanzi prin calitățile sale deosebite de om si militar, a 
știut să întrețină in jurul sau, chiar si in clipele mai grele, o atmosfera optimista si încrederea 
nestrămutata in destinele neamului 

 Harasim Doina – medic specialist la Spitalul de Pediatrie Botoşani 
 Mihai Tulbure – arhitect, autorul proiectului“Obelisc 1907” 
 Calafeteanu Florin – sculptor, autorul lucrării “Obelisc 1907” 
 Arcu Constantin – magistrat, profesor universitar, doctor în drept internațional, scriitor, 

membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Societății Scriitorilor Bucovinei, autor a 
numeroase lucrări de specialitate şi literare 

 Munteanu Toma – general(r), licențiat în ştiințe militare, medaliat cu numeroase medalii şi 
ordine “Meritul Militar”, Preşedinte al filialei A.N.C.E. Galați, scriitor, autor a numeroase 
lucrări literare 

 Mursa Paraschiva – învățătoare, născută în anul 1950, cu o activitate de excepție de 39 de ani 
la catedră, deținătoare de titlu “Învățător evidențiat” , Diploma de excelență, precum şi 
autor al lucrării de specialitate recunoscute de minister 

 Bursuc Diana – născuta în anul 1986, multiplă campioană națională şi mondiala la canotaj 
 Slobodeanu N. Ionel – născut în Cordun, în vârstă de 91 ani, veteran de război, rănit pe front 

în luptele de la Tatarca (lângă Odessa), decorat cu Ordinul " Coroana României" cu spade şi 
pamblică de "Virtute Militară" 

 Botez Vasile – (1909 - 1999), profesor, a inițiat învățământul gimnazial în localitatea noastră, 
a desfășurat o bogată activitate culturală și educațională și a fost distins cu înalte ordine 
pentru vitejia arătată în al doilea război mondial 

 Berbunschi Dumitru Constantin – (1962-2009), comandor de aviație, publicist și scriitor, 
creator publicat de operă literară. 

 Iov Dumitru – (1888-1959), scriitor și publicist, membru al Societății Scriitorilor Români, 
Prefect de Soroca, Inspector General a artelor în Basarabia, Director al Teatrului Național din 
Iași, deținut politic al regimului comunist, decedat în penitenciarul de la Gherla 

                                                             
9
 sursa datelor: http://www.primariafl.ro 
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 Maxim Constantin – (1878-1951), învățător, mentor spiritual și sprijinitor al țăranilor răsculați 
la 1907, constructor de școală, erau în primul război mondial, decorat cu “Coroana României” 
și “Steaua României” 

 Morcov Ștefan Mihai – (1925-2003), scriitor și economist, creator publicat de operă literară 
 Popovici Elena – (1888-1932), medic primar, fost șef al Spitalului Uriceni, a adus o contribuție 

substanțiala la ingrijirea și păstrarea sănătăți populației orașului Flămânzi, donând spitalului 
padure, teren agricol și iaz 

 Pușnei Constantin – (1914-2005), scriitor popular, creator publicat de operă lirică naivă 
 Săvescu Toma – (1866-1938), preot în satul Uriceni, mentor spiritual și sprijinitor al țăranilor 

răsculați la 1907 
 Severeanu Nicolae – (1864-1941), compozitor și mare cântăreț recunoscut în sfera muzicii 

bisericești și orientale 
 Tamberlik Enrico – (1820-1899), tenor născut în Uriceni cu numele Toma Cosma, cântăreț de 

operă de renume mondial ce a evoluat pe marile scene ale genului în a doua jumătate a 
secolului al XIX – lea 

 Trocin Dumitru – profesor universitar la Facultatea de Filologie din cadrul Universității 
“Alexandru Ioan Cuza” Iași, secția limba rusă, scriitor a numeroase lucrări de specialitate si 
traducător 

 Abăcioaie Ioan – fost primar al localității Flămânzi în perioada 1923-1928 si 1931-1937, fost 
deținut politic condamnat de doua ori la închisoare de regimul comunist și decedat in anul 
1972 

