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I. INTRODUCERE 

 

1. Particularităţi şi elemente cadru pentru politica de dezvoltare 

teritorială a zonei 

 
 
Zona aferentă GAL Confluente Nordice  se individualizează prin câteva 

caracteristici distinctive, de care se leagă în mod direct potenţialul şi necesităţile specifice de 

dezvoltare teritorială ale acesteia:  

 

1. Dată fiind situarea acesteia într-o arie intramontană din nordul ţării, suprapuse în cea 

mai mare parte Vaii superioare a Moldovei , din centrul grupei nordice a Carpaţilor 

Orientali, zona aferentă GAL-Confluente Nordice  este una centrala în raport cu ariile 

cele mai dinamice de dezvoltare din cadrul ţării şi de la nivel regional.  

 

2. În acelaşi timp, zona reprezintă o zonă montană defavorizată (ZMD), aşa cum a fost 

definită şi delimitată iniţial pe baza prevederilor Ordinului MADR nr 355/2007
1
 

(actualmente abrogat), Legii muntelui nr. 347/2004
2
 şi PNDR. Conform Art.1 alin (3) 

al Legii 347/2004 „zona montană, prin limitarea considerabilă a posibilităţilor de 

utilizare a terenului agricol, din cauza condiţiilor de altitudine sau de altitudine şi 

pantă, este considerată defavorizată‖. Suprafaţa redusă a terenurilor arabile, datorată 

morfologiei reliefului (ponderea ridicată a versanţilor cu pantă mare) precum şi 

productivitatea redusă a acestora, alături de condiţiile climatice restrictive pentru 

cultura unor plante utile în această zonă reprezintă factori naturali restrictivi pentru 

dezvoltarea locală prin restrângerea semnificativă a gamei de resurse naturale 

disponibile pentru asigurarea mijloacelor de trai şi/sau valorificarea în cadrul 

activităţilor economice. Acest fapt permite o diversificare mult mai redusă a economiei 

decât în alte zone, rezultând într-o specializare axată, în acest caz, în principal pe 

ramurile forestieră şi zootehnică şi într-un cost mai ridicat al vieţii (impus de 

necesitatea achiziţionării de alimente, furaje, tehnologii şi de costuri suplimentare în 

realizarea sau eficientizarea muncilor agricole sau forestiere).      

Fiind parte a zonei montane, dezvoltarea teritoriului aferent GALConfluente Nordice  

trebuie să se realizeze cu respectarea principiilor de dezvoltare a zonei montane 

(stabilite prin Legea muntelui, Art. 3. Alin 2) şi cu însuşirea obiectivelor de dezvoltare 

ale acesteia care vizează: 

 valorificarea optimă a resurselor agricole, forestiere, energetice, industriale, 

artizanale, turistice şi culturale specifice; 

                                                 
1 Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, 
delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată 
2 Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui 
nr. 347/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 6 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 
161/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 7 octombrie 2008. 
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 diversificarea activităţilor economice şi de producţie din zona montană, fără 

deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural; 

 asocierea producătorilor pentru aplicarea unei politici montane competitive; 

 dezvoltarea comunităţilor din zona montană conform condiţiilor naturale 

specifice; 

 dezvoltarea şi ridicarea calităţii vieţii din zona montană; 

 asigurarea unui management performant la nivelul cerinţelor Uniunii Europene 

şi al convenţiilor la care România este parte, a reţelei ecologice a ariilor 

naturale protejate prin protectia şi conservarea acestora şi utilizarea durabilă a 

resurselor naturale disponibile în limitele potenţialului biologic natural de 

regenerare a acestora. 

 

În acelaşi timp, această zonă intră sub incidenţa Convenţiei Carpatice - Convenţia privind 

protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, şi ratificată 

prin Legea nr. 389/2006, ce stabileşte principiile şi obiectivele de bază pentru o dezvoltare 

durabilă integrată a teritoriului carpatic.   

3. De asemenea, conform evaluării realizate de către ICPA şi incluse în PNDR zona GAL 

Confluente Nordice cuprinde terenuri agricole cu înaltă valoare naturală (HNV) – 

pajişti semi-naturale şi naturale cu o valoare ridicată a diversităţii speciilor şi 

habitatelor. Astfel de pajişti, cu o largă răspândire în partea inferioară a văilor (unde 

sunt utilizate ca fâneţe şi păşuni), dispuse în alternanţă cu zonele construite 

(preponderent în stil tradiţional), livezi şi fâşii de pădure, reprezintă peisajul 

tradiţional specific al Bucovinei , cu o valoare culturală şi turistică foarte importantă. 

Aceste terenuri sunt ameninţate atât de schimbarea destinaţiei şi categoriei de 

utilizare (fie în favoarea construcţiilor, în partea inferioară a văilor, fie în favoarea 

pădurilor, ca urmare a procesului de împădurire naturală) cât şi mai ales de abandonul 

activităţilor şi practicilor agricole tradiţionale (târlit, cosit, păşunat), ca urmare a 

rentabilităţii reduse a acestui sector economic. Aceste practici tradiţionale au un rol 

primordial în menţinerea biodiversităţii şi productivităţii pajiştilor montane, fapt pentru 

care menţinerea şi eficientizarea lor trebuie să reprezinte o prioritate pentru dezvoltarea 

agriculturii în această zonă.   

4. Fostă regiune minieră, aceasta a reprezentat una din zonele de intevenţie ale ANDZM 

(Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere), făcând parte, pentru o 

perioadă de 10 ani (1.04.1999 – 1.04.2009) din Zona Bucovina, clasificată drept zonă 

defavorizată (conform HG 208/1999, M.O. 134/01.04.1999) pe baza unor 

considerente de natură economico-socială. În prezent aceeaşi zonă se află în atenţia 

Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Zonelor Industriale (ARDZI), înfiinţată în 2009 

prin restructurarea ANDZM, ce oferă
3
: servicii de informare publică, stimulente 

financiare pentru angajare şi instruire, microcredite, sprijin pentru întreprinzători. 

Proiectele sale desfăşurate până în 2009 au avut ca obiective refacerea mediului şi 

regenerarea social-economică, susţinute prin: schemele de granturi mici (în Ostra si 

                                                 
3 http://arddzi.minind.ro/informatii_locale_files/sheet019.htm  Field Code Changed

http://arddzi.minind.ro/informatii_locale_files/sheet019.htm
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Stulpicani ), schema de dezvoltare socială pentru comunităţile miniere (în Ostra ) şi 

programul de infrastructură locală (înOstra ).  

5. Deşi zona nu mai deţine în prezent acest statut oficial de zonă defavorizată, trecutul său 

social-economic a contribuit la crearea unor decalaje, unele încă nerecuperate, în ceea 

ce priveşte ritmul şi nivelul de dezvoltare în raport cu alte zone (unele concurenţiale) 

din cadrul ansambului teritorial regional şi naţional. Procesul de reconversie a 

economiei locale (mult mai diversificată în trecut însă dominată de componenta 

extractiv-industrială) către o economie mixtă zootehnică, forestieră şi a serviciilor a 

fost unul destul de lent. Singurele puncte din zonă în care mai funcţionează astăzi astfel 

de industrii suntfabricile de procesare a lemnului  din Gura Humorului si Braiesti ,  

puncte care funcţionează astăzi la o capacitate mult mai redusă decât în trecut. 

Ponderea redusă pe care o ocupă în acest moment sectorul serviciilor în economia 

locală a zonei rurale Confluente Nordice , precum şi piedicile şi ameninţările ce 

impidică dezvoltarea şi stabilitatea sectoarelor economice deja existente, problemele de 

calitate a mediului ce se manifestă până în prezent ca o consecinţă a activităţilor 

extractive, sunt semne că acest proces de reconversie economică nu este încă finalizat. 

Astfel, drept urmare, dezvoltarea zonei trebuie să susţină dezvoltarea serviciilor, a 

sectorului turistic şi diversificarea economiei locale prin valorificarea industrială 

superioară a fondului local de resurse naturale prin activităţi care să anagajeze forţa de 

muncă locală cu un nivel divers de pregătire profesională, a căror localizare în teritoriu 

să permită o dezvoltare armonioasă şi eficientă a acestuia.           

 

6. Comunele din partea de sud a GAL  Confluente Nordice – Stulpicani, Ostra intră în 

aria de interes şi interacţiune aferentă Parcului Naţional Călimani. Înfiinţat în anul 

2004, acesta cuprinde partea superioară a masivului omonim, areal în care, datorită 

gradului ridicat de biodiversitate, existenţei unor asociaţii vegetale cu o mare valoare 

ştiinţifică, a ecosistemelor specifice ce includ specii şi habitate de interes naţional şi 

comunitar, a structurii geologice specifice de calderă vulcanică şi a formelor 

geomorfologice unice, a fost instituit regimul de protecţie şi conservare corespunzător 

categoriei II IUCN (parc naţional). Deşi obiectivul principal al acestuia este cel de 

protecţie a biodiversităţii şi peisajului în arealul Parcului, Administraţia acestuia (cu 

sediul în Vatra Dornei) are în vedere obiective complementare precum: educaţia 

ecologică, susţinerea dezvoltării ecoturismului în Parc şi în comunităţile locale, 

menţinerea şi promovarea valorilor culturale locale şi susţinerea dezvoltării locale 

durabile în general. Având în vedere misiunea Parcului, beneficiile pe care acesta le 

poate oferi pentru o dezvoltare durabilă a zonei (economice, culturale, sociale, 

ecologice – servicii de mediu), legăturile dintre acesta şi comunităţile locale (istorice, 

culturale, de proprietate), precum şi faptul că o parte din activităţile desfăşurate în afara 

limitelor sale pot avea efecte directe sau indirecte asupra sistemelor naturale protejate 

de către parc, este necesară integrarea obiectivelor de conservare specifice Parcului cu 

cele de dezvoltare locală ale comunităţilor adiacente precum şi orientarea comună către 

acele tipuri de activităţi economice locale ce generează beneficii şi sunt în concordanţă 

cu necesităţile specifice conservării biodiversităţii şi peisajului.  
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2. Motivaţia pentru înfiinţarea GAL Confluente Nordice şi rolul acestuia 

 

                 Teritoriul aferent GAL Confluente Nordice  reprezintă o arie montană  si de deal , 

omogenă din punct de vedere geografic, la nivelul căreia există relaţii puternice între 

componentele naturală şi umană, atât de natură istorică cât şi social-economică, dezvoltate şi 

consolidate de-a lungul timpului. În ciuda diferenţierilor interne, întreaga zonă se confruntă cu 

probleme comune, specifice de altfel întregii zone montane a României şi în special fostelor 

zone miniere aflate încă în proces de reconversie social-economică prin dezvoltarea 

anevoioasă a sectoarelor primar şi terţiar pe un fond al limitărilor de ordin natural. Date fiind 

aceste similitudini şi relaţii este evidentă necesitatea unei abordări unitare şi coerente pentru 

întreaga zonă.  

De asemenea, ca în orice altă zonă, procesul de dezvoltare a teritoriului aferent GAL 

Confluente Nordice   este rezultatul acţiunilor diferiţilor actori locali, atât din sectorul public, 

cât şi privat sau al societăţii civile.    

GAL Confluente Nordice  reprezintă un parteneriat între administraţiile publice locale, 

agenţii economici şi reprezentanţii societăţii civile din zonă, în cadrul căruia sunt reprezentate 

principalele domenii specifice de dezvoltare a zonei.  

În contextul specific teritoriului pe care îl reprezintă, un astfel de parteneriat poate 

aduce o serie de avantaje precum: viziunea şi abordarea unitară, consolidarea relaţiilor deja 

existente în teritoriu şi optimizarea unor fluxuri (de populaţie, de forţă de mucă, de resurse, 

financiare, de cunoştinţe, etc) din cadrul acestuia, care să permită eliminarea disparităţilor 

teritoriale şi dezvoltarea coerentă a zonei, consolidarea rolului acestui ansamblu teritorial la 

nivel regional şi optimizarea relaţiilor cu teritoriile învecinate.      

Având în vedere particularităţile şi premisele prezentate în capitolul anterior, 

dezvoltarea teritoriului aferent GAL Confluente Nordice  trebuie să permită în continuare 

menţinerea autonomiei relative pe care o deţine, prin valorificarea eficientă a resurselor 

locale care să permită în acelaşi timp menţinerea calităţii acestora pe termen lung (prin ex. 

turism, valorificarea pajiştilor prin activităţi tradiţionale şi agricultură ecologică), consolidarea 

identităţii locale (prin menţinerea valorilor naturale, sociale, culturale locale, dezvoltarea 

produselor şi mărcilor locale prin care zona să fie reprezentată pe piaţa,  redescoperirea şi 

dezvoltarea elementelor de autenticitate) şi competitivitatea economică la nivel teritorial (ex. 

prin eficientizarea activităţilor economice din zonă, dezvoltarea produselor şi mărcilor locale 

pentru produse competitive pe piaţa naţională, etc).  

În acest sens, susţinerea producătorilor locali pentru o mai bună valorificare a 

resurselor locale, susţinerea asociaţiilor din zonă, abordarea unitară a procesului de 

dezvoltare pentru întregul teritoriu, o guvernare locală transparentă şi participativă prin 

dezvoltarea mijloacelor de informare şi consultanţă şi dezvoltarea parteneriatelor reprezintă 

factorii cheie pentru atingerea acestor obiective care alcătuiesc cadrul de acţiune al GAL 

Confluente Nordice  .     

   

 
 

II.2.PLANUL  DE DEZVOLTARE LOCALA  
  

 PARTEA  I  PREZENTAREA TERITORIULUI  

 

  Microregiunea   confluente nordice este situata in partea centrala  a judetului 

Suceava, şi este formată din asocierea administraţiilor publice locale si a intreprinzătorilor 
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privaţi din localităţile : Oras Gura Humorului, Ostra , Capu Campului, Berchisesti , Dragoiesti 

, Ciprian Porumbescu , Paltinoasa , Malini, Cornu Luncii, Valea Moldovei , Slatina .  

Formata din 13 unităţi administrativ-teritoriale, din care un  oras si 12 de comune  

microregiunea este travesată de drumul national DN 17A şi este reprezentativă pentru judetul 

Suceava, fiind traversată de importante trasee turistice si avand inclusa statiunea turistica Gura 

Humorului .  Teritoriul comunelor  Malini si Slatina sunt reprezentante in Gal Confluente 

Nordice de reprezentanti agenti economici , respectiv : teritoriul comunei Malini este 

reprezentata de  societatea comerciala SC VITORIA LIPAN SRL , teritoriul comunei Slatina 

este reprezentat de  societatea comerciala  SC LAPUSNEANU SRL , cele doua  unitati 

administrativ teritoriale  neexprimandu-si  intentia de  participare la crearea parteneriatului Gal 

Confluente Nordice .  

Teritorial  Gal Confluente Nordice  se prezinta astfel :  

       Codul 

comunelor 

INSSE 

Numele localităţii  Nr.  
locuitori 

 Suprafaţa 

totală 
Densita

te 

 Comune Oraşe Din oraşe Total 

teritoriu 
km

2 
loc./km

2 

146584  GURA 

HUMORULUI 
15.656 15.656 70 224 

150536 STULPICANI   6.223 217 29 

149655 OSTRA   3.158 102 31 

151503 CAPU CAMPULUI  2.319 54 43 

151576 BERCHISESTI   2.671 17 157 

148328 DRAGOIESTI   2.621 34 77 

151567 CIPRIAN  PORUMBESCU   2.065 29 71 

149753 PALTINOASA   5.656 37 153 

149316 MALINI   7.164 152 47 

147786 CORNU LUNCII   7.320 84 87 

150891 VALEA MOLDOVEI  3.538 23 154 

150258 SLATINA   5.213 120 43 

Total 0 0 15.656 63.604 939 68 

% locuitori 

oraşe din 

total 

locuitori 

(≤25%) 

- - 24,615 - -  

    Orasul Gura Humorului este singurul oras care face parte din microregiune ,fiind 

inclus in microregiune datorita   statutului de statiune turistica, si faptului ca asigura omogenitatea 

teritoariului confluente nordice   . Orasul Gura Humorului, situat intre comorile de nepretuit 

frumusete ale Voronetului si ale Humorului, face parte din acel strabun tinut al Bucovinei, unde 

nenumarate monumente si vestigii ale trecutului sunt atestari de netagaduit ale statorniciei si 
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continuitatii poporului roman. Pe teritoriul orasului se afla numeroase obiective turistice de mare 

interes, dintre care: 

 Manastirea Voronet; 

  Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina a fost infiintat in 1959 si detine peste 

2000 de piese. 

           Ofera publicului vizitator, pe langa expozitia permanenta, diverse expozitii 

temporare cu tematica variata, iar cateva sali prezinta opere ale pictorului francez de 

origine romana George Cotos.  

                       Anual aici se organizeaza concursul de caricatura "Umor… la Gura Humorului", 

care reuneste cei mai buni caricaturisti din tara. La 5 km de oras se afla una dintre cele mai 

importante ctitorii ale lui Stefan cel Mare, Manastirea Voronet, supranumita si "Capela Sixtina 

a Orientului". 

- Rezervatiile geologice "Piatra Soimului" si "Piatra Pinului"; 

- Zona de agrement si parcul dendrologic Lunca Moldovei; 

- Monumentele de arhitectura medievala: Voronet (secolul XV) si Humor (secolul XVI); 

- Centrul de ceramica Paltinoasa.  

                   Pictura si arhitectura Voronetului, apartine celor doua etape din perioada clasica a 

artei moldovenesti: veacurile XV si XVI. Pictura exterioara ridica la o limita artistica 

superioara stilul elegant, decorativ, specific primei jumatati a veacului al XVI-lea. Intr-un 

luxos cadru decorativ, artistii moldoveni au reprezentat pe vastele suprafete ale fatadelor, o 

impresionanta "cantata" care imbina, intr-un acord perfect, teme religioase, narative si istorice. 

Ansamblul picturii exterioare reprezinta o unica si suprema actiune de invocare a divinitatii 

pentru a obtine salvarea Moldovei de contopirea straina, fapt care era de natura sa insufle 

poporului credinta in izbanda sa finala. La intersectia coordonatei geografice de 47°,32' 

latitudine nordica, cu cea de 25°,54' longitudine estica, se rasfata pe un crimpei de gura de rai 

a obcinelor bucovinene, seculara asezare de la GURA-HUMORULUI. 

Aici, vara, soarele se ridica de dupa colinele cele mai estice ale, Obcinei Mari, printre crengile 

molizilor, fagilor si mestecenilor care imbraca OBCINA HUMORULUI, cu cele citeva culmi 

ale ei : PICIORUL INALT (787 m), ARSITA BOILOR (700 m) si TARNITA (650 m). 

La apus, soarele se ascunde, vara, in spatele crestetului ramurii principale a Obcinei Mari, 

numita LA TOACA (833 m). De acolo, obcina isi coboara spinarea larga si neimpadurita, pina 

jos in lunca unde suvitele de apa ale pariului HUMOR se pierd in apa mai multa si zglobie a 

riului MOLDOVA. 
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 Spre miazazi, OBCINA VORONETULUI, cu creasta MAGURII (816 m), isi 

rostogoleste priporul impadurit pina aproape de albia bolovanoasa de pe malul drept al riului, 

parca obosit acum dupa drumul facut de la izvoarele sale dintre Obcina Feredeului si cea a 

Mestecanisului, pina aici. 

In spre nord, ramurile Obcinei Mari se aduna si inchid astfel asezarea de la Gura-

Humorului intr-un fel de copaie triunghiulara, considerata de geografi ca o depresiune 

intramontana, cu particularitati de miero-dimat foarte prielnice existentei omului. 

Daruite, marinimos, de natura, cu un relief domol, prietenos, accesibil oriunde pentru cine vrea 

sa le cunoasca si sa le foloseasca, plaiurile obcinelor bucovinene au fost umanizate din foarte 

indepjartate vremi. Mai intii, in zile de restriste pentru bastinasii arealul nord-estic al 

Carpatilor, obcinele cu vaile riurilor si piraielor, le-au stat la indemina ca ascunzisuri greu de 

descoperit si, totodata, ca puternice cetati de aparare. 

Culoarul mai larg si luminos al riului 

Moldova — la fel cu cel al Bistritei — s-a 

oferit, din stravechi timpuri, aici, printre 

obcini, ca o sigura cale de legatura intre fratii de 

acelasi neam, traitori dincolo si dincoace 

de Carpati. 

 

Odata cu scurgerea timpului, luncile 

scaldate de piraiele dintre obcini avind aspect de „cimp lung", au inceput sa fie folosite, treptat 

pentru asezari omenesti statornice. Mai apoi, cei ce ne-au fost strabuni si-au legat de aceste 

meleaguri ale obcinelor, indragite si aparate de ei ca "mosie" parinteasca, insasi permanenta 

statorniciei lor aici in anii din urma, prin interventia gindirii, a stradaniilor si muncii omului, 

locurile de la Gura-Humorului s-au imbogatit cu noi si remarcabile realizari. 

O dovada in acest sens este aspectul actual al orasului, efervescenta neintrerupta a 

dezvoltarii sale urbanistice, in toate domeniile. Dar, in afara de aria construita a orasului, 

Field Code Changed
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citeva dintre locurile de la Gura-Humorului merita sa stea in atentia nu numai a vizitatorilor 

veniti din alte colturi ale tarii, ci si a localnicilor. Consider necesar acest lucru intrucit detaliile 

cu privire la aceste locuri, in general, nu sint cunoscute, sau cunostintele despre ele sint foarte 

sarace si aproximative. 

Drumul de padure care urca pe dreapta riului Moldova, de la actuala cabana ―Arinis" 

spre soseaua Voronetului, este croit, pe o lungime de citeva zeci de metri, pe un prag taiat in 

masivul stincos numit PIATRA PINULUI. 

Acum o suta de ani, un cercetator istoric, vizitind aceste locuri, consemna intr-una din lucrarile 

sale : ―Nu departe de confluenta Voronetului cu riul Moldova, in padure, acolo unde PIATRA 

SOIMULUI (pe atunci, intreg masivul, pina la piriiasul Arinis, purta acest nume ; mai tirziu, 

partea vestica, aco-perita, pe culme, cu o padure de pini, a primit numele distinctiv de 

PIATRA PINULUI n.a.) isi inalta fata stincoasa printre brazi, se gaseste o chilie sapata in 

stinca, fara acoperis, ci prelungind intr-o parte peretele stincos. Tot acolo au fost sapate o masa 

si o banca. Nimeni nu stie cine a injghebat aceasta primitiva locuinta si cine a folosit-o. Nici 

traditia nu vorbeste nimic despre ea". (F. A. Wickenhauser, Geschiehte—dr. Kloster Woronetz 

und Putna, Cernauti, 1886, p. 6). 

Folosind termenul ―chilie", cercetatorul sugereaza locuirea ei de catre un schimnic — 

poate insusi Daniil, cel care este considerat intemeietorul asezarii de la Voronet. Astazi nu 

exista nici o urma a acestei chilii. 

Traditia despre timpuri noi apropiate de noi pastrea in amintire faptul (real) ca un grup de 

mesteri pietrari italieni au scos (catra sfirsitul sec. XIX), blocuri mari de stinca, din masivul de 

la PIATRA' PANULUI, pentru a le folosi la indiguirea riului Moldova — pe dreapta, pina la 

piriiasul Arinis si pe stinga, pina in zona unde este depozitul D.C.A. Urmele acestei lucrari sint 

vizibile si astazi. Traditia mai spune ca acel grup de italieni, asezati temporar in niste baraci 

injghebate la poalele Pietrei Pinului, ar fi descoperit, intr-un trunchi scorburos de arin, o 

„comoara" cu bani de aur. Nu cunoastem alta sursa care sa confirme relatarea. (Transmisa prin 

locuitorul octogenar Cretu fost salariat al Primariei orasului, in perioada interbelica). 

Locurile de la PIATRA PINULUI sint ocrotite astazi, prin lege, ca MONUMENT al 

naturii si intra in patrimoniul de rezervatii naturale ale Academiei Romane. Merita sa staruim 

putin asupra imprejurarilor care au facut ca ele sa atraga atentia asupra importantei lor din 

punct de vedere stiintific. 

