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COMUNA CIOCĂNEŞTI                                                              ANEXA 1 
JUDEłUL SUCEAVA 
 
                                        PREZENTAREA LOCALITĂłII 
 
  
 
1. Denumirea comunei :-CIOCĂNEŞTI 
2. SuprafaŃa : -10741 ha 
3. Numărul populaŃiei : -1560 
4. Sate componente : -CIOCĂNEŞTI ŞI BOTOŞ 
5. Aşezare geografică : 
 Comuna Ciocăneşti este situată în vestul judeŃului Suceava, zonă de munte, pe Valea 
BistriŃei Aurii în Depresiunea Dornelor. 
 Comuna Ciocăneşti se învecinează la nord cu comuna Cîrlibaba, la nord-est cu 
comuna Fundu Moldovei, la est cu comuna Pojorîta, la sud cu comuna Iacobeni, la sud-vest 
cu comuna Dorna Candrenilor, iar la vest cu comuna Coşna. 
 Comuna Ciocăneşti, este înconjurată de masivul muntos Suhard şi Obcina 
Mestecănişului  care realizează continuitatea lanŃului muntos al CarpaŃilor Orientali, între 
MunŃii Rodnei la Nord şi MunŃii Stînişoarei la Sud. 
 Pe platoul munŃilor Suhard, la altitudinea de  1620 m se află lacul natural „Icoana „ de 
aceeiaşi origine cu lacul Lala din munŃii Rodnei. 
 Cele mai apropiate oraşe sunt situate la : 
     - 19 km –municipiul Vatra Dornei 
     - 30 km –municipiul Cîmpulung Moldovenesc 
     - 70 km –oraşul Borşa 
  Comuna Ciocăneşti  este amplasată la o distanŃă de 109 km faŃă de municipiul 
reşedinŃă de judeŃ –Suceava. 
 Comuna Ciocăneşti este străbătută de o bogată reŃea hidrografică formată din Rîul 
BistriŃa Aurie şi afluenŃii săi (Pîrâul : Recele, Botoşel, Andronic, BrezuŃa, Puiu, Colacu, 
Humoru, Scoruşu, Orata, Diaca etc), colectaŃi de pe versanŃii munŃilor înconjurători ai 
localităŃii. 
 LanŃul munŃilor Suhard care înconjoară comuna este constituit la rîndul său din 
numeroşi versanŃi şi culmi cu diferite denumiri : Suhărzel, Capra, Colacu, BrezuŃa, Bîtca 
Tîrşului, Bîtca Armanului, Botoşel etc). 
5. PosibilităŃi de acces : Drumul NaŃional 18- Iacobeni –Borşa şi o bogată reŃea de drumuri 
comunale şi vicinale (modernizate sau nemodernizate ), balastate sau asfaltate, care asigură 
accesul în comună şi diferite zone din comună sau în localităŃile vecine şi munŃii şi păşunile 
alpine înconjurătoare. 
6.Principalele repere istorice (date importante privind istoria localităŃii): 
 Comuna Ciocăneşti, judeŃul Suceava, este pomenită prima oară în anul 1400, într-un 
hrisov prin care se consemnează primirea muntelui Suhard de către domnitorul Alexandru 
cel Bun, de la Doamna sa Ana ca „danie de domnie „. 
 Ciocăneşti a fost prima aşezare locuită, apărută în calea ctitorilor Moldovei, începând 
cu Bogdan şi Dragoş, întemeietorii de Ńară, pînă la Ştefan cel Mare şi Sfânt în secolul al XV-
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lea şi continuând cu alŃi domni ai Moldovei, care au venit în Ciocăneşti, unde pe lîngă suflet 
românesc au găsit meşteri făurari pentru armele lor din acea vreme. 
 De aici provine şi denumirea comunei Ciocăneşti, de la meşterii ciocănari de arme din 
atelierele lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, din această zonă, care l-au ajutat să apere şi să 