 Didiliuc Maria – eroină martir a Revoluției din anul 1989 (București, 24 decembrie), 
luptătoare pentru libertate, neînfricată apărătoare a valorilor democrației 

 Bojoi Ion – Profesor Universitar Doctor Facultatea de geografie a Universități “Alexandru 
Ioan Cuza” , a publicat numeroase lucrări de specialitate 

 Cucu Mihai – general în rezervă, veteran de război, fost profesor la Academia Militară, autor 
de lucrări militare, membru al Asociației Naționale a Oamenilor de Știință din România 

 Ciobanu Laurențiu – autorul proiectului “Centrul civic” al comunei Flămânzi 
 Căliman Eleonora – învățătoare 
 Chiriacescu Elena – învățătoare 
 Diaconescu Emilia – învățătoare 
 Condurache Elena – învățătoare 
 Baraboi Constantin – învățător 
 Munteanu Petru – pensionar, fost învățător, autorul Monografiei Flămânzi 
 Guja Gheorghe – profesor și director coordonator la Grupul Școlar Nicolae Bălcescu. 
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Anexa B  - Potențialul agricol al orașului Flămânzi 

 

Extras din Anexa 10 „Zone cu potențial agricol - localități”, FEADER – Măsura 112. 

Nr. 
crt. 

Categorie Potențial 
Vizualizarea grafică a potențialului 

ridicat mediu scăzut 

Culturi (cereale, legume etc.) 

1 Grâu Scăzut       

2 Orz Scăzut       

3 Porumb Mediu       

4 Floarea soarelui Mediu       

5 Soia Mediu       

6 Mazăre Ridicat       

7 Fasole Mediu       

8 Sfeclă de zahăr Mediu       

9 Cartof Mediu       

10 Rapiță Mediu       

11 In ulei Mediu       

12 In fuior Mediu       

13 Cânepă Mediu       

14 Tutun Mediu       

15 Lucernă Mediu       

16 Trifoi Mediu       

17 Pășuni Mediu       

18 Fânețe Mediu       

19 Legume termofile Mediu       

20 Legume criofile Mediu       

21 Vie vin Scăzut       

22 Vie masă Mediu       

Pomi fructifere 

1 Cireș/ vișin Scăzut 

  
  

2 Nuc Mediu 

 
  

 3 Gutui Scăzut       

4 Nectarine Scăzut       

5 Migdal Scăzut       

6 Arbuști Mediu       
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Nr. 
crt. 

Categorie Potențial 
Vizualizarea grafică a potențialului 

ridicat mediu scăzut 

Animale 

1 Taurine Mediu       

2 Porcine Mediu       

3 Ovine Mediu       

4 Păsări Mediu       

 

 

  



 Strategia de dezvoltare locală a orașului Flămânzi pentru perioada 2014-2020 

 

P
ag

e
 1

8
2

 

Anexa C  - Sondaj de opinie în rândul actorilor locali 

 

Elemente definitorii pentru orașul Flămânzi 

 

I1. Care sunt principalele 3 elemente definitorii / reprezentative pentru orașul Flămânzi? 

a) ……………………………………………….. b) ……………………………………………….. c) ……………………………………………….. 

Principalele elemente definitorii / reprezentative pentru orașul Flămânzi, în opinia actorilor 

locali sunt în primul rând “cultura și istoria locală” (32,2% dintre participanții la sondajul de 

opinie au menționat acest aspect) și în al doilea rând “agricultura / terenul agricol” (21,1%). 

 

“Sistemul educațional” este considerat de către 13,3% dintre participanții la studiu ca fiind un 

element reprezentativ pentru comunitatea locală Flămânzi, în timp ce alte 12,2% persoane 

participante la sondajul de opinie au menționat “infrastructura de acces / poziționarea 

geografică”. 