  Statiunea turistica Gura Humorului  

Populatia : 15.656 locuitori; 

 Suprafata administrativa a orasului : 6.984 ha; 

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)
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-Istoric : Ridicand in anul 1488, pe locul unei constructii mai vechi, din lemn, Manastirea 

Voronet, Domnitorul Moldovei, Stefan cel Mare si Sfant a ctitorit o asezare manastireasca a 

carei faima a trecut peste veacuri granitele tarii. Cu pictura exterioara pastrata in conditii 

uimitor de bune, biserica acestei manastiri, ca si cele de la Manastirea Humor si Manastirea 

Moldovita, este o marturie a neobisnuitului procedeu decorativ care a constituit una din cele 

mai interesante manifestari de arta din trecutul poporului roman. 

Mai tarziu, domnitorul a inzestrat manastirea cu numeroase danii, intre care ―o seliste anume - 

Poiana, la Gura Humorului‖. Este prima mentiune documentara a locurilor pe care s-a 

dezvoltat, peste secole, localitatea Gura Humorului. 

Infrastructura: 

 Transporturi: autogara Gura Humorului  

 Reteaua de drumuri: DN 17, DJ 177;  

 Reteaua de cai ferate: statiile Gura Humorului si Gura Humorului Oras;  

 Transportul aerian: aeroportul Salcea (Suceava) - 56 km , helioport Voronet;  

 Telecomunicatii: centrala automata cu 3500 linii; acoperire pentru telefonie mobila 

GSM; posta. 

Din punct de vedere teritorial, statiunea Gura Humorului are ca vecini: 

 la nord, comunele Manastirea Humorului si Partesti  

 la sud, comuna Slatina  

 la est, comunele Paltinoasa si Valea Moldovei  

 la vest, Orasul Frasin.  

Potential turistic de agrement: 

 Structuri de primire turistice  

 Structuri de agrement turistic :Parcul Dendrologic din zona Arinis, dotat cu complex 

sportiv (teren tenis de camp, fotbal, handbal, baschet), bazin de inot; Sala Polivalenta (sali 

pentru competitii sportive diverse); 

Lista obiective de interes turistic 

 Rezervatia naturala "Piatra Pinului"  

 Rezervatia naturala "Piatra Soimului"  

 Parcul Dendrologic Arinis  

 

Potential cultural si ecumenic 

 Manastirea Voronet cea mai faimoasa dintre manastirile pictate din Bucovina  

 Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina;  

 Muzeul George Cotos;  

 Rezervatia naturala "Piatra Pinului"  

 Rezervatia naturala "Piatra Soimului"  

 Parcul Dendrologic Arinis  



Pagina 10 din 146 

Evenimente socio-culturale: 

 Targul de Paste;  

 Bucovina Off-Road Challenge;  

 Festivalul Zilele Humorului;  

 Festivalul Toamna la Voronet;  

 Serbarile Zapezii;  

Comuna Berchisesti 

Comuna Cornu Luncii este formată  din 2 sate:  Berchişeşti, Corlata  

 

Populatie : 2671 de locuitori 

Suprafata : 1665 ha 

 

Istoric : Satul Berchisesti este o veche asezare omenească, situată pe ambele maluri 

ale râului Moldova, tocmai în locul unde iese el din strâmtoarea întunecoasă a muntilor si-si 

îndreaptă cursul către regiunile deluroase ale Moldovei. Râul a fost întrebuintat încă din 

antichitate ca popas pe drumul pentru transporturi, care ducea de la Bistrita spre răsărit peste 

munte, de-a lungul lui până la Baia si mai departe până la apa Siretului. De altfel, pe teritoriul 

Berchisestiului s-au descoperit urme încă de pe vremea romanilor. 

Situatia geografică i-a fost asadar de folos, sprijinindu-l în mod special să ajungă un 

punct deosebit pe hartă. Unele evenimente relevante în monografie au între ele o prea 

îndepărtată legătură, lăgătură care însă nu poate fi tăgăduită. Berchisestiul este cunoscut din 

vechime ca făcând parte împreună cu învecinatul Bucuresti (azi Capul Codrului) din mosia lui 

Corlat, unul dintre boierii fruntasi ai lui Alexandru cel Bun. 

Satele acestea întemeiate de Berchis si Bucur, viteji de-ai lui Dragos sau Bogdan 

descălecătorii, cu un vast teritoriu în jurul lor, au existat încă înainte de Alexandru cel Bun, 

căci dintre satele vechi răsfirate între Gura Humorului si Suceava, toate terminate în -esti, 

numai Berchisestiul si Bucurestiul n-au parte de mentiune în documentele acestui voievod. 

  Satul Berchiseşti apare pentru prima dată în documentele istorice la 13 septembrie 

1473, când i s-a confirmat boierului Toader Corlat dreptul la moştenire asupra satelor 

Berchiseşti şi Corlata. Comuna Berchişeşti a fost înfiinţată prin Legea nr. 67/2005 pentru 

înfiinţarea unor comune, prin reorganizarea comunei Drăgoieşti şi are în componenţă două 

localităţi: Berchişeşti şi Corlata. Întrucât Primăria Berchişeşti nu dispunea de un sediu, a fost 

identificat un imobil care va fi achiziţionat şi modernizat, astfel încât să asigure condiţiile 

necesare desfăşurării activităţii autorităţilor locale. 

Satul Corlata este asezat pe malul stâng al râului Moldova, de care-l desparte satul 

Berchisesti. La început purta numele Corlătesti si era situat chiar pe malul apei, pe locul 

satului Brăiesti de azi. Corlata, precum întreaga Bucovină subcarpatică se bucură de o climă 

temperat - continentală cu schimbări neasteptate de temperatură. 

 

Infrastructura : Comuna Berchisesti este situată în partea de est a judeţului, la o 

distanţă de 26 km de municipiul Suceava (reşedinţă de judeţ), la 14 km de Gura Humorului şi 

la 25 km de Fălticeni. În comună se ajunge cu autoturismele pe drumul national DN 2 E si pe 

drumul judetean DJ 209c sau cu trenul. Comuna este formată din satele Berchisesti si Corlata. 

Dotarea infrastructurala a zonei este reprezentată de: 

• conducta de apă potabilă pe o suprafată de 80% din spatiul comunei 

• alimentare cu energie electrică pe 99% 

• cale ferată 

• drum asfaltat pe 20% 

• serviciu de telefonie fixă 
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• televiziune prin cablu pe 80%. 

 

Obiective turistice : Biserica "Sf. Petru si Pavel" din Berchisesti - biserică de lemn construită 

între anii 2001-2007. 

 

Economia : Principalul domeniu al economiei în care îşi desfăşoară activitatea 

localnicii comunei Berchişeşti este agricultura cu cele două ramuri mari ale sale: creşterea 

animalelor şi cultivarea plantelor. Localnicii au în productie proprie răsaduri de legume si 

flori, însă în cantităti mici. 

Tot în regiune sunt crescute oi, acestea putând fi valorificate (se cresc ~1000 ovine) 

prin prelucrarea lânii si transformarea ei în produs finit. Se pot face investiţii şi în amenajarea 

unor sere specializate pentru cultivarea legumelor, în reamenajarea balastierei Berchisesti, se 

pot amenaja ateliere de tâmplărie sau chiar unele fabrici de mobilă; există în acest sens 

suficientă forţă de muncă calificată pe raza comunei. 

Există terenuri cu drum de acces, electricitate în apropierea pădurii (aproximativ 10 ha) 

unde ar putea fi construite pensiuni, în scopul dezvoltării agroturismului.  

Există si 3,5 ha luncă în posesia primăriei si 40-50 ha proprietatea locuitorilor 

(particular) ce ar putea fi vândute, concesionate pentru dezvoltarea acestui sector turistic sau 

pentru construirea de ferme. Aceste terenuri sunt de-a lungul râului Moldova. Administraţia 

locală pune la dispoziţia investitorilor un teren de 10 ha la marginea pădurii comunale, cu 

destinatie pentru investiţii în domeniul turismului. Se pot amenaja pensiuni, hoteluri, baze 

sportive, centre de agrement, tabere pentru copii, etc. 

 

 

  

Oportunităti de investitii : Există terenuri cu drum de acces, electricitate în 

apropierea pădurii (aproximativ 10 ha) unde ar putea fi construite pensiuni, în scopul 

dezvoltării agroturismului. 

 Există si 3,5 ha luncă în posesia primăriei si 40-50 ha proprietatea locuitorilor 

(particular) ce ar putea fi vândute, concesionate pentru dezvoltarea acestui sector turistic sau 

pentru construirea de ferme. Aceste terenuri sunt de-a lungul râului Moldova. 

Administraţia locală pune la dispoziţia investitorilor un teren de 10 ha la marginea 

pădurii comunale, cu destinatie pentru investiţii în domeniul turismului. Se pot amenaja 

pensiuni, hoteluri, baze sportive, centre de agrement, tabere pentru copii, etc. 

 

Proiecte de investitii :  

-Canalizare şi staţie de epurare în sistem centralizat; 

-Construcţie şcoală cu 12 săli de clasă; 

-Construcţie cămin cultural, sat Corlata; 

-Construcţie grădiniţă nouă; 

-Modernizare drum comunal neclasat Berchişeşti-Corlata-DJ 209C, comuna Berchişeşti 

 

Comuna Capu Campului 

 

Populatie : 2319 locuitori 

Suprafata : 5417 ha 

Istoric : Prima mentiune documentara a acestei asezari se face în anul 1514, când domnitorul 

Bogdan Voievod cumpara satul si îl doneaza manastirii Voronet. În Uricul lui Vogdan 

Voievod din anul 1514 se consemneaza acest fapt cu precizarea ca , la data cumpararii, 

teritoriul forma numai un complex de paduri ce se extindeau de-a lungul râului Moldova, abia 
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mai târziu au trecut familii peste râu, unde si-au ales teren pentru locuinte. In urma rezultatelor 

referendumului organizat în anul 2002, prin Legea nr 472/2003 s-a reînfiintat fosta comuna 

Capu Cîmpului, prin reorganizarea comunei Valea Moldovei.   

Asezare : Comuna Capu Cîmpului este situata în partea cetral-sudica a judetului Suceava. 

Teritoriul ei se învecineaza la vest cu teritoriul orasului Gura Humorului, la nord cu teritoriul 

comunelor: Paltinoasa, Dragoiesti, la sud cu teritoriul comunei Valea Moldovei.Relieful este 

destul de fragmentat, cu forme de relief cum sunt: Culmi muntoase (Obcina Larga), dealuri 

(Dealul Runcului si Dealul Vacariei), apoi creste, terase si vai. Altitudinea medie a reliefului 

este de 650 m, înaltimile cele mai mari se gasesc în partea de nord-vest a teritoriului, atingând 

valori de 826 m în Obcina Larga.  

Limite : Râul Moldova limiteaza teritoriul comunei de teritoriul comunelor învecinate: 

Paltinoasa si Dragoiesti, formând o lunca în lungime de 6 km.  

Infrastructura : Comuna este străbatută de DJ. 177 C, principala cale de acces din DN 2E, 

precum si de numeroase drumuri comunale. 

Geografie 

Din punct de vedere geografic, comuna Capu Cîmpului este un sat de terasa, la 

contactul cu lunca, fiind situat la exteriorul zonei deluroase spre culuarul Moldovei. Satul fiind 

asezat pe partea dreapta al culuarului Moldovei, parte ce se termina brusc în nord vestul 

satului, în locul în care râul Moldova intra direct în contact cu dealurile piemontane din estul 

obcinei Voronet, deci într-adevar un capat de câmp. 

Pârâurile: Isachea, Balcoaia, Mamuca strabat teritoriul comunei si sunt afluentii raului 

Moldova.Caracteristicile hidro-geografice ale zonei au favorizat formarea unor soluri 

profunde, prielnice vegetatiei forestiere si anumitor culturi agricole. Cele mai raspândite tipuri 

de soluri sunt: solurile argilo-iluviale care ocupa circa 85% din teritoriu, solurile brune-acide 

reprezentând 7% iar restul de 8% Îl reprezinta solurile aluvionare, putin profunde, specifice 

zonei de lunca. Textura solului este lutoasa la suprafata si argiloasa în adâncime.Suprafata 

agricola este de 939 ha din care: 630 ha teren arabil, 270 ha pasuni, 34 ha fânete, 5 ha livezi.  

Agricultura : Culturile care se preteaza la aceste tipuri de soluri sunt: cartoful, porumbul si 

plantele furajere. Padurile ocupa suprafata de 4388 ha, din care 136 ha sunt în proprietate 

privata. Formatiunile forestiere cele mai raspândite sunt: amestecurile de rasinoase (molid, 

brad) cu fag, padurile de rasinoase pure (molid, brad, larice, pin)  

Oferta turistica : Comuna este asezată într-un cadru natural atractiv, la 11 km departare de 

Mănăstirea Slatina, ctitoria domnitorului Alexandru Lăpusneanu, important monument istoric 

si de cult. Teritoriul montan cu versanti si pante domoale, precum si peisajele pitoresti 

împădurite oferă posibilităti pentru agrement, drumenii montane sau organizarea unor partide 

de vânătoare de mistreti sau chiar de cerbi carpatini. In comuna poate fi văzut un exemplar de 

arbore secular de TISA (Taxus bacatta) cu o vechime de aproximativ 400 de ani, înregistrat ca 

monument al naturii. Schitul "Sfinta Treime" situat în partea de nord-vest a comunei, în locul 

numit Poiana Arsitei, la o altitudine de 650 m si 3 km distantă fată de Mănăstirea Slatina 

reprezintă o altă atractie turistică pentru vizitatori 

Investitii : Teritoriul comunei este strabatut în cea mai mare parte de drumuri pietruite, 

întretinerea acestor drumuri se realizeaza din fondurile de la bugetul local, în limita 

disponibilului. Lucrari de asfaltare a drumurilor din comuna s-au realizat în anul 1987 pe o 

distanta de 1,5 km.In urma inundatiilor din luna august, anul 2002, podul peste râul Molodova 

a fost rupt de ape, lucrari de consolidare s-au efectuat în anul 2003 , iar în anul 2004 

reconstructia a fost finalizata.  

Extrem de activă si implicată, Primaria Capu Câmpului are asigurată finantarea pentru 

o serie de proiecte cu impact deosebit asupra vietii locuitorilor comunei: se lucreaza la 

realizarea alimentarii cu apa si a canalizării în comună, modernizarea drumurilor, constructia 

unei grădiniţe şi dotarea căminului cultural. Printr-un parteneriat realizat în 2010 cu o firmă 
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franceză se va realiza un parc eolian cu 17 turbine având înăltimea turnului de 125 de metri si 

lungimea paletelor de 56 m. 

 

Posibilităti de investitii : Unul din avantajele zonei montane este si flora spontana care ar 

putea fi valorificata prin recoltarea fructelor de padure (zmeura, fragi, mure), ciuperci, plante 

medicinale. O sursa importanta de venit , care ar putea fi exploatata de investitori, este masa 

lemnoasa, având în vedere faptul ca locuitorii au în proprietate privata suprafata de 136 ha 

padure. Valorificarea pietrisului din albia râului Moldova ar putea constitui o sursa de venit 

pentru eventuali investitori. Crescatorii de animale din comuna nu-si pot valorifica pe plan 

local productia de carne, lapte, ceea ce necesita înfiintarea unor sectii de prelucrare a materiei 

prime în subproduse. Infiintarea unor centre de colectare, prelucrare, industrializare si 

comercializare a lânii, ar veni în sprijinul crescatorilor de ovine. 

Comuna Ciprian Porumbescu 

 

Populatie : 2065 locuitori 

 

Suprafata : 2850 ha 

 

Istoric : Vechea denumire a localitatii era Stupca.Comuna Stupca a luat fiinta din vremuri 

indepartate (anul 1350), dar din documentele de cancelarie Domneasca (anul 1546) purtand 

pecetea lui Petru Rares aminteste de Stupca, sat domnesc ascultator de Ocolul Sucevei. 

In anul 1615 voievodul Stefan Tomsa dezlipeste satul Stupca de la Ocolul Sucevei si il 

daruieste Manastirii Solca. 

Localitatea Stupca a fost un sat de Stupari,denumirea de ―Prisaca‖ existand si in 

momentul de fata a unei tarlale din camp, fosta asezare a localitatii. 

Denumirea de Supca venind de la vechea indeletnicire a locuitorilor care ingrijeau 

albine. 

Dupa ce a ars din temelii de doua ori tot satul,s-a mutat spre padure,unde se afla si 

astazi, iar pe vechiul amplasament existand doar ―Casuta‖ plina de icoane, unde se spune ca 

acolo a existat biserica. 

Faptul ca aceasta localitate a renascut din propria cenusa dovedeste capacitatea de 

munca, energia si vointa generatiilor succesive care au trait pe meleagurile acesteia. 

Satul a fost condus de boieri, care detineau cele mai multe suprafete de teren agricol 

(mijlocul secolului al VII-lea- boierul Raul, in anul 1717- fratii Iordache Serban si Toader 

Cantacuzino, in 1803 Vasile Toma si Toader Bals.) 

In anul 1775 - trecerea sub austrieci. Satul trece in arenda fratilor Dobrobolschi si 

Bruchental. 

In anul 1834 satul este cumparat de fratii macedo-romani Manolache si Nicolae 

Niculita Popovici pentru suma de 700 de ducati. 

A urmat alt boier-Dimitrie Costin (1853-1902) 

Dupa anul 1848 cu jumatate din mosia Stupca au fost improprietariti taranii ca urmare 

a desfiintarii iobagiei. 

In anul 1908 (dupa rascoala din 1907) s-a desfiintat robota, claca si alte poveri. 

In anul 1924 in urma altei razmerite a taranilor condusa din umbra de invatatorul 

C.Breteanu, au fost improprietariti taranii cu alta parte a mosiei boieresti. La aceasta razmerita 

au participat si femeile in frunte cu Bordeanu Varvara si Bilan Casandra care au atentat la 

viata boierului. 

Boierul Dimitrie Costin a fost ctitor la biserica din sat contribuind in cea mai mare 

masura la construirea noii biserici (27.10.1889) donand si gradina din preajma unde acum se 

afla cimitirul bisericii, el fiind inmormantat langa biserica. 
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Inaintea celui de-al doilea razboi mondial in comuna Stupca existau 3 pravalii, 4 

carciumi, o moara, o ferarie, o cizmarie si cativa lemnari. Foarte putini gospodari erau bogati, 

majoritatea fiind mijlocasi dar si multi saraci, din acestia din urma fiind multi tigani (acestia 

fiind adusi ca robi de catre boieri asezati in marginea de nord a localitatii unde traiesc si 

astazi). 

Denumirea localitatii Stupca se schimba din anul 1953 purtand numele marelui 

compozitor Ciprian Porumbescu,cel care a copilarit, a compus si a murit in localitatea Stupca 

(2.10.1853-6.06.1883). 

 

 

Asezare : Ciprian Porumbescu este o localitate din judeţul Suceava. 

Localitatea "Ciprian Porumbescu" este situată pe DJ 178, la următoarele distanţe de 

principalele localităţi ale judeţului Suceava: 18 km de Gura Humorului, 30 km de Suceava şi 

40 km de Fălticeni. 

 

Limite : Comuna Ciprian Porumbescu se învecinează cu următoarele localităţi: Ilişeşti la nord, 

Stroieşti şi Zahareşti la est, Vornicenii Mari şi Drăgoieşti la sud şi Păltinoasa la vest. 

 

Oferta turistica : Zona poate fi de interes turistic, ceea ce permite şi dezvoltarea. 

Comuna remarcată prin prezenţa complexului muzeal Ciprian Porumbescu compus din:    

- Casa Memorială şi Muzeul Memorial; 

- Mormântul familiei Porumbescu. 

 

Posibilitati de investitii : Există posibilitatea de a înfiinţa: 

-Silozuri de depozitare; 

-Centre de morărit şi panificaţie; 

-Îngrăşătorie porci; 

-Ferme mixte de creştere a animalelor; 

-Puncte de valorificare a produselor obţinute de la animale; 

-Suprafeţe de teren pentru investiţii. 

 

Proiecte de investitii :  

-Construirea unui cămin cultural; 

-Introducere alimentare apă; 

-Canalizare; 

-Modernizare şi reabilitare drumuri comunale; 

-Extindere sistem de iluminat public; 

-Amenajări spaţii verzi - parcuri şi locuri de joacă pentru copii; 

-Reabilitarea primăriei şi unităţilor de învăţământ; 

-Înfiinţare pârtie de schi; 

-Program de împădurire; 

-Construcţie bază sportivă. 

Comuna Cornu Luncii 

Comuna Cornu Luncii este formată  din 9 sate:  Băişeşti, Brăieşti, Cornu Luncii, Sasca Mică, 

Păiseni, Sasca Mare, Dumbrava, Sasca Nouă, Şinca 

 

Populatie : 7320 persoane 

 

Suprafată : 84 km2 
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Istoric : Primul stăpânitor al satului  Băişeşti a fost OANĂ BĂEŞEŞCU, un mic boier al locurilor de 

la numele  căruia derivă şi denumirea   satului, în baza daniei primite de la Domnitorul  Alexandru cel Bun. 

Prima informatie scrisă despre satul  Băişeşti datează  din 15  septembrie 1499 (7007), când domnitorul  

Moldovei Ştefan ce Mare  îconfirmă la  curtea de  la Suceava lui Giurgiu  gumelnic  pentru 300 de zloti  

tătărăşti moştenitorilor boierului Băeşescu. 

La  cererea   Mănăstirii  Humor,  la  4  ianuarie   1663  (7171)  Eustratie  Dabija, domnul Moldovei,  

reconstituie mai multe acte de danie de la Ştefan cel Mare, Ştefănită  Vodă şi de la  Alexandru  Lăpuşneanu  

ce au fost stricate  în timpul războiului purtat  de moldoveni cu  Timuş  Amelniski  şi cu ungurii şi odată  cu 

acestea  întăreşte mănăstirii printre  altele a patra  parte  din jumătatea de jos a satului  Băeşeşti  şi şase 

jirebii din satul  Băeşeşti  cu vatra satului, câmpuri şi pădure   cumpărate  cu 80 de taleri de la Huhuroaia, 

călugărita,  cumpărătură întărită şi de Vasile Lupu. Constantin Mavrocordat,  domnul Moldovei la 23 

ianuarie 1735 (7243), în urma jalbei lui Tofan,  egumenul  mănăstirii  Humor, scrie de la Iaşi  lui Ion Balş 

fost mare  vornic şi lui  Şerban Cantacuzino fost mare medelnicer  să meargă la tinutul Sucevei şi să judece 

cu dreptate şi după drese pricina mănăstirii pentru jumătate din satul Băeşeşti, cu silişte în partea  de jos, pe 

care  o  împresoară Ştefan Gherghel moşinaş în partea  de sus. În 1774 satul făcea parte  din Ocolul Siretul 

de Sus. După înglobarea Bucovinei  la  Imperiul Habsburgic,  satul  a  făcut  parte   din  districtele 

Moldova,  Suceava,  Gura  Humorului,  Ocolul Şomuzul şi Moldova şi Ocolul Gura Humorului. Din 1869 

satul a devenit  comună  încorporând  pentru  perioade  mai lungi satul  Stânileşti (Cornu Luncii). 

După  1918,  Băeşeşti  a  cunoscut   o  evolutie  administrativa   –  teritorială frământată, marcată de 

modificări continue, astfel: 

- 1921 – comună în judetul Gura Humorului; 

- 1925 – comună în plasa Mălini, judetul Fălticeni, fiind format din satele Băişeşti, o parte  din 

Brăieşti si Stănileşti;  

- 1926 – comuna pierde satul Brăieşti; 

- 1929 – comuna  Băişeşti este desfiintată, satul făcând parte din comuna Măzănăieşti; 

- 1932 – comuna  este  reînfiintată,  în plasa  Ilişeşti, format  din satele   Băişeşti, Brăieşti, Cornu 

Luncii.  