păstreze pentru noi şi pentru „urmaşii noştri” pământul „Sfînt şi Roditor al Moldovei „ 
 În anul 1774, localitatea Ciocăneşti este amintită în documente austriece, odată cu 
anexarea Nord-Vestului Moldovei, denumit ulterior „Bucovina „(łara Pădurilor de Fagi în 
traducere), la Imperiul Habsburgic, urmare a Tratatului de la Kuciuk-Kainardji. 
 Baronul Enzenberg, al doilea Guvernator  militar al Bucovinei, a dispus despăgubiri 
masive în zona Dornelor pentru aşezarea coloniştilor germani, în vederea exploatării unor 
zăcăminte de fier şi mangan. 
 În anul 1918,  consecinŃă a Tratatului de la Paris-Verssailles, Bucovina, din care făcea 
parte şi localitatea Ciocăneşti, revine României prin suprimarea unei nedreptăŃi istorice care 
a durat 144 de ani. 
 Cu toate acestea trecând peste influienŃele austriece, predominante în localităŃile 
vecine, Ciocăneştiul şi-a păstrat autenticitatea şi specificul românesc, lucru ilustrat şi astăzi 
în existenŃa şi menŃinerea ornamentelor şi motivelor naŃionale tradiŃionale viu colorate, nu 
numai pe costumele populare ci şi pe clădirile şi locuinŃele cetăŃenilor din comună. 
 După recensământul făcut în anul 2003, populaŃia stabilă a comunei Ciocăneşti este în 
jur de 1560 locuitori, împărŃită pe sate componente după cum urmează : 
     -satul Ciocăneşti –1020 
     -satul Botoş         -  540 
 După limba maternă folosită există următoarea clasificare : 
     -limba română –1560 
 După confesiunea religioasă populaŃia comunei se prezintă în felul următor : 
     -creştin ortodoxă –1560 
7. Resursele naturale de care dispune localitatea şi care pot fi exploatate /valorificate : 
     -cadrul natural montan –peisajul montan cu forme de relief variate, munŃi, platouri şi 
păşuni alpine, ape repezi de munte, vegetaŃie abundentă şi păduri de molid şi brad; 
     -clima temperat continentală cu ierni lungi şi zăpadă abundentă propice practicării 
sporturilor de iarnă ; 
     -nămolurile termale din satul Botoş, izvoarele minerale şi numeroasele plante medicinale 
permit dezvoltarea localităŃii în viitor ca StaŃiune balneo-climaterică. 
8. Prezentarea principalelor elemente de dezvoltare economică a comunei (societăŃi 
comerciale reprezentative, oportunităŃi de afaceri, obiective în curs de finalizare, elemente 
privind specificul zonei, etc). 
 În anii anteriori activităŃile economice principale în zonă au fost : mineritul, 
exploatarea lemnului şi creşterea animalelor. 
 Actualmente datorită restructurării industriale la nivel naŃional care a cuprins 
economia naŃională, minerit a decăzut ca ocupaŃie principală , tinzîndu-se spre creşterea 
importanŃei unor noi activităŃi în zonă, de pildă agroturismul montan. 
 În prezent în localitate există, societăŃi comerciale cu obiect de activitate exploatare, 
debitare, prelucrare lemn şi fabricare mobilier(S.C. MASP DER WALT, SC. VALDO-INA 
SRL), numeroase societăŃi comerciale cu obiect de activitate comerŃ (SC GABIMAR SRL, 
SC LAURZINCA SRL, SC LUCIVRIES SRL etc), dar oportunităŃi importante de afaceri în 