  

cultura și istoria 
locală 
32.2% 

agricultura / 
terenul agricol 

21.1% 

sistemul 
educațional 

13.3% 

infrastructura de 
acces / 

poziționarea 
geografică 

12.2% 

mediul privat slab 
dezvoltat 

11.1% 

localnicii / 
resursele umane 

10.0% 

Principalele elemente definitorii / reprezentative pentru orașul Flămânzi în 
opinia actorilor locali (sondaj martie 2014) 
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Cartierul / satul component cel mai slab dezvoltat 

 

I2. Care dintre cartierele / satele componente ale orașului Flămânzi considerați că este 

cel mai slab dezvoltat? (un singur răspuns) 

□ Flămânzi  
Menționați de ce (care sunt lipsurile / deficiențele la nivelul acestui cartier / sat component 

…………………………….………………………………………………………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………………… 

□ Nicolae Bălcescu 

□ Poiana 

□ Chițoveni 
□ Prisăcani 

40,0% dintre actorii locali participanți la sondajul de opinie consideră că cel mai slab 

dezvoltat cartier / sar component al orașului Flămânzi este satul Chițoveni, fiind urmat cu 

26,7% de cartierul Flămânzi. 

 

 

  

Chițoveni 
40.0% 

Flămânzi 
26.7% 

Poiana 
13.3% 

Nicolae Bălcescu 
10.0% 

Prisăcani 
10.0% 

Cartierul / satul component al orașului Flămânzi considerat a  fi cel mai slab 
dezvoltat în opinia actorilor locali (sondaj martie 2014) 
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Satul Chițoveni este considerat a fi cel mai slab dezvoltat la nivelul teritoriului orașului 

Flămânzi întrucât în această zonă “lipsesc utilitățile” (45,8% dintre actorii locali care au 

participat la sondajul de opinie și au menționat acest sat au menționat acest aspect), “lipsesc 

locurile de muncă” (20,8%), “drumurile sunt rele / neasfaltate” (16,7%), “populația este 

îmbătrânită” (8,3%) și “lipsește o școală” (8,3%). 
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Problemele cu care se confruntă comunitatea din orașul Flămânzi? 

 

I3. Care sunt principalele 3 probleme cu care se confruntă comunitatea orașului 

Flămânzi? 

1. locuitorii orașului Flămânzi a) ………………………………… b) …………………….…………… c) ……………………….………… 

2. mediul de afaceri a) ………………………………… b) …………………….…………… c) ……………………….………… 

3. instituțiile publice a) ………………………………… b) …………………….…………… c) ……………………….………… 

Principala problemă cu care se confruntă locuitorii orașului Flămânzi este “lipsa locurilor de 

muncă” (48,8%). Mediul d afaceri se confruntă în principal cu “lipsa capitalului” (36,4%), iar 

instituțiile publice cu “lipsa fondurilor “, respectiv “lipsa spațiilor corespunzătoare / a 

dotărilor” (38,5%). 
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Sectorul ce ar trebui dezvoltat cu prioritate 

 

I4. La nivelul teritoriului orașului Flămânzi care considerați că este sectorul ce ar trebui 

dezvoltat cu prioritate la nivelul teritoriului orașului Flămânzi? (un singur răspuns) 
 

a) agricultura – cultura plantelor e) construcțiile 

b) agricultura – creșterea animalelor f) energia electrică și termică, gaze și apă 

c) industria g) serviciile publice (educație, cultură și artă, sănătate, siguranță și ordine publică) 

d) comerțul h) alt domeniu………………………………………………………………………………………. 

Principalul sector ce ar trebui dezvoltat la nivelul orașului Flămânzi este agricultura (60% 

dintre actorii locali participanți la sondajul de opinie au menționat acest aspect):”agricultura 

– cultura plantelor” a fost menționată în 23,3% din cazuri și “agricultura – creșterea 

animalelor” a fost menționată în 36,7% din cazuri. 