- 1943 – comuna intră în plasa Solca;  

- 1945 – comuna intră în plasa Ilişeşti; 

- 1950 – comuna   Băişeşti  apartine  raionului Fălticeni şi are  în  componentă satele  Băişeşti, 

- 1968 – comuna  Băişeşti este desfiintată, satul făcând parte din  Comuna Cornu Luncii. 

 

Asezare :  Situată în partea de SE a judeţului Suceava 

 

Limite : Nord – comuna Horodniceni; 

Sud – comuna Rîşca; 

Est – comuna Baia; 

Vest – comuna Valea Moldovei. 

Căi rutiere :  

•  DN 2E – 16 km (Spătăreşti-Păltinoasa) pe sectorul– Sasca Nouă – Brăieşti, de la km 6 la km 22 

•  DJ 209A  - 4 km (Cornu Luncii – Dumbrava - Horodniceni) pe sectorul Cornu Luncii - Dumbrava, 

de la km 10 la km 14; 

•   DJ 209A  – 2 km  (Cornu Luncii- Mălini) pe sectorul  Cornu Luncii – Podul Moldovei, de la km 10 

la km 12; 

•  DJ 209H -4 km (Cornu Luncii- Sasca Mică-Baia) 

•  DJ 14 Baia –Cornu Luncii, pe sectorul de drum Sasca Mică – Cornu Luncii, de la km 10 la km 14; 

•  DC -5 km (Mieluşoaia-Sasca Mare-Păiseni cu o lungime de 5 km; 

•  drumuri şi uliŃe care străbat  satele  componente ale comunei–circa 90 km  
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În  afara  acestor   drumuri  cu  caracter   principal,  teritoriul  comunei  Cornu  Luncii   este  

străbătut în sensul dictat de nevoile circulatiei către diverse obiective sau zone, de o serie  de drumuri de 

interes local. 

  

Economie :  Ocupaţia principală a locuitorilor comunei este agricultura şi creşterea animalelor, dar 

sunt şi un nr. 388 de cetăţeni care î-şi desfăşoară activitatea la un număr de 74 societăţi comerciale de pe 

raza comunei, care au ca obiect de activitate prestări de servicii, producţie, comerţ şi prelucrarea primară a 

lemnului. 

 

 

Oferta turistica : În satul Băişeşti, este o biserică monument istoric din sec. al XVIII – lea şi o 

mănăstire de maici pe stil vechi situată în satul Păiseni, cu posibilităţi de cazare specifice. 

 

Posibilitati de investitii : Oportunităţi de afaceri: 

-înfiinţarea, exploatarea şi valorificarea produselor de balastieră,; 

-înfiinţarea unor societăţi comerciale cu obiecte de activitate specifice valorificării 

-produselor agricole şi animaliere; 

-înfiinţarea unei micro-hidrocentrale pe cursul râului Moldova; 

-alte oportunităţi de afaceri specifice zonei. 

 

Proiecte de investitii : Implementarea sistemului de colectare şi transport al deşeurilor 

Comuna Drăgoieşti 

 Comuna are în componenţă un număr de 5 sate: Drăgoieşti, Berchişeşti, Măzănăeşti, Corlata, 

Lucăceşti. 

Populaţia : 2621 persoane. 

Suprafaţa : 3440 ha.  

Istoric : Existenţa satelor comunei Drăgoieşti este atestată documentar din secolul XIV. Satul 

Metoc, sub denumirea actuală de Drăgoieşti, a fost atestat documentar în anul 1388. Legenda 

spune că Ştefan cel Mare, trecând prin sat în timpul luptelor cu ungurii, a poposit aici pentru 

refacere. Vornicul Drăgoi, împreună cu sătenii, l-au ajutat pe domn, astfel încât vornicul a fost 

ridicat la rangul de pârcălab, iar aşezarea a primit denumirea de Drăgoieşti. 

Satul Berchişeşti apare pentru prima dată în documentele istorice, la 13 Septembrie 

1473, cand i s-a confirmat boierului Toader Corlat, dreptul la moştenire asupra satelor 

Berchişeşti şi Corlata. 

Asezare : Comuna este aşezată pe malul stâng al râului Moldova, la o distanţă de 20 km de 

municipiul Suceava şi foarte aproape de oraşul Gura Humorului, pe drumul judeţean DJ 209 

C. Forma de relief predominantă este cea deluroasă, favorabilă culturii cartofului. 

Limite : Comuna Drăgoieşti are drept vecini: 

- la nord, comuna Ciprian Porumbescu; 

- la nord-est, comuna Moara; 

- la sud-est, comuna Horodniceni; 
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- la sud, comuna Cornu Luncii; 

- la sud-vest, comuna Valea Moldovei; 

- la vest, comuna Păltinoasa. 

Economie : Economia locală este determinată de existenţa unor activităţi de: exploatarea şi 

prelucrarea lemnului, prelucrarea cărnii, morărit şi panificaţie, achiziţia şi prelucrarea laptelui, 

comerţ. 

Agricultura : Agricultura este reprezentată prin existenţa unei suprafeţe agricole de 4.539 ha, 

din care: suprafaţă arabilă 3.275 ha, fâneţe 953 ha, livezi 259 ha. Pădurile şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră ocupă o suprafaţă de 456 ha. Efectivele de animale existente în comună 

sunt de 2.185 capete bovine, 1.842 capete porcine, 3.102 capete ovine şi peste 16.000 păsări. 

Infrastructură : Accesul în comuna Drăgoieşti se face atât pe cale rutieră, cât şi pe cale 

ferată. Lungimea drumurilor publice este de 79,3 km, din care drumuri modernizate 7,3 km, 

drumuri pietruite 53 km, drumuri de pământ 19 km. Lungimea liniei de cale ferată este de 13,6 

km, cu trei staţii (halte) pe teritoriul comunei. Comuna dispune de reţea de distribuţie a apei 

potabile de 1,95 km. Numărul abonaţilor la serviciul telefonic este de 71, al abonaţilor la radio 

de 1.782 şi la televiziune de 617. 

Oferta turistică : Posibilităţile de turism sunt limitate deoarece nu există obiective istorice de 

mare interes pe teritoriul comunei. Hanul ―Ambroziei‖ poate oferi serviciile solicitate de 

vizitatori. 

Posibilităţi de investiţii : Principalele investiţii care se pot face sunt în domeniul agricol şi al 

industriei alimentare (constituirea de ferme agricole, înfiinţarea unui abator pentru sacrificarea 

animalelor şi prelucrarea cărnii şi a unei secţii de prelucrare a laptelui). Ca oportunităţi de 

dezvoltare locală în această comună se recomandă reluarea activităţilor de exploatare şi 

valorificare a produselor de balastieră, precum şi a rezervelor de argilă existente. Construirea 

unei staţii de carburanţi, dotată cu ateliere pentru reparaţii auto, ar constitui o modalitate de 

creare de noi locuri de muncă. 

Comuna Malini 

Comuna Cornu Luncii este formată  din 4 sate : Mălini, Pîraie, Văleni-Stânişoara, Poiana 

Mărului 

 

Populatie : 7164locuitori 

 

Suprafata : 151,53  km² 

 

Istoric : Prima atestare documentară: într-un hrisov de la Stefan cel Mare din 15 septembrie 

1498 este mentionat satul Mălini. Din aceeasi sursă aflăm că la 21 martie 1551, Ilias al II-lea 

Rares întăreste Mănăstirii Voronet întreg satul Mălini. Zece ani mai târziu, Alexandru 

Lăpusneanu donează Mănăstirii Slatina satul Mălini, împreună cu satele Drăceni si Găinesti 

rămânând sub administrarea mitropolitului Grigorie până la 1864, când are loc secularizarea 

averilor mănăstiresti. În 1821, locuitorii de aici sunt martorii trecerii trupelor eteriste si turcesti 

spre si dinspre Mănăstirea Slatina. 
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 Prin legea din 1864, Mălinii împreună cu satele văii: Suha Mare, Suha Mică si Săscuta 

formează o singură comună. În perioada interbelică, Mălinii au fost resedinta unei plăti 

a judetului Baia. În august 1944, a căzut în lupta cu trupele germane primul ofiter român după 

momentul insurectiei armate, căpitanul V. Teodoreanu cunoscut sub numele de ―eroul de la 

Mălini‖. În 1963 a avut loc inaugurarea casei memoriale ―Nicolae Labis‖, casă în care a trăit 

poetul; anual în cadrul concursul de poezie ―Nicolae Labis‖ de la Suceava sunt decernate 

premiiile câstigătorilor. 

 

Asezare : Comuna Mălini este situată în partea de sud-est a judetului Suceava, pe cursul 

inferior al râului Suha Mare, având în apropiere Muntii Stânitoarei, cu o înăltime maximă de 

1530 m în vârful Bivolu. Mălinii se află la 20 km de Fălticeni si 12 km de Baia, prima capitală 

a Moldovei. Numele satului vine de la o pădure de mălini, arbori care s-au păstrat si astăzi. 

 

Limite : Comuna are următoarele vecinătăţi: la nord comunele Slatina şi Valea Moldovei; la 

est comunele Cornul Luncii şi Râşca; la sud comuna Pipirig (jud. Neamţ); la sud-vest comuna 

Borca (jud. Neamţ); la vest comuna Stulpicani. 

 

Geofizica : Teritoriul comunei este situat în zona de contact a celor două mari unităţi de relief. 

Carpaţii Orientali şi Podişul Moldovei. 

          Sub aspectul geologic comuna Mălini se dezvoltă în cea mai mare parte pe orogenul 

carpatic, respectiv Culmea Munţilor Stânişoarei, molasa pericarpatică şi limita vestică a 

Platformei Moldoveneşti acoperită cu depozite cuaternare. 

         Sub acest aspect se poate vorbi de două formaţiuni distincte: 

1.      Formaţiunea cutată a flişului extern carpatic şi a Miocenului subcarpatic ce ocupă 

sectorul superior şi mijlociu. 

2.      Formaţiunea sarmatică, necutată, de platformă, cu structură monoclinală, acoperită de 

molasa pericarpatică şi de depozitele cuaternare de terasă, situată în sectorul estic la confluenţa 

dintre râul Suha Mare cu râul Moldova. 

Principala bogăţie minerală o constituie piatra de construcţie (gresii, prundişuri, 

nisipuri, argile) exploatate local. 
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Hidrografie : Teritoriul comunei Mălini este brăzdat de la vest la est de râul Suha Mare ce 

izvorăşte din culmea principală a Munţilor Stânişoarei. Acesta ia naştere la confluenţa 

pâraielor Nemţişor cu Valea Colibei având o lungime de 29 km cu o diferenţă de nivel de 

aproximativ 300 m. şi suprafaţa bazinului hidrografic de 128 km 2. 

Principalii afluenţi ai acestui râu sunt: pârâul Pâdureţ ce asigură o trecere relativ uşoară 

spre comuna Pipirig din jud. Neamţ, pârâul Pojorâta, pârâul Primataru, pârâul Bursunaru, 

pârâul Pietroasa, pârâul Slătioara, pârâul Mălaiu, aflate pe partea dreaptă şi pârâul Dohotaru, 

pârâul Petronca, pârâul Frasin, pârâul Celaru. pârâul Plai Bătrân, pârâul Fântânele, pârâul 

Boicu şi pârâul Răchitiş situate pe partea stângă. 

 

 

Infrastructura : În Mălini se poate ajunge cu autoturismul prin DN 2E, dinspre Fălticeni sau 

Gura Humorului cu abatere în comuna Cornul Luncii, de unde maisunt 6 km până la intrarea 

în localitate. 

 

Oferta turistica :  

- Monumentul eroilor din centrul comunei (războiul de independenţă 1877-1878); 

-Monumentul eroilor de la Stânişoara; 

-Monumentul eroilor din Poiana Mărului 1944; 

-Biserici ortodoxe (cinci biserici); 

-Casa memorială "Nicolae Labiş"; 

-Cimitirul eroilor de la poalele Munţilor Stânişoara; 

-Pârtia de schi Pojorâta-Văleni. 

 

Agroturism : 

-Pensiunea" Nedeia"  

-Pensiunea " Pojorata "  

-Pensiunea " La Filuta "  

-Pensiunea" Casa Zimbru "  

-Cabana " Stanisoara "  

-Pensiunea " Trei fetite "  

-Pensiunea " Dumitrita " 

-Pensiunea "Frasin"  

-Pensiunea " Woodland "  

 

Proiecte realizate in mandatul 2008 – 2012 :  

-Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satele Mălini, Poiana Mărului şi Pîraie; 

-Modernizarea pârtiei de schi; 

-Construire bază sportivă; 

-Înfiinţare parc Pojârta-Văleni; 

-Construire unei săli de sport; 

-Reabilitare unităţi de învăţământ. 

Comuna Paltinoasa 

Comuna are în componenţă 2 sate: Capu Codrului şi Păltinoasa 

 

Populatie : 5.656 locuitori 
Suprafata : 3.670  ha 
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Istoric : Comuna Păltinoasa s-a dezvoltat de-a lungul drumurilor străvechi de legătură, ce 

uneau Moldova cu Transilvania şi Maramureşul. Istoria comunei este multiseculară: satul 

Capu Codrului este menţionat în documentele de la începutul secolului XVI. 

Sub denumirea de Bucureşti este întâlnit pentru prima dată la 21 decembrie 1515 şi apare 

astfel în documentele istorice până în octombrie 1783, când austriecii dispun alcătuirea unei 

noi hotărnicii cu Berchişeşti, din cauza deselor certuri dintre Mănăstirea Moldoviţa şi Voroneţ, 

schimbându-i numele în Capu Codrului. Denumirea actuală a satului aminteşte de codrii 

seculari care constituie specificul acestui ţinut şi mai ales de ocupaţia străveche a localnicilor 

(lucrul la pădure). În timpul domniei lui Ştefan cel Mare, în aceste locuri au fost aduşi 

colonişti din ţinutul Orheiului (ei lucrau catarge pentru vapoare, ce se transportau în Veneţia). 

Astfel, câteva familii au adoptat numele de ―catargeni‖ iar partea de nord-est a satului Capu 

Codrului este denumit Catargeni. 

Satul Păltinoasa este mult mai nou decât satul Capu Codrului, actul de formare datând de la 

începutul secolului XVIII. Ca tradiţii populare în această comună se păstrează obiceiurile şi 

meşteşugurile străbune: ţesutul covoarelor, cergilor, prosoapelor, curelăritul, împletitul 

nuielelor. 

Teritoriul comunei : este situat pe versantul stang al Vaii Moldovei, la contactul dintre 

Obcinile Bucovinei (in vest) si masivul piemontan al Ciungilor (in est).  

Comuna Păltinoasa are ca vecini: 

- la nord, teritoriul comunei Pârteştii de Jos; 

- la vest, oraşul Gura Humorului; 

- la est, comunele Ciprian Porumbescu şi Drăgoieşti. 

În sud, comuna este delimitată de apele râului Moldova, ce o despart de satul Capu Câmpului, 

din comuna Valea Moldovei. 

Agricultura este reprezentată prin existenţa unei suprafeţe agricole de 2.041 ha, din care: 

suprafaţă arabilă 1.058 ha, păşuni 734 ha, fâneţe 212 ha, livezi 37 ha. Pădurile şi terenurile cu 

vegetaţie forestieră ocupă o suprafaţă de 246 ha. Efectivele de animale existente în comună 

sunt reprezentate de: 1.328 capete bovine, 930 capete porcine, 1.400 capete ovine şi peste 

11.200 păsări. 

Infrastructură : accesul în comuna Păltinoasa se face atât pe cale rutieră, cât şi pe cale ferată. 

Lungimea drumurilor publice este pe teritoriul comunei de 44 km, din care drumuri 

modernizate 12 km, drumuri pietruite 27 km, drumuri de pământ 5 km. Lungimea liniei de 

cale ferată în exploatare este 7,5 km cu două staţii de cale ferată (halte). Comuna nu dispune 

de reţea de distribuţie a apei potabile şi nici de reţea de canalizare. Numărul abonaţilor la 

serviciul telefonic este de 28, al abonaţilor la radio de 1.902 şi la televiziune de 800. 
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Oferta turistică : Comuna Păltinoasa este înconjurată de frumoase păduri de fag, molid şi 

paltin, fiind străbătută de râul Moldova. Această îmbinare de forme şi culori crează peisaje 

atrăgătoare pentru relaxarea, recreerea şi vizitarea acestor locuri de către turişti. Obiectivul 

mai important ce poate fi vizitat în comună este monumentul istoric din satul Capu Codrului, 

ridicat în cinstea eroilor neamului românesc. 

În această comună pot fi realizate investiţii pentru: dezvoltarea turismului şi agroturismului 

(micropensiuni), care ar duce la crearea a 10-12 noi locuri de muncă, prelucrarea superioară a 

lemnului, extinderea activităţilor deja existente de valorificare a ciupercilor şi a fructelor de 

pădure, extinderea reţelei telefonice… Deoarece pe teritoriul comunei s-au efectuat 

prospecţiuni geologice în anii 1960 şi s-au identificat trei puncte de exploatare a gazelor 

naturale, există posibilitatea racordării ambelor sate la magistrala de gaz metan. 

Proiecte de investitii :  

-Extindere reţea de alimentare cu apă; 

-Reţea de canalizare în toată localitatea; 

-Modernizare drumuri comunale; 

-Construcţie şcoală în localitatea Păltinoasa; 

-Înfiinţare staţie de epurar; 

-Posibilităţile de investiţii şi de creare de noi locuri de muncă. În aceasta comună pot fi 

realizate investiţii -entru: dezvoltarea turismului şi agroturismului (micropensiuni), care ar 

duce la crearea a 10-12 noi locuri de muncă, prelucrarea superioară a lemnului, extinderea 

activităţilor deja existente de valorificare a ciupercilor şi a fructelor de pădure, extinderea 

reţelei telefonice; 

-Deoarece pe teritoriul comunei s-au efectuat prospecţiuni geologice în anii 1960 şi s-au 

identificat trei puncte de exploatare a gazelor naturale, există posibilitatea racordării ambelor 

sate la magistrala de gaz metan. 

Comuna Slatina  

Resedinta Comunei este satul Slatina, cu 1874 locuitori iar comuna mai compune si satele 

Gainesti si Herla 

 

Populatie : 5.213 locuitori 
Suprafata : 11.958 ha  

Istoric : Satul şi comuna SLATINA se află în sudul judeţului Suceava. Comuna Slatina este 

alcătuită din satele: GĂINEŞTI, HERLA şi SLATINA. Satul este străbătut de-a lungul său de 

pârâul Suha Mică.  

Cadrul natural deosebit, prin bogăţiile solului, păduri, locuri de păşunat, a favorizat apariţia 

unor aşezări omeneşti aici din cele mai vechi timpuri. 

Cercetări efectuate în această zonă de către arheologi ai Muzeului Judeţean Suceava au 

idetificat prime materiale datând încă din secolele XI-XIV. Urme de cultură materială 
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aparţinând secolelor XVI-XVII au fost descoperite în punctul numit PLOŞTINA situat pe 

pârâul Mălina. 

Această zonă ar fi aparţinut satului Mălini,iar mai târziu ar fi devenit prima aşezare a satului 

de azi HERLA, considerat a fi cel mai vechi de pe această vale. Satul GĂINEŞTI este o 

aşezare veche, întemeiată de către Simion Găină, venit pe aceste meleaguri cu turma sa din 

Bucovina. Acest sat apare menţionat încă din 1498. Localitatea DRĂCENI (SLATINA) este 

atestată ca aşezare încă din secolul XV, din 15 septembrie 1498, în manuscrisul "Codicele 

Humorului" aflat la Mănăstirea Humorului. Aici sunt menţionate cele trei localităţi de pe valea 

Suha Mare şi Suha Mică: Mălini, Găineşti şi Drăceni, ca sate. 

Asezarea geografica : Comuna se află la 52 km de municipiul Suceava, pe DJ 209A 

Activitati specifice zonei : Industria lemnului, Agricultură 

Obiective turistice : Mănăstirea Slatina - complex mănăstiresc ctitorit între anii 1553-1564 de 

domnitorul Alexandru Lăpușneanu. 

Proiecte de investitii :   

-Legătura Slatina – Voroneţ; 

-Construcţie şcoală Găineşti, Slatina; 

-Modernizare şi asfaltare drumrui comunale; 

-Construcţie Cămin Cultural Slatina. 

Comuna Stulpicani  
Comuna are în componenţă 5 sate: Stulpicani, Negrileasa, Vadu Negrii, Gemenea şi Slătioara. 

 

Populatie : 6.223 locuitori 
Suprafata : 21.670 ha 

Istoric : Actuala comună este atestată documentar într-un uric de danie domnească în anul 

1488, în care se aminteşte că terenurile au fost dăruite de Ştefan cel Mare, Mănăstirii Voroneţ. 

Datorită existenţei păşunilor, a codrilor de brad şi foioase, pe teritoriul comunei s-au statornicit 

oameni veniţi din diferite zone ale ţării (din Transilvania, Moldova, Bucovina) dar şi din unele 

părţi ale Europei. 

Începând cu secolul XVII, satul ―Stulbicani‖ apare menţionat în numeroase documente. Astfel, 

în ―cronica Mănăstirii Voroneţului‖, întocmită de Vartolomei Mazareanu în anul 1775 sunt 

adunate, la capitolul ―Satul Stulbicani‖, un număr de 17 documente; începând cu ―Uriculul de 

la Ştefan cel Mare‖ din 17 august 1488 şi terminând cu ―Anaforaua de la veliţii boieri ca 

urmare a poruncii voievodului Grigore Ioan Callimachi‖, de la 6 ianuarie 1768. 

Faţă de alte localităţi ale judeţului, în care tumultul vieţii a dus la abandonarea sau la dispariţia 

multor obiceiuri şi tradiţii populare, în comuna Stulpicani sunt păstrate şi puse în valoare, atât 

de generaţiile mai vechi cât şi de cele tinere, comorile strămoseşti: costumul naţional cu 

bundiţe împodobite cu blană de dihor, hora satului, încondeiatul ouălor, torsul lânii, ţesutul 

cergilor şi al covoarelor, cântatul la trâmbiţă, sculptura în lemn şi pregătirea trofeelor de cerb 

sau căprior. 
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Teritoriul comunei : Comuna Stulpicani se află la jumătatea drumului dintre centrele 

muncitoreşti Frasin şi Ostra, la confluenţa râurilor Negrileasa, Ostra şi Gemena, într-o 

frumoasă depresiune muntoasă. 

Vecinii comunei Stulpicani sunt: 

- la nord şi nord-est, comunele Vama şi Frasin; 

- la est, comuna Slatina; 

- la sud-est, judeţul Neamţ şi comuna Malini; 

- la sud, comuna Ostra; 

- la sud-vest, comuna Crucea; 

- la nord-vest, municipiul Câmpulung Moldovenesc. 

Agricultura este reprezentată prin existenţa unei suprafeţe agricole de 4.868 ha, din care: 

suprafaţă arabilă 651 ha, păşuni 977 ha, fâneţe 2.880 ha, livezi 5 ha. Pădurile şi terenurile cu 

vegetaţie forestieră ocupă o suprafaţă de 16.405 ha. Efectivele de animale existente în comună 

sunt reprezentate din: 2.440 capete bovine, 37.000 capete porcine, 9.500 capete ovine şi peste 

8.000 păsări. 

Infrastructura : accesul în comuna Stulpicani se face numai pe cale rutieră. Lungimea 

drumurilor publice este de 53 km, din care drumuri modernizate 15 km şi drumuri pietruite 38 

km. Comuna dispune de reţea de distribuţie a apei potabile de 2 km şi de o reţea de canalizare 

de 1,5 km. Numărul abonaţilor la serviciul telefonic este de 164, al abonaţilor la radio de 752 

şi la televiziune de 401. 

Oferta turistică : Pe teritoriul comunei există renumita rezervaţie naturală ―Codrii seculari de 

la Slătioara‖, care constituie un punct de atracţie deosebit atât pentru turişti, cât şi pentru 

specialişti. Rezervaţia este monument al naturii, ocrotit ca bun de patrimoniu. 