 3 

zonă oferă turismul şi agroturismul montan sau zootehnia prin creearea unor forme de 
creştere a animalelor sau ferme agroturistice, prin accesarea unor proiecte cu finanŃare 
externă. 
9. PosibilităŃi de turism (obiective turistice –case memoriale, muzee, rezervaŃii naturale, 
biserici, mănăstiri , zone de agrement, hoteluri, pensiuni, ferme agroturistice, campinguri etc 
cu menŃionarea cît mai multor date ).   
    -Monumente istorice şi religioase : Biserica Adormirea Maicii Domnului din satul 
Ciocăneşti, judeŃul Suceava; 
    -Muzee : -Casa Muzeu Leontina łaran şi cele aproximativ 300 de case ornamentate cu 
motive naŃionale viu colorate , specifice satului Ciocăneşti, unicat în Ńară şi în lume ; 
    -Parcuri –RezervaŃii Naturale –Peşteri : RezervaŃia naturală de scoruş şi cocoş de munte 
(muntele Suhard), RezervaŃia Naturală de Rododendron , bujor de munte ; 
     -Mănăstriri : -Mănăstirea „Sfântul Petru şi Pavel „din muntele Botoş, Mănăstirea  „Sfânta 
Cruce” de pe muntele Suhard,Mănăstirea ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt”din muntele ArşiŃa. 
 -Evenimente culturale : Festivalul NaŃional al Păstrăvului ,Festivalul NaŃional al 
Ouălor Încondeiate ; 
        -TradiŃii :-Festivalul Obiceiurilor de iarnă ;Ornamentarea caselor de locuit cu motive 
tradiŃionale ce se regăsesc şi pe costumele populare ale cetăŃenilor din comună; 
       -Agrement :-Terenuri sportive :-Stadion în localitatea Ciocăneşti, Hipism, Vînătoare, 
Pescuit, Sporturi (de iarnă în principal ,localitatea dispunând de pîrtie de ski şi sanie ) 
       -Pensiuni şi pensiuni agroturistice cu spaŃii de cazare şi meniu ,28 autorizate de 
A.N.T.R.E.C şi altele numeroase în curs de autorizare. 
10.PosibilităŃi de investiŃii şi direcŃii prioritare de dezvoltare a unităŃii administrativ-
teritoriale ,oportunităŃi de afaceri : 
     -în domeniul exploatării lemnului şi fabricarea mobiliei sau a prefabricatelor din lemn; 
      -turism şi agroturism montan ; 
      -modernizarea infrastructurii locale (extinderea reŃelei de alimentare cu apă potabilă a 
comunei, pietruirea şi asfaltarea drumurilor comunale şi vicinale etc). 
     -Avizarea comunei Ciocăneşti, judeŃul Suceava, ca staŃiune turistică de interes local fiind 
întocmită documentaŃia necesară şi iniŃiată procedura de avizare  
     -Declararea la nivel naŃional a comunei Ciocăneşti, judeŃul Suceava, comună MUZEU 
(pe plan local acest lucru fiind realizat ). 
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COMUNA CIOCĂNEŞTI 
JUDEłUL SUCEAVA 

 
 F I Ş A   C O M U N E I 

Denumire indicatori Unitate 
de 
măsură 

Total comună Sat Ciocăneşti Sat Botoş 

PopulaŃia  loc.     1560      1020     540 
SuprafaŃa  ha   10741      6371,96   4369,04 
SuprafaŃă intravilan  ha       618,83   
SuprafaŃă extravilan  ha     1541,51   
LocuinŃe existente  nr.       657        479    178 
Lungimea drumurilor publice 

-Modernizate (asfaltate) 
-Pietruite 
-Drumuri pământ 

 
 km 

 
      109,00 
        16,00 
        38,50 
        54,50 

 
         83,95 
           9,00 
         33,15 
         41,80 

 
     26,05 
       8,00 
       5,35 
     12,70 

Linii transport călători 
(autobuze) 

 
  nr. 

 
          1 

 
            1 

 
        1 

Lungimea liniei de cale ferată, 
în exploatare 

 
  km 

 
          0 

 
            0 

 
        0 

StaŃii de cale ferată (halte)  
  nr. 