 

Sectoarele “industrie”, respectiv “energie electrică și termică, gaze și apă” au fost 

menționate de către 13,3% dintre actorii locali participanți la sondajul de opinie.  

a) agricultura - 
cultura plantelor 

23.3% 

b) agricultura - 
creșterea 

animalelor 
36.7% 

c) industria 
13.3% d) comerțul 

3.3% 
e) construcțiile 

6.7% 

f) energie 
electrică și 

termică, gaze și 
apă 

13.3% 

g) serviciile 
publice (educație, 

cultură și artă, 
sănătate, 

siguranță și 
ordine publică) 

3.3% 

Sectorul ce ar trebui dezvoltat cu prioritate la nivelul orașului Flămânzi în 
opinia actorilor locali (sondaj martie 2014) 
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Direcționarea investițiilor către orașul Flămânzi - motivații 

 

I5. Care sunt principalele 3 motive pentru care potențialii investitori ar trebui să își 

direcționeze atenția/ capitalul către orașul Flămânzi? 

a) ……………………………………………….. b) ……………………………………………….. c) ……………………………………………….. 

În opinia a 32,6% dintre actorii locali participanți la sondajul de opinie, principalul motiv 

pentru care investitorii ar trebui să își direcționeze atenția și capitalurile către orașul 

Flămânzi este existența la nivel local al unui cadru favorabil pentru agricultură și zootehnie.  

Forța de muncă disponibilă (fie aceasta calificată sau nu) și accesul la drumul european E58 

sunt alte motive menționate de către participanții la studiu în peste 20% din cazuri. 

 

 

  

cadru favorabil 
pentru agricultură 

și zootehnie 
32.6% 

forță de muncă 
disponibilă 
(calificată și 
necalificată) 

28.3% 

acces la drumul 
european E58 

23.9% 

implicare și sprijin 
din partea 

autorităților / 
instituțiilor publice 

8.7% 

potențial pentru 
industria 

prelucrătoare 
6.5% 

Principalele motive pentru care investitorii ar trebui să își direcționeze atenția / 
capitalul către orașul Flămânzi în opinia actorilor locali (sondaj martie 2014) 



 Strategia de dezvoltare locală a orașului Flămânzi pentru perioada 2014-2020 

 

P
ag

e
 1

8
8

 

Caracterizarea forței de muncă 

 

I6. Cum caracterizați forța de muncă disponibilă la nivelul orașului Flămânzi? 

1. calificare din punct de vedere educațional  a) bine b) moderat c) slab 

2. calificare din punct de vedere al experienței a) bine b) moderat c) slab 

3. disponibilitate din punct de vedere numeric a) suficientă b) insuficientă  

Actori locali de la nivelul teritoriului orașului Flămânzi consideră mai că forța de muncă este 

“suficientă” (83%) din punct de vedere numeric, este “bine” calificată din punct de vedere 

educațional (63%) și “moderat” calificată din punct de vedere al experienței (57%). 

 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a orașului Flămânzi pentru perioada 2014-2020 
 

P
ag

e
 1

8
9

 

Acțiuni pentru protejarea mediului natural 

 

I7. Care considerați că sunt principalele 3 acțiuni care trebui inițiate la nivel local în 

vederea protejării mediului natural și în vederea reducerii riscului de poluare (apă, aer, 

sol) 

a) ……………………………………………….. b) ……………………………………………….. c) ……………………………………………….. 

Principala acțiune ce ar trebui inițiată la nivel local în vederea protejării mediului natural și în 

vederea reducerii riscului de a poluare a factorilor naturi este realizarea de campanii de 

educare a populației. Această posibilă a fost menționată de 23,3% dintre actorii locali 

participanți la sondajul de opinie. 

Alte acțiuni ce ar putea fi inițiate la nivelul teritoriului orașului Flămânzi sunt: realizare stație 

de epurare (16,7%), curățarea / ecologizarea zonelor afectate de poluare (14,4%), reducerea 

cantității de îngrășăminte chimice utilizate în agricultură (13,3%), colectarea selectivă a 

deșeurilor (12,2%). 