Posibilităţile de investiţii şi de creare de noi locuri de muncă : Comuna Stulpicani, prin 

amplasarea geografică şi prin bogăţia şi calitatea resurselor naturale de care dispune, oferă 

reale posibilităţi de dezvoltare şi de relansare a unor activităţi cum ar fi: modernizarea 

infrastructurii şi, în special, a drumurilor judeţene şi comunale, dezvoltarea turismului şi 

agroturismului în 

micropensiuni şi ferme agroturistice, prelucrarea turistică a lemnului, valorificarea laptelui şi a 

produselor din lapte, valorificarea produselor secundare animaliere (piei, lână…). Deoarece 

aproximativ 90% din suprafaţa comunei este acoperită cu păduri şi terenuri cu vegetaţie 

forestieră, cea mai mare parte a populaţiei disponibilizată din unităţile de minerit ar putea fi 

reorientată spre activităţi forestiere (exploatarea lemnului, valorificarea fructelor de pădure şi a 

plantelor medicinale) şi turistice (crearea unor zone de agrement, turism montan, 

agroturism…). 

Proiecte de investitii :  

-Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă; 

-Program sistem de colectare selectivă şi amenajare a staţiei de transfer pentru deşeuri în zona 

localităţii Gura Humorului; 

-Reabilitarea infrastructurii şcolilor; 

-Pietruire drumuri comunale; 

-Construcţia unui sediu administrativ primărie; 

-Modernizare sediu nou primărie "Mai aproape de cetăţenii comunei Stulpicani" - dezvoltare 
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locală; 

-Electrificare cătun Muncel. 

Comuna Valea Moldovei  

Comuna are în componenţă 2 sate: Valea Moldovei, Mironu 

 

Populatie : 3.538 locuitori 
Suprafata : 2.303 ha 

Istoric : Urme care dovedesc existenta unor asezari umane înca din epoca prefeudala s-au 

identificat în comuna Valea Moldovei nu departe de Caminul Cultural, unde s-a constituit situl 

arheologic „Necropola Tumulara” datat în secolul III-IV dupa Hristos.Comuna s-a dezvoltat 

într-o zona cu mare trafic comercial, în apropiere de drumurile comerciale ce legau Moldova 

de Transilvania si Maramures. Nu se stie cine a stapânit aceste tinuturi pâna la zidirea 

Manastirii Slatina (fig.8), dar probabil localitatile Valea Moldovei si Mironu faceau parte din 

domeniul domnesc.Dupa întemeierea Manastirii Slatina de catre Alexandru Lapusneanu (fig.9) 

în anul 1558, Valea Seaca si Mironu trec în proprietatea manastirii, iar apoi în timpul stapânirii 

austriece si ulterior desfiintarii iobagiei, prin anii 1876-1878, mosia a fost vânduta boierului 

Victor Stârcea . 

Asezarea geografica : Comuna Valea Moldovei este situată în bazinul mijlociu al râului 

Moldova, pe partea dreaptă a Văii Moldovei, imediat în aval de ieşirea sa din Carpaţii 

Orientali, la contactul munţilor Stânişoarei cu sectorul nordic al zonei subcarpatice şi cu 

Podişul Sucevei 

Activitati specifice zonei : Agricultură, Creşterea animalelor, Prelucrare lemn, Comerţ, 

Activităţi meşteşugăreşti, Activităţi culturale, Învăţământ, Sănătate. 

Obiective turistice : Drum de legătură monument istoric - Mănăstirea Slatina 

Proiecte de investitii : Proiect integrat prin programul FEADR, M. 322, integrat cu 5 acţiuni: 

- Modernizare drumuri comunale; 

- Reţele canalizare, staţie de epurare; 

-Achiziţionarea unui utilaj multifuncţional (buldoexcavator); 

-Înfiinţare muzeu; 

-Amenajare centru pentru informare şi sensibilizare a persoanelor victime a violenţei în 

familie. 

ASOCIATIA PROVIP 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Comuna/Oras Numele satelor aflate in administratie  

1. Oras Gura Humorului  

2. Comuna Berchisesti 
-sat Berchisesti; 

-sat Corlata. 

3. Comuna Capu Campului -sat Capu Campului. 

4. 
Comuna Ciprian 

Porumbescu 

-sat Ciprian Porumbescu. 

5. Comuna Cornu Luncii 
-sat Cornu Luncii; 

-sat Brăteşti; 

Field Code Changed
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-sat Băieşti; 

-sat Dumbrava; 

-sat Şinca; 

-sat Sasca Mare; 

-sat Sasca Mică; 

-sat Sasca Nouă; 

-sat Păiseni. 

6. Comuna Dragoiesti 

-sat Drăgoiesti; 

-sat Lucăcesti; 

-sat Măzănăesti. 

7. Comuna Malini 

-sat Mălini ; 

-sat Pîraie ; 

-sat Văleni-Stânişoara ; 

-sat Poiana Mărului. 

8. Comuna Ostra 
-sat Ostra; 

-sat Târnicioara. 

9. Comuna Paltinoasa 
-sat Paltinoasa ; 

-sat Capu Codrului. 

10. Comuna Slatina 

-sat Slatina; 

-sat Găineşti; 

-sat Herla. 

11. Comuna Stulpicani 

-sat Stulpicani; 

-sat Negrileasa; 

-sat Vadu Negrilesei; 

-sat Gemenea; 

-sat Slătioara. 

12. Comuna Valea Moldovei 
-sat Valea Moldovei; 

-sat Mironu. 

 

II.2.1 Prezentare geografica si fizica  

II.2.1.1. Prezentarea  principalelor caracteristici geografice  

 

Microregiune Confluente Nordice se incadreaza intre urmatoarele coordonate 

geografice: Intersecţia coordonatelor geografice de 47 grade 32minute latitudine nordică cu 

cea de 25 grade 34 minute longitudine estică 

 . 

 

2.1 Cadrul natural 

 

 Microregiunea cuprinde intr-o proportie  echilibrata  suprafata de munte, la 

confluenta raurilor Moldova , terenul microregiunii avand o omogenitate caracterizata prin 

relief  de munte .  Microregiunea este strajuita de Obcinile Bucovinei  si peste o jumatate  din 

teritoriu este acoperit de paduri  de foioase  si rasinoase  .  

                     Armonia şi frumuseţea peisagistică, prin marea varietate şi bogăţie a formelor de 

relief : munţi,depresiuni intramontane, culuare întinse, dealuri molcome, podişuri, câmpii, văi, 
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terase, lunci, etc., prin diversitatea şi proporţionalitatea reţelei hidrografice, a tipologiei 

solurilor şi a mozaicului geologic, prin resursele şi bogăţiile naturale, prin tezaurul forestier, 

prin flora şi fauna, judeţul Suceava este el însuşi o excelentă sinteză a dărniciei şi mirificului 

spaţiu românesc.  

                   Aurul verde, pădurile, ocupă peste 52% din suprafaţa microregiunii, constituindu-

se în cel mai întins şi bogat fond forestier al ţării şi ocupînd o pondere de peste 9% din întregul 

potenţial silvic al României. Cele mai răspândite specii sunt molidul, bradul şi fagul. 

                    Pădurile găzduiesc o faună bogată, remarcându-se îndeosebi cerbul carpatin, 

ursul brun, mistreţul şi cocoşul de munte. 

                    Microregiunea Confluente Nordice se constituie într-o străveche şi densă vatră 

de civilizaţie şi cultură românească. 

                  Meleagurile microregiunii Confluente Nordice   s-au înscris pregnant în istoria 

românilor prin rolul decisiv pe care l-au avut înaintaşii de aici la începuturile evului mediu în 

înfiinţarea şi afirmarea primelor târguri şi formaţiuni politice prestatale, în organizarea şi 

finalizarea luptei împotriva stăpânirii tătarilor şi ungurilor, dar mai ales în închegarea, 

dezvoltarea şi consolidarea statului feudal românesc de la răsărit de Carpaţi .  

 

2.2. Clima  

 

 Clima microregiunii este influentata de raul Moldova  . Temperatura anuala este in 

medie de circa  cca +7˚C in toate comunele de   munte  . Iernile sunt lungi si geroase, iar verile 

sunt scurte si racoroase. Temperatura medie in luna iulie in microregiune  este cuprinsa intre  

+17˚C -  +18˚C.  

 Teritoriul microregiunii  are o climă temperat continentală. Temperatura medie anuală 

este de 8,2 0 C.Aerul de origine nordică aduce ninsori iarna şi ploi reci primăvara şi toamna. 

Din est, influenţe climatice continentale cu ploi vara, cu cer senin, ger şi viscole iarna. 

Precipitaţiile căzute sub formă de ploaie reprezintă 70-80% din totalul acestora. 

Se învecinează in partea de nord cu Microregiunea  Bucovina de Munte , la est cu 

comunele din Gal  Confluente Nordice, la sud cu Comunele din judet  care apartin altor 

grupuri de actiune locala .Se pare ca se restrang sau dispar anotimpurie primavara si toamna. 

Vanturile dominante sunt in directia sud-vest in timpul primaverii atingand viteza cea mai 

mare in aprilie. Iarna vanturile domina in directia nord-est si sud, deschis crivatului, 

contribuind la sporirea temperaturii. 
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2.3. Apa 

 

 Principalele  cursuri de apa  sunt :  

 paraul Humor  afluent al raului Moldova, care strabate oras Gura Humorului   

  raul Moldova  , cu apa repede de munte  

 paraul  Suha, afluent al raului Moldova  , rau repede de munte  

 Regimul hidrologic al Moldovei , prezinta mari variatii anuale de debit. 

 

2.4. Solul si depozite de deseuri 

 

 Zona este alcatuita dintr-un fundament de varsta sarmatica peste care se suprapun 

depozite ce apartin cuaternarului. Fundamentul de varsta sarmatica este reprezentat de argile 

maranoase slab nisipoase de culoare cenusie. Adancimea la care se intalneste acest complex 

creste de al vest catre est. Cuaternarul este reprezentat prin depozite aluvionare de pietrisuri, 

nisipuri, luturi si argile. Sunt pamanturi alcatuite din luturi, luturi nisipoase, argiloase si argile 

de culoare neagra, cenusie, albastruie  sau galbena, pe care stramosii nostri au folosit-o din 

plin la tencuirea caselor si adaposturilor de animale, amestecate cu alte ingrediente (pleava, 

paie, balegar de cal si apa). 

 

2.5. Vegetatia  

  

 Vegetatia este reprezentata prin zona paduroasa in partea de nord a microregiunii din  

paduri de  rasinoase : brad si molid, in partea centrala a microregiunii  caracterizata prin paduri 

de conifere si foioase şi pasuni dar si  regiuni agricole  propice dezvoltarii activitatilor 

forestiere si mestesugaresti .  

 

2.6. Resurse 

 

Conditiile cadrului natural sunt favorabile, cele 12  comune  si orasul Gura Humorului   

beneficiind de resursele muntilor (paduri, fanete, pasuni).  

In  conformitate cu  Anexa 2 aferenta Masurii 313 -  Lista comunelor cu  potential 

turistic , microregiunea Confluenta Nordice este o regiune  cu un potential  turistic 

ridicat , situatia  punctajelor  totale pentru  teritoriul mocroregiunii se prezinta astfel :  

(Extras: Anexa  nr. 2 Lista comunelor  cu potential turistic )  

Judet UAT cu concentrare  mare de  resurse 

turistice  

Punctaj total potential de dezvoltare  turistica 

Suceava  Dragoiesti  20,6 

Suceava  Malini 16,5 

Suceava  Slatina 19,5 

Suceava  Stulpicani 16,5 
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Resurse naturale 

 

Fondul funciar agricol   si forestier constituie principala sursa naturala a teritoriului 

microregiunii. 

 

 

Resurse energetice 

 

 Clima acestei regiuni ar permite folosirea energiei eoliene, ca sursa de energie electrica 

si  energia solara.    

            

 

 Vegetatia  

  

 Vegetatia este reprezentata prin zona paduroasa in partea de nord a microregiunii din  

paduri de  rasinoase : brad si molid, in partea centrala a microregiunii  caracterizata prin paduri 

de conifere si foioase şi pasuni dar si  regiuni agricole  propice dezvoltarii activitatilor de 

legumicultura cultivarea: cartofilor(comuna Cornu Luncii) . 

 

II.2.1.2 HARTI – planul localizarii teritoriului  

In anexa sunt doua harti : 

- o hartă a teritoriului care să cuprindă delimitarea comunelor, reţeaua principalelor căi 

de comunicaţie, eventual fluvii/râuri, localităţile principale, punctele de concentrare 

economică şi turistică etc.  

 

- o hartă a localizării teritoriului în cadrul judeţului şi în raport cu marile oraşe din 

apropiere şi cu alţi vecini importanţi din punct de vedere geografic, economic, social . 

 

II. 2.1.3 Populaţie – demografie 

                       Structura etnica a populatiei din Microregiunea Confluente Nordice  conform 

recensamantului din 2002 este preponderent romana. In microregiunea Confluente Nordice se 

afla o  comunitate mare de germani  si ucraineni   . 

Populaţie 1998 2002 Evoluţie 
Soldul 

migrării 

Soldul 

natural 

Sub 20 

ani  

2002 

Peste 60 

ani  

2002 

Populaţia 

activă 
Şomaj 

Total 68.103 63.604 
In 

descrestere 
18.000 +109 14908 37709 19.689 108 

% 100 93.39  
26,55 0,16 

21,99 55,64 29,05 0,15 
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               Ucrainenii constituie un mare grup slav în România – numele însemnând cei din 

margine. Ucrainenii şi Românii de-a lungul timpului au avut multe contacte – ca de exemplu: 

cea mai veche baladă Ucraineană cunoscută este despre Ştefan cel Mare. Ucrainenii se găsesc 

în Bucovina – mărturiile sunt din secolul VI, ca populaţie slavă aşezată întâi în Maramureş şi 

mult mai târziu în zona muntoasă a Bucovinei, pe văile superioare ale râurilor Bistriţa Aurie, 

Moldova, Moldoviţa şi Suceava, unde au găsit condiţii favorabile pentru a practica ocupaţiile 

lor tradiţionale: păstoritul, creşterea animalelor, munci forestiere, plutărit – întemeind un 

număr însemnat de sate pe care le locuiesc şi astăzi; renumiţi crescători de cai, sunt totodată 

maeştri în confecţionarea şi ornarea obiectelor din lemn, piele, corn, în ţesut şi în broderie, 

inclusiv încondeierea ouălelor de Paşti (obicei cultivat îndeosebi în satele bucovinene  ), ce le-

a adus o faimă internaţională. În general, Ucrainenii sunt destul de conservatori, ţin la 

obiceiurile lor şi ştiu să facă foarte bine diferenţa dintre acestea şi obiceiurile Românilor. 

Ucrainenii utilizează alfabetul chirilic. Cea mai mare parte a Ucrainenilor din România din 

microregiunea Confluente Nordice  sunt creştini de confesiune ortodoxă urmand calendarul 

iulian (pe stil vechi).O pondere insemnata o are populatia inactiva,din care o parte sunt  elevi 

si studenti, pensionari, casnice, intretinute de alte persoane , sau intretinuti de catre stat . 

 Migratia populatiei din zonă reprezinta o problema majora cu efecte benefice, dar si 

unele consecinte nedorite. Se apreciaza ca circa 18.000 de persoane au migrat din 1990 si pana 

in prezent la munca in strainatate. 

 

II.2.1.4. PATRIMONIU DE MEDIU  

 

In microregiunea Confluente Nordice nu exista factori industriali majori care 

contribuie la poluarea mediului inconjurator al zonei. 

Poluarea în zonă s-a redus simţitor odata cu inchiderea depozitelor de deseuri din 

localităţile   cu exploatare miniera care deteriorau terenul in locurile de depozitare. 

 In microregiunea  Confluente Nordice  se afla Situl Natura 2000 ROSPA 0083‖Muntii 

Rarau Giumalau‖ care face parte din  reteaua  ecologica europeana  conform  HG nr. 971/2011 

pentru modificarea si completarea  HG 12284/2007 privind declararea  ariilor  de protectie 

speciala  avifaunistica  ca parte integranta  a retelei  ecologice europene  Natura 2000 in 

Romania . Ocupa o suprafata  de 2.157 ha  pe teritoriul administrativ al  comunei Stulpicani
4
 .  

            Cadrul natural 

 

 Microregiunea Confluente Nordice cuprinde intr-o proportie  echilibrata  

suprafata de munte si o suprafata mica  de podis  in proportie de preponderent zona de podis 

                                                 
4  Date  furnizate de  ministerul Mediului si Padurilor , Agentia Nationala pentru protectia mediului Suceava , adresa  nr. 
4057/18.04.2012 
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dar sunt şi localităţi din zona de munte şi din depresiunea Gura Humorului , terenul 

microregiunii avand o omogenitate caracterizata prin relief  de munte 12 comune  si statiunea 

Gura Humorului  de deal  1  comuna -  localitati de munte : Stulpicani, Ostra,Capu Campului, 

Berchisesti, Dragoiesti, Ciprian Porumbescu, Paltinoasa, Malini, Stulpicani, Valea Moldovei, 

Slatina de comune cu teritoriu preponderent de  deal  .  Microregiunea este strajuita de  

Obcinile Bucovinei  si peste o jumatate  din teritoriu este acoperit de paduri  de foioase  

si rasinoase  .  

                     Armonia şi frumuseţea peisagistică, prin marea varietate şi bogăţie a formelor de 

relief : munţi,depresiuni intramontane, culuare întinse, dealuri molcome, podişuri, câmpii, văi, 

terase, lunci, etc., prin diversitatea şi proporţionalitatea reţelei hidrografice, a tipologiei 

solurilor şi a mozaicului geologic, prin resursele şi bogăţiile naturale, prin tezaurul forestier, 

prin flora şi fauna, judeţul Suceava este el însuşi o excelentă sinteză a dărniciei şi mirificului 

spaţiu românesc.  

                   Aurul verde, pădurile, ocupă peste 56% din suprafaţa microregiunii, constituindu-

se în cel mai întins şi bogat fond forestier al ţării şi ocupînd o pondere de peste 9% din întregul 

potenţial silvic al României. Cele mai răspândite specii sunt molidul, bradul şi fagul. 

                    Pădurile găzduiesc o faună bogată, remarcându-se îndeosebi cerbul carpatin, 

ursul brun, mistreţul şi cocoşul de munte. 

                    Microregiunea Confluente Nordice se constituie într-o străveche şi densă vatră 

de civilizaţie şi cultură românească. 

                  Meleagurile microregiunii Confluente Nordice s-au înscris pregnant în istoria 

românilor prin rolul decisiv pe care l-au avut înaintaşii de aici la începuturile evului mediu în 

înfiinţarea şi afirmarea primelor târguri şi formaţiuni politice prestatale, în organizarea şi 

finalizarea luptei împotriva stăpânirii tătarilor şi ungurilor, dar mai ales în închegarea, 

dezvoltarea şi consolidarea statului feudal românesc de la răsărit de Carpaţi .  

 

2. Clima  

 

 Clima microregiunii este influentata de raul Moldova . Temperatura anuala este in 

medie de circa +8˚C in comunele de deal si cca +7˚C in comunele de   munte  . Iernile sunt 

lungi si geroase, iar verile sunt scurte si racoroase. Temperatura medie in luna iulie in 

microregiune  este cuprinsa intre  +17˚C -  +19˚C.  

 Teritoriul microregiunii  are o climă temperat continentală. Temperatura medie anuală 

este de 8,2 0 C.Aerul de origine nordică aduce ninsori iarna şi ploi reci primăvara şi toamna. 
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Din est, influenţe climatice continentale cu secetă vara, cu cer senin, ger şi viscole iarna. 

Precipitaţiile căzute sub formă de ploaie reprezintă 70-80% din totalul acestora. 

 

3. Apa 

 

 Principalele  cursuri de apa  sunt :  

 paraul Humor  afluent al raului Moldova  

 paraul  Suha , afluent al raului Moldova   care traverseaza comuna Stulpicani   , rau 

repede de munte  

 Regimul hidrologic al Moldovei , prezinta mari variatii anuale de debit. 

 

4. Solul si depozite de deseuri 

 

 Zona este alcatuita dintr-un fundament de varsta sarmatica peste care se suprapun 

depozite ce apartin cuaternarului. Fundamentul de varsta sarmatica este reprezentat de argile 

maranoase slab nisipoase de culoare cenusie. Adancimea la care se intalneste acest complex 

creste de al vest catre est. Cuaternarul este reprezentat prin depozite aluvionare de pietrisuri, 

nisipuri, luturi si argile. Sunt pamanturi alcatuite din luturi, luturi nisipoase, argiloase si argile 

de culoare neagra, cenusie, albastruie  sau galbena, pe care stramosii nostri au folosit-o din 

plin la mestesugul olaritului, dar si la tencuirea caselor si adaposturilor de animale, amestecate 

cu alte ingrediente (pleava, paie, balegar de cal si apa). 

 
Rezervaţii naturale şi situri Natura 2000 

 

Datorită elementelor şi sistemelor naturale deosebite prin valoarea lor ştiinţifică, 

peisagistică, ecologică, culturală, în cadrul teritoriului aferent GAL Confluente Nordice  au 

fost înfiinţate de-a lungul timpului mai multe arii naturale protejate, cea mai mare parte dintre 

acestea făcând astăzi parte din reţeaua europeană de arii naturale protejate „Natura 2000. 

Pentru o dezvoltare durabilă integrată şi eficientă a teritoriului, obiectivele de management ale 

acestora (specifice regimului de protecţie şi/sau conservare al fiecăreia) trebuie să fie integrate 

în politica de dezvoltare teritorială astfel încât atingerea obiectivelor de dezvoltare locală să nu 

conducă la degradarea acestora ci să susţină gestionarea lor eficientă.  

 

De aceea, Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Confluente Nordice   are în vedere 

existenţa şi regimul de management al acestor arii fragile, ale căror elemente şi valori fac parte 

din identitatea locală şi din patrimoniul natural şi cultural al zonei.     

 

În cadrul teritoriului GAL Confluente Nordice  sunt reprezentate mai multe categorii de 

arii naturale protejate, ce corespund, conform clasificării realizate în cadrul OUG 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice (Art.5), următoarelor categorii: arii naturale protejate de interes naţional şi arii 

naturale protejate de interes comunitar sau situri „Natura 2000‖. Scopul, obiectivele 

principale şi regimul de management al acestora este stabilit, pentru fiecate tip, pe baza 

principiilor definite la nivel mondial (de către IUCN – Uniunea Internaţională pentru 

Conservarea Naturii), transpuse şi asimilate în legislaţia naţională (OUG 57/2007,  Anexa 1).  