 
          0 

 
            0 

 
        0 

Lungimea simplă a reŃelei de 
canalizare 

 
  km 

 
          1,10 

 
            1,10 

 
        0 

Lungimea simplă a reŃelei de 
distribuŃie a apei potabile 

 
  km 

 
        13,14 

 
          11,00 

 
        2,14 

Lungimea reŃelei electrice  
  km 

 
        48,0 

 
          29,50 

 
      18,50 

Lungimea reŃelei de gaz metan  
  km 

 
          0 

 
            0 

 
        0 

Număr de gospodării racordate 
la reŃeaua electrică 

 
  nr. 

 
       656 

 
        478 

 
    178 

Număr de gospodării racordate 
la reŃeaua de gaz metan 

 
  nr. 

 
           0 

 
            0 

 
       0 

SalariaŃi –număr mediu  pers.        330         250      80 
SuprafaŃa agricolă 
-SuprafaŃa arabilă 
-Păşuni 
-FâneŃe 
-Vii 
-Livezi 

 
 
  ha 

     2150,34 
         44,13 
     1136,76 
       969,45 
           0 
           0 

      1290,19 
          26,47 
        682,04 
        581,66 
            0 
            0 

   860,15 
     17,66 
   454,72 
   387,79 
       0 
       0 
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Denumire indicatori Unitate 
de 
măsură 

Total comună   Sat Ciocăneşti   Sat Botoş 

Păduri şi alte terenuri cu 
vegetaŃie forestieră 
-proprietate privată 
Ape, bălŃi 
 Alte terenuri                              

  ha 
  ha 
 
  ha 
  ha    

     7400,87 
     1456,28 
 
         80,00 
       363,86         

      4440,49 
        876,76 
 
          47,99 
        218,31             

  2960,38 
    579,52 
 
      32,01 
    145,55             

Efective de animale 
-bovine 
-porcine 
-ovine 
-păsări 

 
 
  cap. 

 
       896 
       261 
       323 
     2954 

 
        584 
        178 
        237 
      1918 

 
    312 
      83 
      86 
  1036 

UnităŃi poştale   nr.            2             1         1 
AbonaŃi la serviciul telefonic 
fix 

  Nr.  
         50 

 
          35 

 
      15 

AbonaŃi la radio   nr.        530         360     170 
AbonaŃi la TV   nr.        500         340     160 
UnităŃi de învăŃământ  
-grădiniŃe 
-şcoli 
-licee 

 
  nr. 

           4 
           2 
           2 
           0 

            2 
            1 
            1 
            0 

        2 
        1 
        1 
        0 

Număr preşcolari, din care 
înscrişi la grădiniŃă  

 
   nr. 

 
         58 

 
          42 

   
      16 

PopulaŃie şcolară    nr.        140         130       10 
Număr de copii de vârstă 
şcolară care nu frecventează 
cursurile 

 
   nr. 

 
           0 

  
            0 

 
        0 

Personal didactic 
-cu domiciliul stabil în comună 
-calificat 

 
 
   nr. 

 
         16 
           8 
         16 

  
          14 
            8 
          14 

   
       2 
       0  
       2 

Cămine culturale    nr.            2             1        1 
Biblioteci    nr.            1             1        0 
Spitale    nr.            0             0        0 
Paturi în spitale    nr.            0             0        0 
Dispensare umane    nr.            1             1        0 
Medici    nr.            1             1        0 
Personal mediu sanitar    nr.            2             2          0 
Dispensare veterinare    nr.            1             1        0 
Farmacii    nr.            1             1        0 
Medici veterinari    nr.            1             1        0 
Tehnicieni veterinari    nr.            1             1        0 
Specialişti agricoli    nr.            1             1        0 
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Denumire indicatori Unitate 
de 
măsură 

Total comună   Sat Ciocăneşti   Sat Botoş 

Turism 
-obiective turistice 
-ferme agroturistice 
-gospodării autorizate pentru 
cazarea turiştilor(pensiuni) 

 
 
  nr. 

 
          10 
            0 
          15 

 
            7 
            0 
          13 

 
      3 
      0 
      2 

                                                                       

 

         PRIMAR,                                                                            SECRETAR, 

  Tomoiagă Gheorghe                                                              Albotă Viorel Petru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