  

campanii de 
educare a 
populației 

23.3% 

stație de epurare 
16.7% curățarea / 

ecologizarea 
zonelor afectate de 

poluare 
14.4% 

reducerea cantității 
de îngrășăminte 

chimice utilizate în 
agricultură 

13.3% 
colectarea selectivă 

a deșeurilor 
12.2% 

realizarea de 
împăduriri 

11.1% 

dezvoltarea rețelei 
de canalizare 

8.9% 

Principalele acțiuni ce ar trebui inițiate la nivel local în vederea protejării mediului 
natural în opinia actorilor locali (sondaj martie 2014) 
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Proiecte prioritare pentru dezvoltarea viitoare a orașului Flămânzi 

 

I8. Menționați 3 PROIECTE pe care le considerați prioritare pentru dezvoltarea viitoare a 

orașului Flămânzi 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare (apă, canal, gaz) este principalul proiect ce 

trebuie inițiat și implementat la nivel local în vederea dezvoltării viitoare a teritoriului 

orașului Flămânzi. Acest proiect a fost menționat de către 30,0% dintre actorii locali 

participanți la sondajului de opinie. 14,4% dintre actorii locali au menționat proiectul 

“reabilitarea / modernizarea rețelei de drumuri”. 

  
5.6% 

6.7% 

6.7% 

7.8% 

7.8% 

10.0% 

12.2% 

14.4% 

30.0% 

valorificarea potențialului agricol 

centre de colectare, depozitare și prelucrare 
legume / fructe 

centru de consultanță pentru agricultură 

înființare spital orășenesc 

reabilitarea ansamblului de blocuri

campanii de atragere a potențialilor investitori  
(crearea noi locuri de muncă) 

extinderea rețelei de apă potabilă 

reabilitarea / modernizarea rețelei de drumuri 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare (apă,
canal, gaz)

Principalele proiecte prioritare pentru dezvoltarea viitoare a orașului Flămânzi 
în opinia actorilor locali (sondaj martie 2014) 
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Informarea actorilor locali 

 

I9. Cunoașteți care sunt proiectele ce se doresc a fi inițiate la nivel local în vederea 

dezvoltării orașului Flămânzi? 

a) Da b) Nu c) Nu știu / nu răspund 

53.3% dintre actorii locali participanții la sondajul de opinie au declarat că știu care sunt 

proiectele care se doresc a fi inițiate la nivel local în vederea dezvoltării orașului Flămânzi. 

30,0% dintre actorii locali au menționat faptul că nu cunosc detalii despre proiecte ce se 

doresc a fi inițiate la nivel local, iar 16,7% nu au oferit un răspuns în acest sens. 

 

 

 

  

Da 
53.3% 

Nu 
30.0% 

Nu știu / nu 
răspund 

16.7% 

Cunoașteți care sunt proiectele ce se doresc a fi inițiate la nivel local în 
vederea dezvoltării orașului Flămânzi? (sondaj martie 2014) 
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Aspecte problematice la nivel local 

 

I10. Din lista de mai jos alegeți principalele 3 aspecte problematice cu care considerați că 

se confruntă comunitatea din orașul Flămânzi (bifați maxim 3 răspunsuri): 

 aspecte problematice 

|__| 1. servicii publice deficitare (sănătate, educație, servicii sociale, servicii administrative) 

|__| 2. tendința la nivel local de a ignora/uita tradițiile, meşteşugurile / cultura și valorile specifice zonei 

|__| 3. situația deficitară a infrastructurii rutiere și de acces 

|__| 4. situația deficitară  / lipsa infrastructurii de utilități tehnico-edilitare 

|__| 5. comunitatea nu răspunde pozitiv la diferitele campanii de informare organizate la nivel local  

|__| 6. lipsa piețelor de desfacere pentru produsele animaliere și vegetale 

|__| 7. lipsa locurilor de muncă / rata ridicată a șomajului 

|__| 8. lipsa posibilităților de recreere  

|__| 9. economia locală nu este suficient de diversificată și bine reprezentată 

|__| 10. lipsa centrelor de colectare, depozitare și prelucrare a produselor agricole de la nivel local 

|__| 11. existența riscurilor naturale la nivel local 

|__| 12. rata natalității în scădere și îmbătrânirea populației 

|__| 13. situația sectorului agricol (utilizarea metodelor învechite, lipsa utilajelor moderne etc.) 