Formatted: Italian (Italy)
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Dintre aceste categorii, în zona GAL BD sunt reprezentate următoarele tipuri: 

- arii naturale protejate de interes naţional: 

o rezervaţii naturale sau arii de gestionare a habitatelor şi/sau speciilor 

(categoria IV IUCN: arii administrate în principal pentru conservarea prin 

intervenţii de gospodărire – conf. OUG 57/2007, Anexa 1). În această categorie 

sunt incluse majoritatea ariilor naturale protejate din zonă, ce fac sau nu parte 

din situri Natura 2000 sau Parcul Naţional Călimani(pe teritoriul comunei 

Stulpicani). Scopul principal al acestui tip de rezervaţii este cel de protecţie şi 

conservare al unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, 

faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic 

prin măsuri active de gospodărire (ex. cosit, păşunat, lucrări silvice, etc) ce sunt 

necesare pentru menţinerea acelor elemente naturale protejate. În acest tip de 

rezervaţii sunt interzise activităţi de exploatare a resurselor naturale ce conduc 

la distrugerea/degradarea elementelor protejate, fiind permise (după caz, în 

funcţie de contextul local, specific fiecărei rezervaţii în parte) activităţi 

ştiinţifice, turistice, educaţionale, de valorificare durabilă a resurselor naturale, 

organizate conform planurilor de management al acestora, aprobate şi 

supravegheate de către custode. (conf. OUG 57/2007, Anexa 1, pct. d)  

o rezervaţii ştiinţifice -Piatra Soimului  sau rezervaţii naturale stricte 

(categoria I IUCN: arii protejate administrate în principal în scopuri 

ştiinţifice)- Parcul Arinis . În acest tip de rezervaţii sunt interzise orice fel de 

activităţi cu excepţia celor de cercetare, educaţie şi ecoturism (după caz, în 

funcţie de contextul local specific fiecărei rezervaţii în parte şi obiectivele din 

planul de management şi cu acordul custodelui, Academiei Române sau forului 

ştiinţific competent), scopul acestora fiind cel de menţinere a acestor areale 

într-o stare naturală neperturbată.  

o parcuri naţionale (Parcul Naţional Călimani), ce corespund categoriei II 

IUCN: arie protejată administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi 

pentru recreere. Scopul parcurilor naţionale este cel de a menţine (prin măsuri 

de protecţie şi conservare) zone naturale reprezentative pentru spaţiul 

biogeografic naţional (ex. ecosisteme şi forme de relief subalpine, montane, 

etc) precum şi elemente naturale deosebite (geologice, paleontologice, 

geomorfologice, floristice, faunistice, culturale, etc), oferind posibilitatea 

vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, reacreative şi turistice. În acest sens, 

managementul acestora exclude acele activităţi de utilizare a terenurilor şi 

valorificare a resurselor ce pot conduce la distrugerea/degradarea elementelor 

naturale protejate, fiind permisă desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, 

ecoturistice, educaţionale, de valorificare durabilă a resurselor naturale, 

organizate conform Planului de management al acestora, aprobate şi 

supravegheate de către Administraţia Parcului şi forurile ştiinţifice competente 

(Consiliul Ştiinţific de aministrare, Academia Română). 

o monumente ale naturii-  (categoria III IUCN) sunt, în acest caz, diverse specii 

sau elemente naturale protejate fie în cadrul rezervaţiilor fie în afara acestora 

pentru caracterul şi valoarea lor deosebită, obiectivul de gestionare al acestora 
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fiind păstrarea lor intactă, fapt pentru care, în funcţie de gradul lor de 

vulnerabilitate, accesul populaţiei poate fi restricţionat sau interzis.   

- arii naturale protejate de interes comunitar (situri Natura 2000): 

o  situri de importanţă comunitară (SCI), al căror obiectiv principal este cel de 

protecţie, conservare, menţinere sau refacere a unor specii şi habitate specifice 

regiunii biogeografice în care au fost desemnate (regiunea alpină în acest caz), 

considerate importante la nivel european, rare, vulnerabile, periclitate sau pe 

cale de dispariţie. Aceste specii şi habitate pentru care se instituie statutul de 

SCI sunt listate în anexele Directivelor UE „Habitate‖ şi „Păsări‖ (transpuse în 

anexele 2 şi 3 ale OUG 57/2007).   

o arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) vizează aceleaşi obiective ca şi 

în cazul SCI, dar sunt focalizate pe speciile de păsări, păsări migratoare şi 

habitatele acestora.   

Alături de obiectivele de conservare şi protecţie a speciilor şi habitatelor pentru care au 

fost desemnate, siturile Natura 2000 ce permit şi desfăşurarea de activităţi care să contribuie la 

dezvoltarea economică şi socială, subodonate însă obiectivelor de conservare.   

O mare parte dintre ariile naturale existente în zonă prezintă interes pentru utilizarea în 

scop turistic şi educaţional, în cadrul unora existând deja infrastructura (în cea mai mare parte 

primară şi învechită) necesară vizitării, interpretării turistice, informării.  

Dezvoltarea viitoare a teritoriului Confluente Nordice   trebuie să ia în considerare 

necesitatea protecţiei şi conseravării acestor areale, valoarea şi importanţa lor ecologică şi 

culturală, ce contribuie la unicitatea şi identitatea teritorială a zonei şi să găsească acele 

modalităţi de a le valoarifica în scop turistic şi educaţional care să permită în acelaşi 

menţinerea lor într-o stare optimă pe termen lung.       

 

În cadrul teritoriului aferent GAL Confluente Nordice   au fost declarate următoarele arii 

naturale protejate (Fig. 9): 

 

 Rezervaţia Piatra Soimului (categoria IV IUCN) este situată pe malul stâng al raului 

Moldova , pe teritoriul administrativ al orasului Gura Humorului și se află în custodia 

Direcției Silvice Suceava (conf. APM Suceava
5
). Rezervaţia protejează un afloriment 

calcaros cu o înălţime de 70m, format din calcare fosilifere eocene, de o importanţă 

geologică deosebită atât prin grosimea neobişnuit de mare a pachetului de calcare 

(peste 50m), prin alcătuirea litologică complexă şi variatatea de roci existente 

(conglomerate de gresii, şisturi cristaline, marne roşii-gălbui) cât şi prin prezenţa 

calcarelor recifale fosilifere în care s-a conservat flora specifică perioadei geologice 

Eocene. Protecţia sa se impune datorită calităţii deosebite a calcarelor ce ar putea 

reprezenta un atu pentru utilizarea acesteia în construcţii.  

   Rezervaţia Piatra Pinului pe teritoriul administrativ al orasului Gura Humorului 

 Rezervatia naturala parcul Arinis  pe teritoriul administrativ al orasului Gura 

Humorului 

 

 

 II.2.1.5. Patrimoniu arhitectural si cultural   

                                                 
5 http://www.apmsv.ro/Prot%20Naturii/rez_suc.html  
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Istoricii si cercetatorii afirma cu certitudine ca aceste meleaguri au fost locuite cu mult 

inainte de desclecatul lui Dragos si a intemeietorului Bogdan. 

Microregiunea este incarcata de istorie si legende. Din partea nord si pana in partea de 

este a microregiunii aproape fiecare comuna  are cate un edificiu de patrimoniu: manastire, 

biserica, cladiri memoriale . 

Imprejurimile orasului Gura Humorului ofera multe frumuseti naturale multe dintre ele 

necunoscute turistului care vine pe aceste meleaguri. Formate de-a lungul sutelor si miilor de 

ani multe dintre ele sint de o frumusete aparte. Rezervatiile floristice, forestiere, geologice 

sau mixte reprezinta tot atatea motive pentru a veni la noi in oras.  

Imprejurimile orasului Gura Humorului ofera multe frumuseti naturale multe dintre ele 

necunoscute turistului care vine pe aceste meleaguri. Formate de-a lungul sutelor si miilor de 

ani multe dintre ele sint de o frumusete aparte. Rezervatiile floristice, forestiere, geologice 

sau mixte reprezinta tot atatea motive pentru a veni la noi in oras. 

 
Reprezentative pentru arhitectura medievala romaneasca, manastirile din Bucovina 

continua chiar si dupa 500 de ani de la constructia lor sa uimeasca pe cel care vine sa le vada. 

De o simplitate neegalabila si desavarsita si pline de substrat teologic, manastirile, astazi fac 

parte din Patrimoniul Mondial al UNESCO.  

Imprejurimile orasului Gura Humorului ofera nenumarate modalitati de relaxare si de 

practicare a sporturilor favorite. Vanatoarea, pescuitul, river-rafting-ul, zborul cu 

parapanta, echitatia, off-road-ul si chiar mountain-bike-ul sint doar citeva din sporturile pe 

care turistii care vin la Gura Humorului le practica an de an.  

Mânăstirea Voronet este situată în satul cu acelasi nume, la 36 km de Suceava și la numai 4 

km de centrul orașului Gura Humorului. Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale 

lui Ștefan cel Mare. Biserica a fost ridicată în anul 1488 în numai patru luni și jumătate ceea 

ce constituie un record pentru acea vreme. 
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Legenda ―originii‖ bisericii unește pe vecie douã mari personalitãti în destinul nostru 

national: ctitorul mãnãstirii Stefan cel Mare și cuviosul pãrinte Daniil, primul staret al 

mãnãstirii, unul din cei mai mari sfinti pe care i-a odrãslit pãmântul Moldovei, sihastru și 

duhovnic vestit.O sfântã candelã aprinsã vegheazã mormântul Sfântului Daniil Sihastru de 

unde obștea mãnãstirii ia binecuvântarea pentru slujbele de: dimineatã, dupã-amiazã, și de la 

miezul noptii. 

Viata monahală s-a întrerupt in anul 1785 dupa anexarea Bucovinei la Imperiul 

Habsburgic și s-a reluat în anul 1991, de data aceasta cu obște de călugărite sub staret Pictura 

interioară a bisericii datează în cea mai mare parte din timpul lui Ștefan cel Mare, anul 1496. 

În scenele din altar și din naos artistul a urmărit să redea îndeosebi sensul teologal al 

imaginilor, realizând un ansamblu solemn, dar cu vădit caracter de monumentalitate. Printre 

aceste picturi de interior atrag atentia mai ales: Cina cea de Taină, Împărtășirea Apostolilor, 

Spălarea picioarelor (in altar), Ciclul patimilor și tabloul votiv al domnitorului Ștefan cel Mare 

(în naos). 

Pictura exterioară a Voronetului, datând din timpul domniei lui Petru Rareș, este 

realizată la un înalt nivel artistic, fiind socotită drept cel mai reușit ansamblu al artei feudale 

moldovenești. Figurile biblice din aceste fresce exterioare sunt apropiate de viată, însufletite, 

firești. Frescele se disting prin coloritul lor viu, apropiat de cel al naturii înconjurătoare și în 

care predomină verdele și albastrul, prin compozitia larg desfășurată a diferitelor scene. 

Fatada de vest, cu impresionanta scenă a Judecatii de Apoi, este alcatuită compozitional pe 

patru registre. În partea superioară se află Dumnezeu Tatăl, registrul al doilea cuprinde scena 

Deisis, încadrată de apostoli așezati pe scaune. De la picioarele Mântuitorului pornește un râu 

de foc în care păcătoșii își află chinurile. Cel de-al treilea registru este Etimasia Sfântului Duh, 

simbolizat în forma unui porumbel, Sfânta Evanghelie și Protopărintii neamului românesc - 

având spre nord un grup de credincioși călăuziti de Sfântul Apostol Pavel, iar spre sud 

grupurile de necredincioși care primesc dojana lui Moise. În registrul al patrulea, la mijloc, 

apare cumpăna care cântarește faptele bune și pe cele rele, lupta dintre îngeri și demoni pentru 

suflete; în zona de nord raiul, iar în cea de sud iadul. 

O notă caracteristică a acestor fresce o constituie și bogata imaginatie creatoare a 

realizatorilor ei, care introduc în compozitie elemente folclorice (spre exemplu arhanghelii 

care suflă din buciume, instrumente specifice păstorilor de munte). În interiorul bisericii retin 

atentia jilturile și stranele din secolul al XVI-lea (printre altele un jilt domnesc, o adevarată 

capodoperă a sculpturii în lemn), mormântul mitropolitului Grigore Roșca, din pridvor, 

mormântul sihastrului Daniil (Daniil Sihastrul), din pronaos. 

- meşteşuguri specifice: prelucrarea lemnului, incondeiatul oualor cojocarii, tesatorii; 

- tipuri de turism practicate:  

o turism de agrement şi odihnă 

o turism cultural şi religios,  

o turism ecvestru 

o  agroturism  

o Turism de pelerinaj  
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- obiceiuri locale : hore, claci,  obieciuri de Craciun, obiceiuri de Pasti , hramul 

comunelor  

Manastirea Slatina  

 

Ctitorie a lui Alexandru Lăpuşnenu, Manastirea Slatina a fost construită ca necropolă 

domnească a familiei, între 1554-1558.Are aspectul unei fortăreţe cu valoare arhitectonică şi 

artistică.A fost sfinţită de mitropolitul Grigorie în 1558, 14 octombrie.Ctitor care a cunoscut 

preţul lucrurilor frumoase, Lăpuşneanu aduce meşteri iscusiţi, arhitecţi, meşteri ţiglari de la 

Bistriţa transilvăneană, precum şi pe zugravul Stamatello Kontronas (grec din Zante).Edificiul 

central este biserica: înaltă, prelungă, cu abside laterale nemarcate în exterior .  

Manastirea Slatina cuprinde, conform arhitecturii tradiţionale moldoveneşti: 

 pridvor închis cu două intrări laterale  

 pronaos dreptunghiular, prelung, cu două travei acoperite de câte o cupolă  

 gropniţa dreptunghiulară cu boltă în semicilindru  

 naos dreptunghiular, prelungit spre est de absida altarului, iar spre sud şi nord două 

abside în zidurile laterale  

 turla octogonală pe arce oblice simple  

 podită cu marmură  

 ancadramentele din marmură  

 acoperită cu ţiglă  

 în pronaos, chivotul de marmură albă şi roză cu mormântul fiicei voievodului, domniţa 

Tofana  

 tezaurul de odoare, broderii, argintării, cărţi  

 pictură interioară şi exterioară strălucitoare. Este cea mai luxoasă ctitorie muşatină de 

până atunci.  

 Zidul de incintă, de traseu, patrulater având o bombare către est 

  

Turnurile sunt mai mari decât de obicei având rol de: 
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 reşedinţă (turnul doamnei Ruxandra)  

 funcţii ale comunităţii (biblioteca, clopotniţa)  

 posturi de apărare 

  

Este de remarcat dimensiunea celor 4 turnuri ale manastirii Slatina; aveau un singur nivel, prin 

podul lor trecea drumul de strajă; aveau o organizare simetrică, în grupuri de câte trei încăperi 

(un vestibul şi două chilii). 

În centrul curţii se află trapezaria veche (casa domnească a lui Lăpuşneanu), clădire mare pe 

plan patrulater, cu beciuri boltite şi un nivel acoperit cu plafon de grinzi. 

S-au păstrat două mari încăperi separate de o sală centrală; ancadramentele ferestrelor şi uşilor 

dreptunghiulare din marmură de tip Renaştere. 

În faţa casei se află o fântână arteziană cu bazin de marmură (profile de Renaştere) 

Splendoarea mănăstirii Slatina avea să sufere numeroase vicistitudini:         

 Despot-Vodă (1561-63) topeşte argintăria  

 Ioan-vodă Viteazul bate monede din argintărie  

 este jefuită la sfârşitul sec. XVI 

 Sunt necesare reparaţii la mijlocul sec. XVII .Timp de 40 de ani manastirea Slatina rămâne 

pustie. La începutul sec.19 se fac lucrări de restaurare 

1821 – este refugiu pentru Eterişti – este asediată, are loc un incendiu 

1823 – încep lucrările de restaurare a manastirii Slatina:  

 se acoperă chiliile şi turnurile cu acoperiş baroc, rusesc, cu bulbi suprapuşi  

 transformări la casa domnească  

 ferestrele bisericii se modifică 

1834 – arhimandritul Filaret retează turnul porţii, construind deasupra gangului un paraclis, 

faţada fiind făcută cu pilaştri neoclasici 

Mitropolitul Veniamin Costachi a înălţat etajul pe chiliile de pe latura de est, 

construind în faţa lor un portic cu coloane de lemn neoclasice, şi cerdacele de pe latura de 

nord. 

Clădirea stareţiei s-a realizat în stil neoclasic, la sfârşitul sec. XIX. 

 
La acestea se adaugă numeroase festivaluri populare şi sărbători – ocazii în 

care pot fi admirate costumele, datinile şi folclorul local. Aceste evenimente organizate 
de către administraţiile publice locale, adesea în parteneriat cu agenţii economici din 
zonă reprezintă adevărate oportunităţi pentru prezentarea şi promovarea specificului 
cultural, pentru amenjarea de pieţe locale pentru micii producători, pentru consolidarea 
relaţiilor sociale şi pentru recreere.    

Ocupaţiile tradiţionale legate de zootehnie şi prelucrarea lemnului (ce ţin atât de 
managementul resurselor naturale şi de prelucrarea materiilor disponibile în zonă), de 
valorificarea prin produse alimentare a resurselor naturale locale prin reţete tipice zonei 
de munte şi zonei istorice a Bucovinei sunt de asemenea parte integrantă a fondului 
cultural al zonei.  
 

Aceste cunoştinţe constituie atât o resursă potenţială pentru recrearea şi 
consolidarea identităţii zonei la nivel regional prin integrarea lor în dezvoltarea viitoare 
a turismului, industriei alimentare şi produselor specifice precum şi managementul 
resurselor ecosistemelor din zonă.  
 

La fel cum păstrarea activităţilor economice tradiţionale nu va putea fi realizată în 
lipsa eficienţei economice, în egală măsură asigurarea sustenabilităţii resurselor locale 
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pe termen lung, păstrarea identităţii locale şi creşterea competitivităţii nu pot fi 
asigurate fără pastrarea acestor elemente culturale.   
 

 

II.2.1.6 Economia locală  

Resursele naturale locale – premise pentru dezvoltarea economică 

 

Culmile domoale, acoperite de păduri, păşuni şi fâneţe, dispunerea în trepte a formelor 

de relief, peisajul agro-pastoral conferă un pitoresc deosebit şi o armonie peisagistică aparte, 

ce reprezintă una din resursele de bază pentru dezvoltarea turistică a zonei rurale a  zonei  

Confluente Nordice .  

Larga dezvoltare a etajului pădurilor de molid în zonă permite valorificarea masei 

lemnoase în industria lemnului în timp ce în cadrul etajului pajiştilor se dezvoltă asociaţii 

vegetale cu o biodiversitate ridicată, care reprezintă baza furajeră de calitate pentru zootehnie. 

Prezenţa etajului vegetal alpin şi subalpin reprezintă un avantaj prin faptul că oferă 

posibilitatea colectării şi valorificării fructelor de pădure (afin, merişor). De asemenea, aceste 

pajişti sunt bogate în plante medicinale, încă nevalorificate la nivelul zonei. Alături de acestea, 

în special în zonele în care au fost realizate defrişări se dezvoltă zmeurişurile.  

 

II.2.1.6.1 Repartizarea populaţiei active 

Repartizarea populaţiei active (personalul salariat) pe principalele domenii de activitate si 

structuri  pe sectoare economice (industrie, comerţ, servicii, construcţii, agricultură etc.) în 

ultimii 5 ani. 

 
Populaţia 

activă 
Sector agricol 

Sector 

industrial şi de 

artizanat 

Sector de 

comerţ 

Sector privind 

serviciile 

Total 16443 15.836 27 226 354 

% 100 96,30 0,16 1,37 2,15 

 

II.2.1.6.2 Agricultură 

 

      Întrucât majoritatea actorilor rurali au legătură (în diferite proporţii) cu sectorul agricol se 

va  evidenţia structura acestui domeniu conform tabelului de mai jos. 

 Zonă de cultură 

de cereale şi de 

creştere a 

animalelor 

Terenuri 

agricole 

din care 

neproductive 
Păduri 

Păşuni, 

fâneţe 

Viţă de vie şi 

livezi 

Hectare 53.300 

 
17.800 10.680 47.200 23.600 21 

% 43,82 18,85 11.31 50% 25% 0,02 

 

Microregiunea Confluente Nordice, compusa din 13 localităţi, totalizănd o suprafaţă de 

939 km
2
, dispune de urmatorul potential agricol: 
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CATEGORIA SUPRAFATA 

ARABIL 178 km
2
 

PASUNE  230,79 km
2
 

PADURE 472 km
2
 

LIVEZI 0,21 km
2
 

LUCIU DE APA -  

ALTELE 58 km
2
 

SUPRAFATA 

TOTATLA 
939 

                                                                                              

 

 

 

1.2. Productia vegetala 

 

 Locuitorii microregiunii Confluente  Nordice  cultiva majoritar porumb, cartofi, grau, 

orz, si uneori secara, si mai putin in, canepa, floarea soarelui, sfecla de zahar, castraveti, varza, 

fasole. Din aceste culturi locuitorii isi asigura o parte din alimentele de baza ale membrilor 

familiei, cresterea animalelor si a pasarilor de curte, iar unele surplusuri le valotifica pe piata 

locala sau cea zonala. 

Suprafetele cultivate cu principalele culturi  si productiile obtinute: 

 

Nr. 

Crt. 
Cultura 

Suprafata cultivata 

(ha) 

Productia medie 

obtinuta (tone/ha) 

1. Grau 3.113 3.2 

2. Porumb 3.654 2.8 

3. Cartofi 4.480 14.5 

4. Orz, secară 1.447  
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1.3. Pomicultura 

 

In microregiunea Confluente  Nordice  pomicultura nu are o foarte mare amploare, 

livezile ocupând o suprafata de cca 21 ha, reprezentand 0.11% din suprafata totala. 

 

1.4. Zootehnia 

 In microregiunea Confluente  Nordice  exista o traditie in cresterea animalelor 

determinata si de structura suprafetei agricole, cu accent la bovine, ovine si cabaline.   

 

 

Efectivul de animale pe categorii din microregiunea Confluente  Nordice  se prezinta 

astfel:  

 

Nr. Crt. CATEGORIA NUMARUL DE CAPETE 

1. Pasari 89.000  

2. Bovine 12.600 

3. Caprine 510 

4. Ovine 7.820 

5. Porcine 5.500 

6. Cabaline 1.108 

 

Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos: 
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1.5. Silvicultura 

 

In anul 2009, suprafata cu paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera a microregiunea 

Confluente  Nordice   era de 472 km2 , reprezentand  un procent majoritar din suprafata totala.  

 Padurea, cu resursele ei, a reprezentat o preocupare principala in viata locuitorilor din 

microregiunea Confluente  Nordice  . In primul rand locuintele sa faceau aproape exclusiv din 

lemn. 

 Structura padurii pe specii de arbori ne arata o pondere ridicata pentru rasinoase 

(molidul si bradul) peste 60% din suprafata impadurita. Restul este ocupat de fag, plop, salcie, 

arin, paltin, artar, carpen si altele. Bradul s-a extins in fagete, favorizate de climatul rece si 

umed. Prezenta molidului la altitudini mai mici se datoreaza unor impaduriri efectuate pe 

aceste terenuri. Din padurile microregiunea  Confluențe Nordice se pot recolta prin centrele 

de colectare importante cantiatati de fructe de padure. 

 

 

 

1.6. Piscicultura 

 

Pescuitul nu are o mare amploare in microregiunea Confluente  Nordice  , acesta 

realizandu-se pe cursurile de apă Moldova , Suha .  

In microregiunea Confluente  Nordice  caracteristicile  agriculturii sunt :  

 mărimea exploataţiilor – exploatatii  mici 
  modul de exploatare – arendare si privat  
 asociaţii în scopul practicării agriculturii- inexistenta , vor fi create prin 

proiect  
  agricultura ecologică – este  la inceput  
 procesarea produselor agricole- 6 unitati de procesare lapte , aopt  unitati de 

procesare carne  
 mărcile locale- marca  Danilevici- pentru carne  si marca Raraul - pentru produse din lapte 
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 II.2.1.6.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi  

              Analiza activităţilor economice din zona Confluente Nordice  diferențiază clar 

mediul rural, unde numărul mediu de firme/comună este de 9,25. Valori apropiate față de 

această medie se înregistrează în orasul Gura Humorului, față de care există diferențieri 

semnificative atât pozitive, în comuna Cornu Luncii (cu număr de 12) cât și negative, în 

comuna Slatina  (cu 6,3 firme).  

Deși numărului mai mare de firme din localitate îi corespunde o populație proporțional 

mai mare, având în vedere numărul redus al firmelor din comunele aferente microregiunii 

Confluente Nordice și numărul mic de angajați al acestora, am putea presupune că o parte din 

populația din mediul rural lucrează în Gura Humorului și face naveta, dând naștere astfel unor 

fluxuri migratorii zilnice. Probabilitatea mai mare ca această ipoteză să fie adevărată este în 

special pentru localitățile cele mai apropiate (în cazul cărora timpul și costul deplasărilor 

zilnice se dovedește eficient) și în special pentru activii cu studii superioare, specializați în 

domenii în care nu există posibilități de angajare în localitatea de reședință (turism, servicii 

bancare, transporturi, administrație etc).  

Principalele sectoare de activitate ale firmelor din zonă sunt: 

 SILVICULTURA: silvicultură și exploatarea lemnului şi domeniul serviciilor 

auxiliare agriculturii și exploatării forestiere  

 PRELUCRAREA PRIMARA A LEMNULUI: unități cu profil de tăiere rânduire și 

impregnarea lemnului), intermediere în comerțul cu material lemnos și de construcții, 

fabricarea produselor stratificate din lemn , fabricarea de elemente de dulgherie și 

tâmplarie  

 FERME pentru CRESTEREA ANIMALELOR: ferme zootehnice (cresterea 

animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui)  

- SERE - CULTURA PLANTELOR : cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole 

si a produselor de seră, cultivarea fructelor, nucilor, a platelor pentru bauturi si 

mirodenii  

 INDUSTRIA ALIMENTARĂ: fabricarea pâinii și produselor proaspete de patiserie , 

fabricarea altor produse alimentare, fabricarea produselor lactate și a branzeturilor 

,abatorizarea animalelor si procesarea carnii; 

- EXTRACŢIA PRIMARĂ A RESURSELOR SUBSOLICE - MATERIALE DE 

CONSTRUCŢII: unități de extracția pietrei pt. construcții ; 

- CONSTRUCŢII: construcții de clădiri și lucrări de geniu, lucrări tehnico-sanitare, 

lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri.  

 TEXTILE: fabricare a articolelor textile şi încălţăminte 

- UNITATI DE DESERVIRE PUBLICĂ – BARURI ŞI RESTAURANTE, Pensiuni 

- TRANSPORTURI: unitati de transporturi terestre de calatori pe baza de grafic, 

transporturi terestre de calatori, unităţi cu profil de transporturi rutiere de marfuri. 

 

Functiunile economice sunt agricultura (cultura vegetala si cresterea animalelor) si industria 

(industra mestesugareasca si exploatarea forestiera). 
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 Industria mestesugareasca mai dispune de unitati dispersate sau in gospodariile 

mestesugarilor, de ateliere de covoare, cojocarie, dulgherie si croitorie. 

 

 

Total 

întreprinde

ri 

Micro -

întreprinder

i cu 1-10 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 10 - 50 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 50 - 250 

salariaţi 

Întreprinderi cu 

peste 250 salariaţi 

Număr 6980 6892 69 16 3 

% 100 98,7 0,98 0,22 0,04 

 

Comertul si serviciile sunt prezente in microregiunea Confluente  Nordice  prin 

activitatile diversificate oferite populatiei, astfel: prelucrarea bruta a lemnului, fabricarea 

covoarelor, activitati de constructii, tamplarie, dulgherie, cojocarie,  croitorie , ateliere de mici 

mestesugari etc. 

          In ce priveste economia locala , intreprinzatori locali sunt in numar de cca 6980 societati 

comerciale , care  activeaza in urmatoarele domenii: prelucrarea lemnului, productie de 

ambalaje din lemn, mobila,  abatoare de  animale, carmangerii, unitati de procesare a laptelui 

si productia de branzerturi , fabrici de incaltaminte,  unitati mestesugareasti, pensiuni si 

structuri turistice : hoteluri,  cabane, pensiuni agroturistice, sate de vacanta . 

     

       Turism 

 

Prezenta unui cadru natural deosebit,si fiind punctata de prezenta  statiunii  turistice  

balneare Gura Humorului , cu potentialul turistic recunoscut de atractiile turistice :  parcul 

Arinis,  piscina semiolimpica din Gura Humorului , cu rauri repezi si pajisti presarate de 

asezari temporare de vara, confera plaiurilor bucovinene o functie prioritar turistica, pretabila 

agroturismului. 

Resursele naturale si manastirile  Voronet si Slatina   înregistrate în patrimoniul 

UNESCO, au dus la dezvoltarea cu precadere a turismului in microregiune . Astfel avem in 

microregiune : 114 unitati de cazare pentru turisti inmicroregiune . Microregiunea este si o 

straveche vatra folclorica, cu obiceiuri si datini pastrate din strabuni, cu port bucovinean de o 

rara frumusete si sobrietate. 

In zona se poate dezvolta turismul montan, se pot infiinta cabane turistice, pensiuni.  

Facilitati turistice oferite: plimbari de agrement, cu avionul, cu sareta cu cai si sania. 

Deasemeni in  microregiune  exista doua partii de schi  pentru parcticarea sporturilor 

de iarna  o partie de schi  in statiunea turistica  Gura Humorului si o partie de schi in comuna 

Malini .  

 

II. 2.1.6.4 Comerţ şi sector de servicii 

 

Tipuri de comerţ Număr % din Întreprinderi din Număr total % din 
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total numărul 

total 

sectorul terţiar numărul 

total 

Comert cu 

amanuntul  

68 
35,05 

14 82 
28,47 

Comert cu ridicata 111 57,21 17 128 44,44 

Comert ambulant  4 2,06 4 8 28,57 

Piete 11 5,06 59 70 24,30 

Total  194  94 288  

Comertul si serviciile sunt prezente in microregiunea  Confluențe Nordice prin 

activitatile diversificate oferite populatiei, astfel: prelucrarea bruta a lemnului, fabricarea 

covoarelor, activitati de constructii, tamplarie, dulgherie, cojocarie,  croitorie etc. 

               Dezvoltarea zonei Confluente  Nordice  este influentata  de activitatile comerciale  

prin relatiile comerciale  cu celelalte zone din interiorul si exteriorul ţării,  cu influenţa 

personală şi socială, ocuparea forţei de muncă , reprezentand un sector de crestere economica 

. 

II.2.1.7 Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale 

II.2.1.7.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii 

În tabelul de mai jos sunt prezentate  principalele servicii de sănătate, educaţie, recreere care 

funcţionează pentru populaţie şi infrastructura  medico – socială existente in microregiunea 

Confluente  Nordice   . 

 

Medical Învăţământ Dotări sportive 

Spital Medic Dentist Primar 
Secun-

dar 

Univers

itate 

Teren 

de 

fotbal 

Sală de 

sport 

Existenţă 

DA/NU 
da da da da da nu da da 

 La nivelul microregiunii,  reteaua de invatamant se prezinta astfel:  

 

 Scoala de Arte si Meserii Gura Humorului. Deasemeni in Orasul Gura  Humorului  

este liceul  Alexandru Cel Bun  cu specific tehnic .  

 24 Scoli Generale, din care o  Scoala de Arte si Meserii . 

 Scoala este fecventata de 2248 de elevi inscrisi in anul scolar 2009-2010, dintre care 

1607 elevi  la invatamantul primar si 641 la invatamantul gimnazial, cu un numar de peste 296 

cadre didactice.  

             Microregiunea Confluente  Nordice  nu are  un centru  de educatie si formare pentru 

adulti , de calificare pe competente  de  calificare si specializare in meserii traditionale 

resintandu-se nevoia unui asemene centru  de calificare pentru microregiune . 

  

 Cultura 

 

 Din punct de vedere al tradiţiilor şi obiceiurilor etnofolclorice,  zona este cunoscută în 

ţară şi peste hotare prin: 

- formaţiile de dansuri populare; 
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- coruri bisericeşti, coruri bărbăteşti; 

- formaţii delautari,  

 Obiceiuri, altădată foarte întâlnite, precum hora sau claca, s-au pierdut în timp. Uneori, 

în zilele de duminică sau de sărbătoare, bătrânii satului aduc privirilor contemporanilor 

frumuseţea costumelor populare specifice zonei. Greutăţile actuale i-au îndepărtat pe locuitorii 

zonei de multe dintre obiceiurile şi tradiţiile etnografice strămoşeşti. 

  

Bibliotecile comunale au luat fiinta in  perioada 1960 – 1970 şi funcţionează cu un 

fond de carte relativ insuficient şi depăşit moral. Achizitia de carte s-a realizat in perioada 

1960-2000 cu fonduri de la bugetul de stat, iar din 2000-2006 de la bugetul local sau diferite 

donatii. 

Bibliotecile comunale continua sa reprezinte un focar de cultura si civilizatie in 

constelatia unitatilor de invatamant si social-cuturale din localităţile componente si sunt active 

in traditii, datini, obiceiuri, portul popular, mestesugurile traditioanle, activitati de creatie si 

altele.  

Patrimoniul Microregiunii  Confluente  Nordice  este alcatuit  din existenta a 

numeroase biserici de cult ortodox, si un monument UNESCO 

 

 

Nr.

Crt. 
Cult Denumirea Amplasament 

1 Ortodox Mănăstirea Voronet Oras Gura Humorului  

2 
Ortodox 

 ( Stil vechi) 
Manastirea Slatina  Comuna Slatina  

3 
Ortodox 

(Stil Vechi) 
Manastirea Paiseni  Comuna Cornu Luncii 

4 
Biserica 

catolica  
Gura Humorului Oras Gura Humorului 

 

 Pe aria microregiunii Confluente  Nordice  exista un numar important de credinciosi 

care fac parte din cultele neoprotestante: penticostali, baptisti, adventisti, Oastea Domnului si 

altele. 

 Un rol important il are cultul penticostal, care are o vechime destul de mare în zona si 

cuprinde un numar mare de credinciosi. 
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 In microregiune exista si case de rugaciuni aparţinând cultului baptist, respectiv lacase 

de cult pentru ―Oastei Domnului‖ şi adventişti. 

 

II.2.1.8 Activităţi sociale şi instituţii locale 

   Teritoriul Confluente  Nordice    cuprinde un numar de 12 primarii de comune si o 

primarie de oras  a orasului Gura Humorului . Aparatul admisitrativ functioneaza 

conform Legii 215 .  

 

Asistenta sociala 

Serviciile de asistenta sociala sunt organizate in cadrul primariilor ca birouri sau servicii 

distincte. 

 

 

Viata asociativa 

In perioada de dupa 1990, in zona Confluente  Nordice  au fost infiintate mai  multe  

fundatii umanitare care au contribuit la aducerea unor ajutoare  pentru familiile nevoiase.  

II.2.1.9  Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

Pentru teritoriul respectiv va trebui efectuată o scurtă prezentare a politicilor de dezvoltare 

locală întreprinse şi în special a celor care ar fi putut fi sprijinite prin diferite fonduri europene 

sau alte fonduri: 

- fonduri SAPARD – au fost implementate  19 de  proiecte Sapard atat pe aplicanti 

publici cat si pe aplicanti privati  ponderea cea mai mare detinand-o  proiectele 

implementate pe masura 3.4. 

- fonduri PHARE- au fost implementate 6 proiecte cu finantare PHARE  

- fonduri ISPA a fost implementat un proiect ISPA  

- proiecte finanţate prin Banca Mondială folosite pentru reabilitarea infrastructurii 

(învăţământ, cultură, formare profesională etc.) – 6 proiecte implementate  

- alte fonduri- guvernamentale – 18 proiecte finantate prin programe guvernamentale  

II.2.1.10 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului 

    Dezvoltarea resurselor umane  reprezinta un aspect deosebit de important pentru 

microregiune  si este o parghie care  poate influenţa dezvoltarea rurală a teritoriului 

Confluente  Nordice   prin integrarea si stabilirea in teritoriu a tinerilor. 

 

 

 

PARTEA A II-A:  ANALIZA SWOT 

 

 

In cele ce urmeaza ne propunem să realizăm analiza situatiei microregiunii Confluente  

Nordice  , din perspectiva potentialului investitor in economia zonei. Aceasta deoarece 

economia zonei, ca principală forta motrice a dezvoltarii durabile, este in mare parte absenta 
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sau slab dezvoltată pe teritoriul microregiunii. Atragerea de intreprinzatori va genera ocupare 

profesionala, venituri crescute ale locuitorilor, o utilizare mai eficienta a resurselor locale, 

aparitia resurselor financiare necesare demarării unor proiecte de reabilitare/extindere a 

infrastructurii fizice si sociale, de protectie a mediului, de dezvoltare turistica, pentru 

promovarea zonei, etc. 

 Analiza isi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, a oportunitatilor si 

amenintarilor care determina spatiul geografic si socio-uman al microregiunii Confluente  

Nordice  , fiind impărţită pe capitolele de mai jos, in vederea atragerii investitorilor si 

investitiilor in zona. 

 
 
PARTEA II – Analiza SWOT 

 

1. TERITORIUL  

TERITORIUL, CALITATEA MEDIULUI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
- Teritoriu relativ omogen din punct de vedere 

geografic  
- Relativa accesibilitate a zonei în cadrul 

ansamblului teritorial regional şi naţional  
- Calitatea bună a apelor din zonă  
- Număr redus de surse de poluare  
- Calitatea aerului se încadrează în parametri  
- Potenţialul eolian al zonei  
- Potenţialul pentru producerea de energie pe bază 

de biomasă (deşeuri de lemn) 

 

  
- Suprefeţe mari aferente versanţilor şi ponderea 

redusă a terenurilor plane  
- Prezenţa unor bariere orografice ce impiedica 

accesibilitatea în unele zone şi conectarea 

acestora la axele principale de circulaţie    
- Majoritatea localităţilor din zonă nu au un 

sistem de management al deşeurilor 
- Lipsa unui punct pentru depozitarea deşeurilor 

(gropile de gunoi vechi au fost închise), 
- Distanţa mare şi costurile ridicate pentru 

transportul acestora la gropile unice înfiinţate în 

judeţ  
- Acces redus la informaţii privind mediul - 

informaţiile de la nivel judeţean nu ajung în 

teritoriu  
- Lipsa infrastructurii de canalizare şi staţiilor de 

epurare  

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI/RISCURI 

- existenţa unor organizaţii puternice şi 

experimentate la nivel naţional interesate de 

realizarea proiectelor în zonă  
- posibilităţi de finanţare (POS, POR, AFM, 

FEADR) 
- programele ANDZI 

 
- Necesitatea unui operator unic acreditat  
- Problema colectării selective – costuri mult 

mai ridicate  
 

 

2.POPULAŢIA  
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POPULAŢIA – DEMOGRAFIE  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
- Rată a natalităţii destul de ridicată, în raport cu 

valorile la nivel naţional  
- Stabilitate relativ ridicată a populaţiei în zonă  
- Spor natural cu valori pozitive  
- Creşterea calităţii vieţii şi gradului de 

accesibilitate la servicii şi facilităţi de bază pentru 

satele mai izolate  

  
- Nivelul redus de trai pentru majoritatea 

populaţiei (acces redus la utilităţi şi servicii 

superioare) 
-Oportunităţi reduse pentru anjarea populaţiei 

tinere în zonă  

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI/RISCURI 

 
- Existenţa programelor de finanţare pentru tineri 

fermieri şi investitori 
- Existenţa programelor de formare profesională  
 

 
- Scăderea natalităţii 
- Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei şi forţei de 

muncă locale 
- Migraţia populaţiei tinere la oraşe şi în 

străinătate, în special din satele izolate – 

depopularea satelor 
 

 

 

 

 

 

POPULAŢIA – RESURSE UMANE: EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
- Existenţa instituţiilor de învăţămant de nivel 

preşcolar, şcolar, gimnazial şi liceal  
- Cadre didactice calificate 
- Şcoli implicate în proiecte Europene 
- Rată redusă a abandonului şcolar 
- Programe de formare continuă pentru cadrele 

didactice 
- Populaţie specializată în activităţile economice 

specific locale  
- Existenţa Punctelor de Acces Public la 

Informaţii în zonă  
- Grupul Şcolar Alexandru cel Bun  
- Centre universitare în apropiere (Suceava, Cluj 

Napoca, Iaşi) 

 

  
- Migraţia populaţiei tinere la oraşe şi în 

străinătate, în special din satele izolate 
- Oferta redusă de locuri de muncă calificate pe 

piaţa locală a forţei de muncă 
- Economia specializată şi slab diversificată a 

zonei oferă posibilităţi de angajare doar în 

anumite sectoare 
- Necesitatea reconversiei profesionale  
- Cererea pe piaţa de muncă locală preponderent 

pentru forţă de muncă necalificată, slab 

remunerată 
- Sistem educaţional subfinanţat 
- Lipsa burselor şcolare pentru specializările 

strategice în ITP 
- Neconcordanţa între cererea pe piaţa muncii şi 

oferta educaţională 
- Preponderenta invatamantului teoretic 
- Mijloace de transport şcolar insuficiente şi 

inadecvate 
- Existenţa unor proiecte în derulare blocate 

financiar 
- Tendinţa de politizare a şcolilor 
- Creşterea efectivelor minime/ clasa 
- Lipsa unui psiholog în cadrul şcolii 
- Lispa unor curicule adaptate la necesarul 
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cunoştinţelor specifice zonei de munte  

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI/RISCURI 

 
- Existenţa programelor naţionale de pregătire 

profesională şi formare a resurselor umane (POS 

DRU) 
- Creşterea accesibilităţii mijloacelor electronice 

de informare  
- Grad ridicat de încredere al populaţiei faţă de 

"şcoală" 
- Derularea programelor "Laptele şi cornul", 

"Bani de liceu", "Euro 200", "Rechizite gratuite". 
- Colaborare bună cu comunitatea locală  

 
- Diminuarea locurilor de muncă 
- Munca la negru şi nivelul foarte redus de 

salarizare  
- Diminuarea ofertei locale a locurilor de muncă 
- Accentuarea subfinanţării şcolilor 
- Creşterea absenteismului sezonier 
- Degradarea bazelor didactice din şcoli 
- Închiderea unor şcoli ca urmare a numărului 

redus de elevi  
 

 

 

 

3.ACTIVITĂŢI ECONOMICE  

TURISMUL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Potenţial  
- Masive montane atractive  
- Peisaj cultural, agro-pastoral, atractiv 
- Zonă pitorească, curată, cu o calitate bună a 

mediului (apă, aer curat) 
- Existenţa unor arii natural protejate atractive 

(rezervaţii, Parcul Naţional Călimani) 
- Fauna bogată (inclusive cea de interes 

cinegetic) 
- Potenţialul cultural şi istoric al zonei  
- Muzee, aşezăminte monahale 
- Tradiţii şi obiceiuri încă bine păstrate  
- Existenţa unor evenimente locale (religioase, 

culturale) cu potenţial de atractivitate turistică 
- Ocupaţii tradiţionale cu atractivitate turistică 

(legate de creşterea animalelor şi munca în 

gospodărie) 
- Sunt persoane în zonă ce au cunoştinţele 

necesare producerii de obiecte meşteşugăreşti 

tradiţionale (ţesături, opinci, ouă încondeiate, 

lemnărie) 
Produsul turistic 
- Statiunea balneoclimaterica turistica Gura 

Humorului  
-Produsul turistic oferă posibilitatea servirii 

alimentelor naturale  
- Diversificarea calităţii serviciilor de cazare în 

zonă (categorii diferite de confort) 
- Produse locale specifice: lapte,  produse lactate 

Elemente de potenţial  
- Infrastructură turistică deficitară în anumite zone 

(trasee şi obiective turistice neamenjate, lipsa 

mijloacelor de interpretare) 
- Infrastructura de acces deficitară în unele zone  
- Servicii conexe insuficiente şi de calitate slabă 
Resursele umane 
- Insuficienta cunoaştere a limbilor străine de către 

operatorii de turism  
- Insuficient personal specializat în domeniul 

turismului în zonă (ghizi, manageri de pensiuni, 

personal auxiliar: barman, ospătari, bucătari) 
- Gradul redus de conştientizare asupra 

impactului negativ al turismului, asupra 

necesităţii dezvoltării unui turism 

responsabil/ecoturismului   
- Nivelul redus de cunoştinţe specific cu privire 

la dezvoltarea unei afaceri turistice 
Zona şi produsul turistic specific 
- Nivelul calitativ insuficient al serviciilor şi 

produselor turistice pe ansamblul zonei  
- Lipsa unei viziuni coerente pentru dezvoltarea 

turistică a zonei 
- Lipsa unei identităţi clare a zonei, care să o 

diferenţieze la nivel regional şi naţional 
- Lipsa unei imagini unitare de marketing a zonei 
- Gradul redus de autenticitate a produsului turistic  
- Promovare slabă, insuficientă, incoerentă şi 

neunitară a zonei  
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cu brand – marcă de calitate, mijloc de 

promovare 
- Existenţa unor produse alimentare şi culinare 

specifice ce pot fi integrate în produsul turistic 

(ex.dulceţuri şi băuturi din fructe de pădure, 

cobză, sarmale cu urdă, etc ) 
Mediul organizaţional local  
- Existenţa unor organizaţii ce activează în 

domeniul turismului* (agrotourism, ecoturism) 
- Existenţa agenţiilor de turism locale 
- Existenţa unor birouri de informare turistică şi a 

unor proiecte pentru realizarea unui centre de 

vizitare  

 

- Slaba integrare a activităţilor meşteşugăreşti 

specifice zonei, cu potenţial de atractivitate în 

produsul turistic  
- Numărul redus de turişti în zonă în perioadele 

dintre sezoanele de maxim aflux turistic (vară, 

iarnă) 
- Interes redus pentru păstrarea unui stil 

architectural specific zonei în cazul unităţilor de 

cazare  
- Costuri ridicate pentru dezvoltarea unei afaceri 

turistice competitive în mediul rural 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI/RISCURI 

 
- Surse de finanţare (POR, POS, FEADR) 
- Cererea crescuta de servicii turistice 
- Disponibilitatea mijloacelor de promovare pe 

piaţa naţională, europeană şi internaţională 
- Existenţa firmelor specializate de consultanţă 

şi a instituţiilor specializate ce pot oferi 

programe de pregătire în domeniu (ANSM, 

ProPARK, AER, CEFIDEC, etc) 
- Interesul agenţiilor de turism din vestul 

Europei pentru piaţa turistică Românească 
- Organizarea de târguri de turism naţionale şi 

internaţionale  
- Existenţa sistemelor de certificare pentru 

pensiunile ecoturistice şi agroturistice 

(ANTREC, ECO-ROMÂNIA) 
- Existenţa conceptului de „destinaţie 

ecoturistică‖ la niveul Strategiei Naţionale 

pentru Ecoturism şi a instrumentelor necesare 

implementării acestuia 

 

 
- Globalizarea şi tendinţa de uniformizare a 

serviciilor şi produselor în turism 
- Tendinţa de dezvoltare a unor servicii de cazare 

în mediul rural lipsite de autenticitate, ce alterează 

specificul local al zonei (prin stil architectural, 

culoare, etc) 
- Concurenţa la nivel regional şi naţional  
- Criza economică 
- Turismul rural este supradimensionat in Europa 
- Instabilitate politică  
- Instabilitatea legislativă în domeniu  
- Creditarea greoaie a sectorului de afaceri în 

turism 
- Cadru legislativ nestimulativ pentru afacerile în 

domeniu 

 

 

 

SECTORUL  ZOOTEHNIC  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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Fond de resurse naturale locale cu valoare 

ridicată - potenţial pentru dezvoltarea 

agriculturii ecologice 
- Suprafaţa considerabilă de păşune şi fâneaţă în 

structura utilizării terenurilor din zonă 
-  Pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) – grad 

ridicat de biodiversitate – bază furajeră de 

calitate 
- Disponibilitatea păşunilor montane de 

altitudine în zonă, ce pemite creşterea animalelor 

în sistem de pendulare sezonieră 
- Structura variată a şeptelului, cu preponderenţa 

bovinelor 
- Număr ridicat de bovine pe gospodărie (medie 

2-5 vaci cu lapte) 
- Producţia mare de lapte/UVM  
- Parametrii calitativi deosebiţi ai laptelui din 

zonă 
- Preponderenţa exploataţiilor mici permite un 

grad mai ridicat de diversificare a producţiei  
Fondul de resurse umane 
- Preponderenţa activităţilor zootehnice în 

economia zonei – număr mare de populaţie 

ocupată în acest sector 
- tradiţie în creşterea ovinelor – păstrarea 

practicilor tradiţionale, cu efecte positive asupra 

biodiversităţii 
Mediul organizaţional local  
- existenţa unor unităţi de colectare şi procesare a 

laptelui în zonă şi în împrejurimi (Câmpulung 

Moldovenesc) 
- existenţa unor unităţi de procesare a cărnii în 

regiune 

 