|__| 14. protejarea mediului (colectarea selectivă a deșeurilor, împădurirea zonelor afectate de fenomene naturale) 

Având la dispoziție o listă de aspecte problematice ce ar putea exista într-o măsură mai mare 

sau mai mică la nivelul teritoriului orașului Flămânzi , actorii locali au menționat că 

principalele trei aspecte majore cu care se confruntă comunitatea sunt: 

 lipsa piețelor de desfacere pentru produsele animaliere și vegetale (50,0% dintre 

actorii locali au menționat acest aspect) 

 lipsa locurilor de muncă / rata ridicată a șomajului vegetale (46,7% dintre actorii 

locali au menționat acest aspect) 

 servicii publice deficitare (sănătate, educație, servicii sociale, servicii administrative), 

respectiv lipsa centrelor de colectare, depozitare și prelucrare a produselor agricole 

de la nivel local (33,3% dintre actorii locali au menționat aceste două aspecte 

problematice) 
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Resursele care ar putea contribui la dezvoltarea viitoare a orașului 

 

I11. Menționați care considerați că sunt principale 3 resurse care ar putea contribui la 

dezvoltarea viitoare a zonei orașului Flămânzi (bifați maxim 3 răspunsuri): 

 resurse 

|__| 1. populația / forța de muncă (valorificarea potențialului uman)  

|__| 2. resursele locale naturale (apă, sol, floră și faună, păduri etc.) 

|__| 3. agricultura – creșterea animalelor  

|__| 4. agricultura – cultivarea plantelor 

|__| 5. inițiativa privată – dezvoltarea echilibrată a mediului de afaceri pe domenii de activitate 

|__| 6. educația și cultura 

|__| 7. sănătatea 

|__| 8. infrastructura de acces și tehnico-edilitară locală 

|__| 9. altă resursă (menționați care) ...................................................................................................................... 

Principalele resurse ce ar putea contribui la dezvoltarea orașului Flămânzi în opinia actorilor 

locali sunt: 

 agricultura – creșterea animalelor (76,7% dintre actorii locali au menționat această 

resursă) 

 agricultura – cultura plantelor (60,0% dintre actorii locali au menționat această 

resursă) 

 populația / forța de muncă (valorificarea potențialului uman) (56,7% dintre actorii 

locali au menționat această resursă) 
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Principalele priorități pentru dezvoltarea viitoare a orașului 

 

I12. Care considerați că ar trebui să fie la nivel local, principalele 3 priorități care să vizeze 

dezvoltarea viitoare a comunității orașului Flămânzi (bifați maxim 3 răspunsuri) ?: 

 priorități  

|__| 1. infrastructura de transport și accesibilitate 

|__| 2. cultura și valorile locale 

|__| 3. accesul la servicii publice de calitate (sănătate, educație, servicii sociale, servicii administrative) 

|__| 4. diversificarea economiei locale 

|__| 5. îmbunătățirea metodelor de lucru / condițiilor de muncă în domeniul agricol 

|__| 6. protejarea și îmbunătățirea factorilor locali de mediului 

|__| 7. societatea civilă (susținerea și încurajarea organizațiilor/asociațiilor neguvernamentale și non-profit) 

|__| 8. altă prioritate (menționați care) .............................................................................................................................. 

Având la dispoziție o listă de posibile priorități care ar putea contribui la dezvoltarea viitoare 

a comunității orașului Flămânzi, actorii locali au indicat următoarele 3 priorități considerate a 

fi importante la nivel local: 

 accesul la servicii publice de calitate (sănătate, educație, servicii sociale, servicii 

administrative) (76,7% dintre actorii locali au menționat această prioritate) 

 infrastructura de transport și accesibilitate (66,7% dintre actorii locali au menționat 

această prioritate) 

 diversificarea economiei locale (60,0% dintre actorii locali au menționat această 

prioritate) 
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