 
- preponderenţa exploataţiilor mici, în regim de 

suzistenţă şi semi-subzinstenţă, cu o productivitate 

scăzută 
- tendinţa de scădere a efectivelor de animale în 

zonă 
- creşterea incidenţei fenomenului de abandon 

agricol (fâneţe, păşuni) – degradarea 

acestora/schimbarea utilizării   
Resursele umane: 
- Migraţia tinerilor şi îmbătrânirea forţei de 

muncă angajată în activităţi zootehnice  
 
- Acces insuficient la informaţii pentru populaţia 

angajată în acest sector (gospodari, mici 

producători)  
- Lipsa mijloacelor de informare unitară a 

agricultorilor 
- Procedeul birocratic complicat de obţinere a 

subvenţiilor – lipsa unui birou local (este 

necesară deplasarea până la Suceava) 
- Gradul foarte redus de asociere al exploataţiilor 

agricole 
- Accesul scăzut la utilaje şi echipamente agricole  
- Accesul dificil la creditele agricole pentru ţărani  
- Costuri mari pentru elaborarea documentelor de 

proprietate 
- Gradul redus de iniţiativă şi interes pentru 

implicare   
- Lipsa posibilităţilor de valorificare a cărnii şi 

produselor secundare (piei, lână) – Diversificare 

redusă a producţiei şi surselor de venit 
- Intervenţia intermediarilor pe piaţa de 

comercializare a produselor agricole 
- Posibilităţi reduse de comercializare 

independentă a produselor pe piaţa locală pentru  
- Monopolul unor producători pe piaţa locală – 

impact negative asupra preţurilor la lapte  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI/RISCURI 

- Existenţa finanţărilor şi subvenţiilor pentru 

certificări/ecologice,  tehnologizarea agriculturii 

şi pentru înregistrarea măărcilor de origine  
- Potentiale piete de export neexploatate: Rusia si 

China 
- Utilizarea noilor tehnologii in procesul 

comercial al produselor agricole 
axa 1 din PNDR _ integrarea valorii adaugate in 

agricultura 
cresterea valorii adaugate a produselor agricole  
- Programe de finantare si subventii pentru 

reîmpădurirea terenurilor agricole şi non agricole  
- diversificarea activităţilor economice din zonă- 

posibilitatea suplimentării veniturilor 

- Fluctuaţia preţului la produsele agricole _PAC 
- Concurenţa din piata unica europeana 
- Globalizarea de pe piata agricola comuna 
- Politica agricola comună 
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INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PRODUSE LOCALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
Fond de resurse naturale locale cu valoare 

ridicată disponibile pentru industrializarea 

în cadrul segmentului alimentar: 
- Ape minerale (cu mineralizaţii diferite)  
– materia primă de calitate şi în cantităţi mari 

pentru industria laptelui şi produselor lactate 
- Plante medicinale   
- Potenţial pentru creşterea albinelor    
- Fructe de pădure şi ciuperci  
- Fondul piscicol (păstrăv) 
Activităţi de valorificare:  
-  Industria produselor lactate    
-  Industria de îmbuteliere a apelor minerale  
-  Păstrăvării  
-  Puncte de colectare a fructelor de pădure şi 

ciupercilor 
Existenţa unor intreprinderi mari de 
valorificare în mediul rural (angajează un 

număr mare de populaţie): SC ANCAROL 

SRL  
 

  
Fondul de resurse naturale locale:  
- numărul în scădere al efectivelor de animale  
Resursele umane: 
- Migraţia tinerilor  
- Personal insuficient calificat pentru angajarea 

în activităţi de prelucrare superioară a laptelui 
- Acces insuficient la informaţii pentru populaţia 

angajată în acest sector (gospodari, mici 

producători)  
- Lipsa mijloacelor de informare unitară  
- Procedeul birocratic complicat de obţinere a 

subvenţiilor – lipsa unui birou local (este 

necesară deplasarea până la Suceava) 
- Lipsa unui cadru asociativ specializat (ex. în 

probleme de marketing al produselor alimentare 

locale) care să poată acţiona în beneficiul 

fermierilor  
- Lipsa suportului financiar şi a pieţei de 

desfacere pentru produsele tradiţionale artizanale   
Activităţi de valorificare:  
- Ineficienţa economică a activităţilor zootehnice 

- preţul scăzut pentru lapte    
- Creşterea cazurilor de abandon la utilizarea 

terenurilor agricole (fâneţe, păşuni) – degradarea 

acestora/schimbarea utilizării   
-  Lipsa resurselor financiare pentru micii 

producători (IMM) pentru diversificarea 

producţiei şi tehnologizarea superioară 
 - Dificultatea încadrării persoanelor fizice în 

cadrul legal pentru producerea şi comercializarea 

produselor proprii (ex. dulceţuri, afinată, miere, 

murături, etc)    
- Costurile ridicate pentru obţinerea, certificarea 

şi comercializarea pe piaţă a produselor 

ecologice recunoscute şi raportul ineficient 

cost/beneficii  
- Lipsa alternativelor /posibilităţilor pentru 

realizarea unor activităţi economice în zonă 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI/RISCURI 

 
- Existenţa stimulentelor financiare pentru 

valorificarea tradiţională a pajiştilor - subvenţii   
- Interesul în creştere pentru produsele 

ecologice şi tradiţionale pe piaţă   
- Existenţa unor mijloace moderne de 

promovare şi creşterea accesului la acestea   

- Politica de sprijin financiar a statului Român  
- neimplicarea Ministerului şi a forurilor 

decizionale superioare în soluţionarea 

problemelor   
- Numărul în creştere a persoanelor din exteriorul 

comunităţilor care colectează fructe de pădure şi 

ciuperci – competiţie pentru accesul la 

resursele locale  
- Concurenţa pe piaţă (la nivel regional, naţional 

şi european) 

MANAGEMENTUL PĂDURILOR ŞI INDUSTRIA  DE PRELUCRARE A LEMNULUI 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Predominanţa fondului forestier în utilizarea 

terenurilor – resursă economică de bază  
- Număr semnificativ de populaţie angajată în 

silvicultură şi industria lemnului  

- slaba dezvoltare a sectorului de prelucrare 

superioară a masei lemnoase  
- valorificare primară (gatere) cu posibilitate 

redusă de angajare a forţei de muncă şi impact 

economic redus  
- gradul de tehnologizare a unităţilor de exploatare 

cu o productivitate redusă 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI/RISCURI 

- posibilitatea de finanţare a lucrărilor de 

împădurire  
- posibilitatea de finanţare a lucrărilor de 

amenajare a drumurilor forestiere  

- creşterea suprafeţelor afectate de fenomene de 

risc natural: dăunători, doborâturi,  
- continuarea procesului de retrocedare – 

fragmentarea suprafeţelor  
 

ORGANIZAREA SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ  

 

ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE - SECTORUL ONG 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
- sectorul non-gurenamental este bine reprezentat 

în zonă  
- organizaţiile existente activează în domenii 

cheie pentru dezvoltarea zonei    (turism, protecţia 

mediului, social):  
     -Asociatia de turism  
     - dezvoltarea de ansamblu a zonei de munte: 

ROMONTANA  
     - protecţia naturii şi turism: Asociaţia pentru 

Conservarea Vieţii Sălbatice, etc 
- existenţa unor instituţii complexe, specializate în 

dezvoltarea zoneituristice : Asociatia Lumina Lina  

(informare, promovare , dezvolatre , etc) 

 
- numărul redus de parteneriate public-private  
- lipsa mijloacelor şi posibilităţilor de dezvoltare a 

asociaţiilor existente  
- sprijinul destul de redus din partea altor actori 

locali, în special din domeniul public   
- implicarea part-time a membrilor  
- lipsa asociaţiilor de producători şi proprietari de 

terenuri  
- lipsa mijloacelor de comunicare în masă  
- lipsa mijloacelor financiare necesare pentru 

consolidarea şi dezvoltarea organizaţiilor 
- posibilitatea redusă a majorităţii ONG-urilor 

existente de a acţiona unitar, în întreaga zonă  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI/RISCURI 

 
- Programele de finanţare pentru secctorul ONG   
- Posibilitatea suplimentării fondurilor destinate 

zonei prin intermediul parteneriatelor  

 

- extinderea ariei de influenţă a ONG-urilor 

puternice, ce activează la nivel naţional, în 

detrimentul celor existente la nive local  
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ANALIZA SWOT DE ANSAMBLU  

 Puncte slabe Puncte tari Ameninţări Oportunităţi Obiective 

Demografie 
Îmbătrânirea 

populaţiei şi migraţia 

tinerilor 

Valori ridicate ale 

natalităţii şi 

populaţiei tinere 

Creşterea emigraţiei 

populaţiei tinere 

calificate 

Posibilităţile existente pentru 

formarea profesională 

Acordarea unei atenţii sporite calificării 

şi angajării tinerilor în activităţile de 

dezvoltare locală  

Ocupaţii 

Creşetrea şomajului 

datorită declinului 

activităţilor 

economice  locale 

Creşetrea ponderii 

ocupaţiilor în 

sectoarele ce vizează 

calitatea mediului 

Rigiditatea pieţei de 

muncă 

Creşterea calităţii şi 

dezvoltarea serviciilor 

sanitare 

Inovarea serviciilor sociale prin 

intermediul unor proiecte pilot  

Sistemul de 

producţie 

Vechimea 

intreprinderilor şi 

absenţa calităţii 

certificate  

Materie primă de 

clitate la un preţ redus 

Acces redus pe piaţa 

internă şi externă, 

carenţe grave ale 

guverământului  

Oportunităţi pentru crearea 

politicilor de dezvoltare a 

mărcilor de calitate locale şi 

a microintreprinderilor  

Dezvoltarea unei mărci de calitate pentru 

zonă? 
Dezvoltarea de mărci de calitate pentru 

produse? 
Dezvoltarea de mărci de calitate pentru 

producători? 

Mediul 

Utilizarea ineficientă 

a resurselor şi 

impactul puternic 

asupra mediului         

Existenţa Parcului 

Naţional Călimani şi 

a potenţialului pentru 

ecoturism  

Pătrunderea în zonă a 

intreprinderilor din 

afară cu impact 

punternic 

Potenţial ridicat de protecţia 

şi valorificarea mediului şi 

energiilor regenerabile  

 

Energia din surse regenerabile 
Proiecte strategice privind ciclul 

energetic (producţie, surse, surse, 

distribuţie şi consum)  

Patrimoniul 

cultural 

Pierderea 

cunoştinţelor 

tradiţionale şi 

protecţia slabă a 

patrimoniului   

Tradiţii bine păstrate 

cu potenţial turistic 

ridicat  

Abandonul modelelor 

de viaţă tradiţionale 

în rândul tinerilor  

Dezvoltarea şi recuperarea 

identităţii locale 

Inovarea produselor tradiţionale prin 

proiecte pilot, sprijinirea şcolilor, 

asociaţiilor locale de profil şi a centrelor 

de producţie specifice   

Mediul rural pe 

ansamblu 

Veniturile locale 

provenite în 

principal din sectorul 

primar Carenţe ale 

infrastructurii, 

izolare şi 

inaccesibilitate 

politică  

Populaţie tânără 

calificată,  
Firme ecologice 

Centre de formare 

locale 

Lipsa accesului la 

credite şi lipsa unei 

politici active, 

participative de 

guvernare locală  

Ieşirea din izolare prin 

know-how modern, mijloace 

IT şi media  

Cooperarea ca punct cheie pentru 

înlăturarea efectelor izolării  
Instruirea lingvistică 

Dezvoltarea sistemelor de comunicare 

prin mijloace IT   
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Partea III – PRIORITATI 

 

Strategia de Dezvoltare Locala a microregiunii Confluente  Nordice  se adreseaza 

comunitatilor locale şi sectorului privat care şi-au aratat disponibilitatea de colaborare pentru 

realizarea obiectivelor prezentei strategii si pe care le sustine, asa cum reiese din consultarea 

prin chestionar a comunităţilor locale. 

 Obiectivele asumate se vor concretiza in programe, sub-programe şi proiecte care vor 

tine cont de urmatoarele aspecte: 

 concordanta dintre tintele fixate in programul Leader  si obiectivele prezentei Strategii de 

Dezvoltare Locala; 

 existenta unor resurse financiare limitate, care determina modalitatea de cofinantare si 

mecanismele juridice pe care se intemeiaza un program, sub-program sau proiect. 

  evaluarea permanentă a oportunităţii de realizare a unei investitii, luând în calcul nu 

numai resursele financiare prezente, ci si cele viitoare, de asemenea optiunile populatiei 

din zonă, astfel încat să se încurajeze responsabilitatea comunitara si individuala, precum 

si parteneriatul in realizarea unui proiect de dezvoltare locala; 

 gradul de popularizare, care presupune existenta mecanismului de dezbateri si consultari; 

 implicarea partilor interesate in realizarea unui program, sub-program sau proiect. 

 

Implicarea tuturor partenerilor,  societatea civila , societati comerciale, tineri, femei ,   

administratia publica locala sau grupuri interesate, este calea cea mai sigura pentru 

implementarea rapida a obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala a microregiunii 

Confluente Nordice. 

 

Formularea strategiei porneste de la urmatoarele premise: 

 Strategia trebuie sa optimizeze conditiile de viata ale locuitorilor microregiunii (locuinte si 

locuri de munca); 

 Strategia trebuie sa promoveze standardul calitativ al constructiilor, serviciilor si al 

imaginii microregiunii in general şi al localităţilor componente în particular; 

 Strategia trebuie sa ofere oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiuni, fie 

sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau 

consultarilor permanente intre parteneri; 

 Strategia trebuie sa se cladeasca pe caracterul social al proceselor, pe suportul si 

participarea comunitatii; 

 Strategia trebuie sa permita o anumita flexibilitate de adaptare la inevitabilele schimbari ce 

au loc in microregiune.  

 

 In conformitate cu premisele de formulare a strategiei si cu perspectivele de dezvoltare 

a microregiunii Confluențe Nordice, conceptul strategic trebuie enuntat astfel incat 

transpunerea sa intr-un plan strategic sa asigure un pachet de actiuni unitare care vor conduce 
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la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si 

imbunatatirea calitatii mediului de viata a comunitatii. 

 Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica 

datorata pozitiei geostrategice a microregiunii, determinata de atragerea de firme, activitati 

economice, investitii. In acest sens, trebuie urmate doua directii prioritare: cresterea gradului 

de atractivitate a microregiunii (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare) 

si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si 

cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc). 

 

OBIECTIVE GENERALE 

  

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locale a microregiunii  Confluențe Nordice 

sunt: 

 Asigurarea conditilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura; 

 Impadurirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate; 

 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; 

 Protectia mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate, inclusiv energii 

regenerabile; 

 Imbunatatirea sistemului de sanatate; 

 Asigurarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la 

infrastructura (apa, distributie gaze, cai de transport); 

 Dezvoltarea turismului şi agroturismului si a sectorului conex; 

 Modernizarea scolilor si gradinitelor din zonă la standarde europene; 

 Cresterea ratei de ocupare si combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin creerea 

de noi oportunitati investitionale. 

 Creşterea siguranţei cetăţenului în situaţii de risc major (inundaţii, incendii, cutremure) 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

 

1. Agricultura si dezvoltare rurala a microregiunii 

 

Agricultura 

 Diversificarea activitatilor agricole si generatoare de venituri, inclusiv prin asigurarea 

centrelor de colectare şi desfacere al produselor; 

 Incurajarea si organizarea de asociatii ale producatorilor microregiunii pentru a beneficia 

de oportunitatile care decurg din aceasta; 

 Aplicarea unor tehnici pentru dezvoltarea agriculturii durabile si crearea unor sisteme 

adaptabile la conditile climatice; 

 Eficientizarea practicilor agricole pentru usurarea muncii si creşterea productivităţii 

lucrarilor aplicate pe terenurile agricole. 
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Silvicultura 

 Impădurirea terenurilor neproductive ale microregiunii; 

 Modernizarea drumurilor forestiere; 

 Intretinerea si ocrotirea capitalului silvic al microregiunii. 

 

2. Infrastructura si Mediu 

 

 Refacerea si dezvoltarea centrelor satelor. 

 

Transport 

 Imbunatatirea reţelelor de drumuri judeţene si comunale care sa deserveasca nevoile 

curente ale locuitorilor si activitatilor economice; 

 Construirea de poduri şi podeţe; 

 Modernizarea sistemului rutier si construirea soselelor de centura care să treia traficul hipo 

si al utilajelor agricole; 

 Corelarea sistemului de transport al persoanelor sau de marfuri cu cel feroviar. 

 

 

Utilitati 

 Realizarea / modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apa, a retelor de 

canalizare si a staţiilor de epurare si tratare a apelor reziduale în toate unităţile 

administrativ teritoriale ale microregiunii; 

 Realizarea reţelelor de alimentare cu gaz în  unităţile administrativ teritoriale ale 

microregiunii; 

 Extinderea retelelor de electricitate si de iluminat public pana la  cele mai mici catune ; 

 Infiinţarea şi dotarea serviciilor de interes public pentru a fi capabile sa deserveasca 

cetatenii zonei in conditii civilizate; 

 Reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale pentru unităţile administrativ teritoriale ale 

microregiunii; 

 Dotari pentru interventii in caz de urgenta; 

 Reabilitări ale  sediilor administraţiilor publice locale, inclusiv dotarea acestora ; 

 Reabilitarea cladirilor de patrimoniu si punerea in valoare a acestora prin acţiuni de 

publicitate/promovare; 

 Stabilirea Regulamentului de utilizare rationala a terenurilor pentru ca toate proiectele de 

dezvoltare imobiliară sa respecte planul urbanistic general, ca instrument de planificare 

spatiala. 

 

 

 

Sanatate 

 Imbunatatirea serviciilor de asistenta  sociala  si medicala; 

 Reabilitarea/extinderea/dotare dispensarelor veterinare; 
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 Acces permanent si promt la servicii medicale de calitate; 

 Educarea populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de 

timp pentru prevenirea situatiilor de urgenta prin sustinerea si promovarea modului de 

viata sanatos. 

 

Mediu 

 Pastratea calitatii si prevenirea poluarii aerului; 

 Obţinerea energiei regenerabile ; 

 Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri 

neamenajate, asupra utilizarii durabile a resurselor de apa si a prevenirii poluarilor; 

 Actiuni de promovare a practicilor de agricultura ecologica; 

 Curatarea cursurilor de apa si a domeniului public; 

 Extinderea practicelor de colectare selectiva a deseurilor; 

 Impadurirea suprafetelor degradate, pentru prevenirea alunecarilor de teren. 

 Lucrari de regularizare a paraielor; 

 Lucrări de corectare a torenţilor ; 

 Iniţierea şi dezvoltarea conceptului de ―zonă verde, clădire verde‖, inclusiv declararea 

acestora în PUG  

 

3. Economie 

 

 Crearea unei industrii diversificate, dinamice si capabile sa ofere posibilitatea de implinire 

profesionala si materiala a locuitorilor microregiunii; 

 Economia generatoare de venit la bugetul local; 

 Crearea unei industrii nepoluante si durabile. 

 

Comert si Servicii 

 Diversificarea serviciilor catre populatie prin marirea numarului societatilor; 

 Promovarea si aplicarea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turistilor in 

zonă. 

 

Mediu de afaceri 

 Sprijinirea micilor intreprinzatori pentru dezvoltarea de servicii si activitati productive. 

 

4. Turism 

 

 Utilizarea unor produse turistice variate cu oferte diversificate; 

 Construirea unor complexe turistice si de agrement in zona; 

 Crearea de programe de pregatire pentru noi practicanti de agroturism; 

 Promovarea evenimentelor zonale, prin actiuni eficiente de marketing; 

 Utilizarea unor masuri eficiente de promovare a brendurilor aparţinând microregiunii. 
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5. Educatie si cultura 

 

Invatamant 

Reabilitarea scolilor; 

Construirea si dotarea unor gradiniţe / gradiniţe cu program prelungit ; 

Amenajarea si dotarea centrelor de joaca pentru copii ; 

Acces neingradit de implinire individuala prin educatie; 

Acces la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul rural; 

Constructia  bazelor sportive, stadioanelor; 

Crearea unei baze materiale capabile sa satisfaca nevoile legate de actul educational; 

Orientarea si reorientarea tinerilor in domeniul formarii profesionale; 

Posibilitatea de formare continua pentru adulti. 

Schimburi de experienţă între cadrele didactice şi elevii din microregiune si alte zone ale ţării ; 

 

Cultura 

Transmiterea generatiilor viitoare a practicilor traditionale; 

Construirea unui complex muzeal al traditiilor din Bucovina; 

Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne; 

Modernizarea spatiilor destinate activitatilor socio-culturale; 

Reabilitarea si modernizarea caminelor culturale. 

 

6. Resurse Umane 

 

Populatia 

 Crearea conditiilor de viata atractive pentru tineri, atat pentru cei din microregiune, cat si 

pentru cei din exteriorul ei, pentru atragerea  şi stabilirea acestora in zonă;  

 Crearea de conditii si facilitati pentru familiile de tineri. 

 

Piata muncii  

 Locuri de munca suficiente si in domenii variate de activitate pentru satisfacerea nevoilor 

de trai; 

 Posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesionala in domenii cautate pe piata 

fortei de munca. 

 

Servicii Sociale 

 Dezvoltarea de servicii de asistenta sociala pentru persoanele aflate in dificultate (minori, 

persoane varstnice, persoane cu dizabilitati); 

 Intarirea coeziunii dintre Administratiile Publice Locale si societatea civila pentru 

rezolvarea problemelor de interes comunitar. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE ŞI PRIORITĂŢI PENTRU Gal 

Confluente Nordice  
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PRIORITĂŢI OBIECTIVE OPERAŢIONALE MĂSURI (ale PNDR) 

Axa 1: Cresterea competitivitatii 

sectoarelor agricol si forestier 

Cresterea numarului de tineri agricultori care încep pentru prima oara 

o activitate agricola ca sefi de exploatatii si încurajarea tinerilor 

fermieri de a realiza investitii. 

Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri 

  

 Promovarea investitiilor în exploatatiile agricole din sectorul vegetal si 

de crestere aanimalelor pentru realizarea de constructii noi si/sau 

modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a 

utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, 

înfiintarea de plantatii etc. 

Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole 

  

 Cresterea numarului de proprietari de padure care îmbunatatesc 

valoarea economica a padurii la nivel de exploatatie forestiera. 
Masura 122 Îmbunatatirea valorii economice a padurii  

 Sprijin pentru investitii vizând îmbunatatirea procesarii si 

marketingului produselor agricole si forestiere. 
Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor 

agricole 

si forestiere 

 - Construirea si/sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri 

forestiere, cai ferate forestiere si funiculare); 

- Lucrari de corectarea torentilor în paduri. 

Masura 125 Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii 

legate de 

dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii 

 Asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a 

fermelor de semisubzistenta 

pentru mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de 

productie, prin: 

- stimularea spiritului antreprenorial; 

- diversificarea activitatilor si veniturilor. 

Masura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistenta 

  

 Cresterea numarului de grupuri de producatori sprijinite pentru 

înfiintare si functionare administrativa si cresterea veniturilor prin 

îmbunatatirea capacitatii tehnice si de management a membrilor 

acestora. 

Masura 142 Înfiintarea grupurilor de producatori 

  

 -Facilitarea accesului la serviciile de consiliere si consultanta a 

beneficiarilor masurii de semisubzistenta pentru a asigura trecerea 

acestora în categoria fermelor comerciale. 

-Elaborarea de planuri de afaceri, consiliere pentru întocmirea 

cererilor pentru a beneficia de masuri de dezvoltare rurala în special 

pentru tinerii fermieri, fermele de semi-subzistenta si 

fermierii care aplica pentru masurile de agro-mediu, precum si 

persoanele fizice ce aplica pentru masura 221. 

-Consiliere si consultanta privind respectarea bunelor practici agricole 

si de mediu si cerintele obligatorii în materie de gestiune prevazute în 

Masura 143 Furnizarea de servicii de consiliere si 

consultanta 

pentru agricultori 
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articolele 4 si 5 si anexele III si IV la Regulamentul (CE) nr. 

1782/2003 de stabilire a unor norme comune pentru schemele de 

sprijin direct din cadrul politicii agricole comune si de stabilire a unor 

scheme de sprijin pentru agricultori. 

Axa 2: Îmbunatatirea mediului si a 

spatiului rural 

-Extinderea suprafetei ocupate de paduri prin sprijinirea lucrarilor de 

împadurire si întretinere a plantatiilor. Padurile înfiintate prin aceasta 

masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza 

rolului multifunctional pe care îl au. 

Masura 221 Prima împadurire a terenurilor agricole 

  

 

Axa 3 Calitatea vietii în zonele rurale 

si diversificarea economiei rurale 

Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în 

sectorul non-agricol, în spatiul rural; 

- Încurajarea initiativelor de afaceri promovate, în special de catre 

tineri si femei; 

- Încurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati 

traditionale; 

- Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura. 

Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de 

micro-întreprinderi 

  

 Cresterea si îmbunatatirea structurilor de primire turistice la scara 

mica; - Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica; 

- Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la 

zonele naturale de interes turistic. 

Masura 313 Încurajarea activitatilor turistice 

 

 Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural; 

-  Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru 

populatia rurala; 

- Cresterea numarului de sate renovate; 

- Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural 

sprijinite. 

Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea 

serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala si punerea în valoare a 

mostenirii rurale 

 

Axa 4 LEADER Implementarea strategiilor si proiectelor integrate de dezvoltare locala 

(ce pot acoperi mai multe axe) în vederea cresterii competitivitatii 

sectoarelor agricol si forestier, 

îmbunatatirii mediului si a spatiului rural, cresterii calitatii vietii si 

diversificarii activitatilor economice din spatiul rural. 

Masura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare 

locala 

411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si 

forestier 

412 – Îmbunatatirea mediului si a spatiului rural 

413 – Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale 

 Participarea Grupurilor de Actiune Locala la proiecte de cooperare Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare 
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PARTEA A IV- A –  PREZENTAREA MASURILOR  

PLANUL DE FINANTARE AL GAL CONFLUENTE NORDICE   

 

 

  
Planul de finanţare se va atașa  în versiunea electronică, atât în forma PDF cât și în format Excel. 

  

Buget GAL (in EURO, total perioada implementare strategie) 

  

Denumire parteneriat :    GAL  CONFLUENTE NORDICE    

Județul :   SUCEAVA  

A B C D E F G H 

Denumirea Măsurii 
Valoare 

publică  

Contribiție 

privată  

 Cost Total Ponderea (%) 

măsurii din  

valoarea 

publică PDL 

Contribuție 

FEADR 

Contribuție 

% contributie  

publică  

conform fișei 

tehnice a 

masurii din 

PNDR  B+C Natională  

  B-F 

1.Formare 

profesională(training), 

informare şi difuzare de 

cunoştinţe(M111) 

 

10.000 
0 

 

10.000 

 

 

0,35 

 

8.000 

 

2.000 
100% 
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2. Instalarea tinerilor fermieri 

(M112) 
332.000 0 332.000 11,65 265.600 66.400 100% 

3. Sprijinirea fermelor de 

subzistenta (M141) 

 

0 
0 

 

0 

 

0,00 

 

0,00 

 

0 
100% 

4.Modernizarea exploataţiilor 

agricole (M121) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,00 

 

0,00 

 

0 
50% 

5..Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi 

forestiere (M123) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0 
50% 

6..Prima împădurire a 

terenurilor agricole 221 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,00 
 

0 

 

 

0 

70% 

7..Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-

întreprinderi (M312) 
400.000 70.588 470.588 14,04 320.000 80.000 85% 

8.Încurajarea activităţilor 

turistice (M313) 
440.500 77.736 518.236 15,46 

 

352.400 

 

88.100 
85% 
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9..Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătătirea 

serviciilor de bază pentru 

economia si populaţia rurală si 

punerea în valoare a mostenirii 

rurale(M322) 

 

1.347.500 
0 

 

1.347.500 

 

47,28 
 

1.078.000 

 

269.500 
100% 

10..Implementarea proiectelor 

de cooperare(M421) 
20.000 0 20.000 0,70 

 

16.000 

 

4.000 
100% 

11., Asistenta  tehnica 

Cheltuieli de funcționare 

GAL,componenta a + 

componenta b 

300.000 0 300.000 10,53 
 

240.000 

 

60.000 
100% 

TOTAL 2.850.000 

 

 

148.324 

 

 

2.998.324 

 

100,00 

 

 

2.265.800 

 

 

584.200 
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Priorităţi      OBIECTIVE OPERAŢIONALE      MĂSURI 

 

Crearea de oportunităţi pentru tinerii 

Stimularea sectorului terţiar (servicii 

pentru populaţie şi turism) 

Încurajarea activităţilor exploataţiilor 

agricole şi a procesatorilor 

Încurajarea tinerilor de a rămâne în spaţiul rural 

Asistenţă financiară pentru iniţierea unei afaceri 

Crearea de locuri de muncă 

Creşterea numărului de întreprinderi care prestează 

servicii 

Stimularea activităţii turistice 

Atragerea de fluxuri de turişti în zonă 

Încurajarea şi sprijinirea activităţii fermierilor Stimularea tinerilor să se implice în activităţi 

agricole 

Încurajarea şi sprijinirea activităţii procesatorilor 

Masura 141 

Măsura 312 

„Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi‖ 

Măsura 121 

„Modernizarea exploataţiilor agricole” 

Masura 211 prima impadurire a terenurilor 

agricole  

Măsura 123 

„Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi forestiere” 

Măsura 313 

„Încurajarea activităţilor turistice” 

Măsura 141 

„Sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistenţă” 

Masura 111 

“formare profesionala  informare si difuzare de 

cunostinte 

Măsura 312 Sprijin pentru crearea  si dezvoltarea 

de microintreprinderi  

„Instalare tinerilor fermieri‖ 
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Măsura 111 – Formare profesionala (training), informare si difuzare 

de cunostinte 

Obiectivele şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Obiectivele operationale urmaresc realizarea unor actiuni care vor contribui la: 

a) îmbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura, silvicultura si industria alimentara; 

b) pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor; 

c) respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole  Comune, diversificarea sau restructurarea 

productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de procesare) ; 

d) constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier si al industriei alimentare în scopul 

îmbunatatirii protectiei mediului; 

e) educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobândirea constiintei forestiere) în vederea asigurarii gospodaririi durabile a 

padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor forestiere si cresterea procentului de paduri la nivel national, ce reprezinta 

obiective principale ale politicii nationale forestiere; 

f) informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT). 

Masura sprijina: 

1. Programe de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare si specializare), 

2. Actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a masurilor pentru 

dezvoltare rurala. 

Actiunile prevazute a se efectua prin aceasta masura au un caracter colectiv si nu individual. 

Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare, in zona  Confluențe Nordice în contextul legat de cresterea competitivitatii si 

diversificarii produselor si activitatilor din agricultura si silvicultura, de restructurarea si modernizarea sectoarelor agricol si forestier, a 

sectoarelor de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre piata, a cerintelor 

pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cât si de îndeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si 

protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei regenerabile. Prin urmare, este necesar 

ca inConfluențe Nordice,sa fie pregatite  persoane implicate în domenii care au legatura cu agricultura si  industria alimentara. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: 

Descrierea operatiunilor (inclusiv a tipurilor de formare profesionala) 

1. Oferirea de programele de formare profesionala care cuprind actiuni din domeniile agricol, silvic si alimentar, ca de exemplu: 
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a) Diversificarea activitatilor în exploatatiile agricole, îmbunatatirea calitatii productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea de 

conditii pentru a asigura bunastarea animalelor si sanatatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor în 

agricultura în concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

b) Îmbunatatirea si încurajarea afacerilor; 

c) Îmbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului; 

d) Pregatire tehnica (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor cercetarii si a gestionarii durabile a 

resurselor naturale etc.); 

e) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere; 

f) Dezvoltarea unor capacitati inovative în lantul agro-alimentar; 

g) Însusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie compatibile cu întretinerea si ameliorarea 

peisajului, respectiv cu protectia mediului. 

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, expozitii, proiecte de succes, 

evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru actiuni de 

schimb de experienta etc. 

Lista acţiunilor prezentate la pct. 1 şi 2 nu este exhaustivă, putând fi incluse şi alte actiuni relaţionate cu cele mai sus menţionate.Aceasta 

masura prezinta o sinergie  cu măsura 143 – „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanţă pentru fermieri‖ 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaza în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de padure) si 

industriei agro-alimentare. 

Beneficiarii directi sunt furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau 

private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate şi de selecţie. 

Furnizorii de formare profesională(sau beneficiarii direcţi) pot fi:   

 Entităţi publice:  Instituţii de învăţământ: licee şi  colegii cu  profil agricol, silvic sau alimentar.  

 Entităţi private - persoane juridice care activează în domeniul formării profesionale.   

 Universităţi cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrară. 

 

Evaluarea numarului:  1 proiect care va fi destinat  instruirii tinerilor pana in 40 ani  
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Precizări privind acţiuni eligibile: 

Învestiţii eligibile: 
Îmbunătăţirea competitivităţii si afacerilor agricole prin asigurarea unei întregi game de acţiuni de formare profesională inovatoare si bine 

ţintite si acţiuni de informare pentru fermierii de subzistenţă 

Diversificarea spre activităţi non-agricole si sporirea veniturilor fermelor 
*Acţiuni imateriale: 

a) Activităţi legate de pregatirea si desfasurarea diferitelor actiuni de formare profesionala; 

b) Activităţi privind diferite tipuri de actiuni de informare si difuzare de cunostinte; 

Exemple: 

- acţiuni de promovare 

- seminarii, cursuri,  

- *Acţiuni materiale: 

 - Achiziţionarea de materiale didactice si consumabile; 

- Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

- Închirierea de spatii adecvate pentru desfasurarea actiunilor de formare profesionala; 
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Finantare : 

 Ajutorul public (FEADR + contributie publica nationala) : 100% 

 

Nr. de proiecte 

prevazute 

Cost total 

mediu 

Estimarea costului 

total pe masura 

Contributia 

FEADR – masura 

Contributia publica 

nationala 

Contributia 

privata 

 

1 
10.000  € 

 

10.000 € 

  

 

8.000 € 

  

 

2.000 € 

0% 

 

Criterii de selectie locala: 

Nr. 

crt. 
Criterii de selectie Punctaj 

1. Fermieri de semi-subzistenta 25 

2. 
Fermieri  care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip de 

activitate 25 

3. Fermieri cu varsta sub 40 de ani 25 

4. Există un modul de formare în domeniul privind protecţia mediului. 25 

 Total 100 

 

 

Indicatorii Strategiei  Gal Confluente Nordice    ai  Masurii 111 

Nr crt Indicator  Tinta  

1. Numar total  de proiecte finantate    

1 

2. Numar de proiecte  finantate care  se adreseaza tinerilor sub 40 

ani  

  

1 

3. Numar proiecte agromediu   

1 
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Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri 

 

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventiei : 

 

Aceasta măsură are ca obiective generale îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol în zona teritoriului GAL prin 

promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia 

mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă, şi îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole 

prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură.  

Astfel se urmăreşte:  

- Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 

- Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

- Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

- Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi 

sanitar-veterinare.  

 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Prin intermediul acestei masuri se urmăreşte creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate 

agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.  

Sprijinul acordat este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din Axa I (111 „Formare profesională, informare 

şi difuzare de cunoştinţe”, 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”) 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

Publici:  Nu este cazul  

Privati:  Tineri fermieri care îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului următoarele condiţii: 

a) Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; 

b) Deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o 

desfăşoare.  

c) Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei, 
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d) Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în 

ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu  

Nivelul minim de calificare solicitat este:   

- absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil 

agricol; 

- absolvent de liceu sau de şcoală profesionala/şcoală de arte si meserii care prezintă un certificat de calificare sau un 

certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol, veterinar sau economic cu profil 

agricol. 

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură decât o singură dată. 

Nu se acordă  sprijin prin această măsură, persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arendă/concesionare 

încheiate în nume propriu, cu excepţia soţului sau soţiei. În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar 

dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură. 

 

Evaluarea numarului:  11 proiecte. 

 

Precizari privind actiunile eligibile :  

Acţiuni materiale:  

- construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru 

protecţia mediului;  

- achiziţionarea de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje,instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software 

specializate;  

- achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;  

- plantarea şi replantarea plantelor perene;  

- achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole 

 

 

Finantare : 

 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă, în două tranşe. Beneficiarul trebuie să demonstreze 

la data ultimei verificări că dimensiunea fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei 
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individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. 

Sprijinul pentru instalare este de 12.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această 

dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/1 UDE dar nu va putea depăşi 40.000 Euro/exploataţie.  

Ne propunem ca din cele 11 proiecte un nr. de maxim 5 proiecte să se adreseze fermierilor a căror exploataţie agricolă au valoare 

de 6-8 UDE, respectiv ferme de semi-subzistenţă 

 

Ajutorul public (FEADR + contributie publica nationala) : 100% 
Nr. de proiecte 

prevazute 
Cost total mediu  

Estimarea costului total 

pe masura  

Contributia FEADR – 

masura 

Contributia publica 

nationala 
Contributia privata 

11 30.181 € 332.000 € 80% 20% 0% 

 

Criterii de selectie locala: 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de selectie Punctaj 

1. Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă 15 

2. 
Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zonă 

defaforizată 
15 

3. Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă 10 

4. 
Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în 

vigoare 
15 

5. Solicitantul accesează măsura de agro-mediu 15 

6. 
Proiectul promovează acţiuni de mediu (ex. investiţii în utilizarea energiei 

regenerabile de minim 5% din sprijinul primit) 
15 

7 Solicitantul este femeie 15 

 TOTAL 100 
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Indicatorii Strategiei  Gal Confluenţe Nordice ai  Masurii 112 

 

Nr crt Indicator  Tinta  

1. Numar total  de proiecte finantate  11 

2. Numar de proiecte  finantate care  se adreseaza tinerilor sub 40 

ani  

11 

3. Număr de proiecte finanţate ce intregrează acţiuni de 

mediu/agro-mediu 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi 

 

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventiei : 
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Aceasta masura are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale pe teritoriul GAL prin incurajarea activitatilor 

non-agricole.  

Astfel se urmareste crearea si mentinerea locurilor de munca intr-un teritoriu caracterizat prin numarul redus de locuri de munca, 

precum si cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole in conditiile in care acestea lipsesc sau sunt nedezvoltate. Ca punct 

forte in implementarea acestei masuri se poate preciza si forta de munca ieftina pe teritoriul GAL. 

De asemenea, se are in vedere crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi in 

conditiile in care serviciile pentru populatie sunt nedezvoltate. 

 

Descrierea interventiei – domeniul de acoperire al masurii : 

Prin intermediul acestei masuri se vor crea micro-intreprinderi si se vor dezvolta cele existente din sectorul non-agricol, cu un 

impact direct asupra grupurilor defavorizate (femei, someri) de pe intreg teritoriul GAL. De asemenea, se vor incuraja initiativele 

de afaceri promovate in special de catre tineri si femei, activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale. Acestea vor 

avea ca efect impiedicarea depopularii zonelor si utilizarea pieţelor locale. 

Printre cele mai importante obiective operationale ale acestei masuri se afla reducerea gradului de dependenta fata de agricultura, 

intrucat activitatea principala in majoritatea teritoriului GAL o reprezinta agricultura de subzistenta. 

Aceasta masura prezinta o sinergie cu Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice, intrucat printre beneficiarii eligibili ai 

acesteia din urma se numara micro-intreprinderile. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

Publici:  Nu este cazul. 

Privati:  a) Micro-intreprinderi (existente si start-up) ce sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul teritoriului 

GAL.  

              b) Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de 

finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi. 

Evaluarea numarului:  10 proiecte. 

 

Precizari privind actiunile eligibile : 

Investitii eligibile: 

- Investitii in activitati non-agricole productive 
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- Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific 

local 

- Servicii pentru populatia rurala 

- Investitii in producerea de energie regenerabila 

* Actiuni imateriale : 

Tip de actiuni eligibile: 

 - software, patente, licente etc.  

 - costurile legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate/ Memorii 

justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor. 

* Actiuni materiale : 

Tip de actiuni eligibile : 

 - constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv  

     - constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, maşini, utilaje etc.  

 

Finantare : 

 Ajutorul public (FEADR + contributie publica nationala): 85% 

 

Nr. de proiecte 

prevazute 
Cost total mediu  

Estimarea costului 

total pe masura 

Contributia FEADR 

– masura 

Contributia publica 

nationala  

Contributia 

privata  

10 47.058 470.588 € 
 

320.000 € 

 

80.000 € 
15% 

 

Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi: 

 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; 

200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi. 

În cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de până la 85%* din totalul 

cheltuielilor eligibile. ATENȚIE! Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B – 

‖Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. În situația proiectelor care vizează atât activități de producție de bunuri cât și servicii 
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intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investiție, iar în această situație se vor elabora 

bugete distincte. 

Valoarea maximă a sprijinului va fi de: 

 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, 

întreprindere familială precum şi persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere familială; 

 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier; 

 200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de 

consum de gradul I, societăţi comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru persoanele fizice care 

declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală. 

 

 

Criterii de selectie locala: 

Nr. 

crt. 
Criterii de selectie Punctaj 

1. 
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in 

ultimii 3 ani 
15 

2. Proiecte care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat 15 

3. Proiecte derulate de femei/ tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectelor 15 

4. Micro-intreprinderi nou infiintate (start-up-uri) 20 

5. 
Nr. de locuri de muncă create pentru fiecare 25.000 euro subventie primita (3 puncte pentru 

fiecare loc de muncă nou creat) 15 

6. Proiecte cu  valoare maxima de 47,000 Euro 20 

 TOTAL 100 

 

In cadrul masurii 312 vor fi organizate trei sesiuni de depunere  de proiecte dintre care doua sesiuni vor fi destinate  

proiectelor depuse de tineri . 

 

Indicatorii Strategiei  Gal Confluente Nordice ai  Masurii 312 

Nr crt Indicator  Tinta  

1. Numar total  de proiecte finantate  10 
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2. Numar de proiecte  finantate care  se adreseaza tinerilor sub 40 

ani  

6 

3. Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu /agro-

mediu 

4 

4.  Numar de proiecte  inovative  4 

 

Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice 

 

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare – miza interventiei : 

Aceasta masura are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice in zona  teritoriului GAL, care sa contribuie la cresterea 

numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.  

Astfel se urmareste crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru tineri si femei care se 

numara printre grupurile sociale defavorizate, precum si cresterea valorii adaugate in activitati de turism in conditiile in care 

teritoriul se bucura de un potential turistic ridicat.  

Se urmareste crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice, care sunt încă slab dezvoltate pe 

teritoriul GAL.  Turismul rural din zona GAL Confluente Nordice nu este dezvoltat  conform cererii pietei turistice interne si 

internationale; infrastructura turistica existenta nu raspunde pe deplin cerintelor din punct de vedere cantitativ si calitativ al 

spatiilor de cazare si a locurilor de recreere, confruntandu-se în prezent cu dificultati sub aspect tehnic, financiar si educational. 

Tocmai din acest motiv, sprijinul actiunilor din aceasta masura, vizeaza prioritar respectarea si promovarea principiilor de 

dezvoltare durabila. În acest context, extinderea ariei ofertei specifice, stimularea zonelor cu potential turistic ridicat va fi atent 

atent monitorizata, în timp ce, vor fi respectate în mod obligatoriu, masurile de protejare a mediului. 

 

  

 

Descrierea interventiei – domeniul de acoperire al masurii : 

Prin intermediul acestei masuri vor crestere si imbunatati structurile de primire turistice la scara mica, care in intreg teritoriu se 

afla intr-un numar foarte redus si se vor dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica. 

De asemenea, se vor crearea facilitati recreationale in vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic, zone care 

se intalnesc in special in comunele aferent cu potential turistic ridicat .  
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Aceasta masura prezinta o sinergie cu Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi, intrucat acestea 

din urma se numara printre beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313. 

 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

Publici:  a) Comunele (prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare) 

               b) Asociatiile realizate intre comune. 

Privati:  a) Micro-intreprinderi (existente si start-up) ce sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul teritoriului 

GAL.  

              b) Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de 

finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca microintreprinderi. 

           c) ONG-uri, definite conform legislatiei nationale in vigoare. 

Evaluarea numarului:  6 proiecte 

 

         Din cele 6 proiecte  minim 4 proiecte vor  integra probleme de mediu , structurile turistice  si recreationale create 

vor  avea  inglobate  sisteme de producere  a energiei verzi (energie solara ) . 

 

        In cadrul masurii 313 vor fi organizate trei sesiuni de depunere  de proiecte dintre care doua sesiuni vor fi destinate  

proiectelor depuse de tineri. 

 

Precizari privind actiunile eligibile : 

Investitii eligibile: 

- Investitii in infrastructura de primire turistica 

- Investitii in activitati recreationale 

- Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice etc. 

- Dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

* Actiuni imateriale : 

Tip de actiuni eligibile : 

 - software, patente, licente etc.  
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 - costurile legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate/ Memorii 

justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor. 

* Actiuni materiale : 

Tip de actiuni eligibile : 

 - Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice 

     - Investitii in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii 

de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru 

echitatie etc. 

Finantare : 

 Ajutorul public (FEADR + contributie publica nationala): 85% 

Nr. de proiecte 

prevazute 

Cost total 

mediu 

Estimarea costului 

total pe masura 

Contributia FEADR – 

masura 

Contributia publica 

nationala 
Contributia privata 

6 
 

86.372 € 
518.236 € 

 

352.400 € 

 

88.100 € 
15% 

 

Pentru investiţiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% 

din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 Euro/ proiect. 

Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la: 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul proiectelor de investiţii în agroturism; 

- 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/proiect, în cazul proiectelor de investiţii în activităţi 

recreaţionale; 

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural. 

 

Criterii de selectie locala:  

Nr. 

Crt. 
Criterii de selectie Punctaj 

1. 
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 

ani 
25 

2. 
Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat, dar care nu sunt 
suficient dezvoltate din acest punct de vedere 

Max 25 
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Verificarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 10 – Lista 
comunelor cu potențial turistic. Această anexă a fost întocmită în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 
Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a 
punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare 
finală) 

3. 

Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani 
la data depunerii proiectului. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de 

identitate, după cum urmează: 

 persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta 

sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 

 societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică 

cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a 

proiectului; 

 întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică 

cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a 

proiectului. 

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în 

formele de organizare şi în condiţiile menţionate anterior se 

acordă punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta acesteia la 
data depunerii Cererii de Finanţare 

5 

4. 

Proiecte de investiții în activități recreaționale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în 

cadrul SF/ MJ investiții de tipul celor din componenta b, investiții 
private în infrastructura de agrement. 

Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investițiile 

aferente activităților recreaționale reprezintă componenta majoritară 
din punct de vedere valoric. 

25 
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5. 

Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a 

energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării 

activităţii turistice. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul 

Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de producere a energiei din 

surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul 

general şi bugetul indicativ. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are valoarea 

investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea 
totală eligibilă a proiectului. 

Max 

10 

6. 

Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi 

promovarea culturii tradiţionale. 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul 

prevede, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii 

tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte tradiţionale sau de mijloace 

de transport tradiționale cu tracțiune animală (ex.: sănii, trăsuri, 

șarete, căruțe, etc.) și/ sau dacă solicitantul prezintă precontracte 

încheiate cu diferiți organizatori/ prestatori pentru furnizarea de 

servicii cultural - tradiționale pentru turiști. 

Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: 

achiziţionarea de obiecte tradiţionale în vederea amenajării de 

structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau în vederea 

amenajării restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport 

tradiţionale – sănii, trăsuri, şarete, căruțe etc. ). 

În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte 

tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale, solicitantul va 

completa declaraţia pe proprie răspundere din Secţiunea F a Cererii 

de Finanţare. 

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia 

solicitantului de a cumpăra obiecte tradiţionale/ mijloace de transport 

5 
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tradiționale numai de la meşteri care deţin unul din documentele: 

- cartea de meşteşugar; 

- declaraţie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura 

activităţi tradiţionale artizanale (eliberată de primarul localităţii, în 

mod gratuit). 

7. 

Proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un 

loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi (valoarea de 25.000 Euro 

investiţi în funcţie de tipul şi data înfiinţării solicitantului). 

Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, cât şi pentru microîntreprinderile 

în funcţiune, punctarea acestui criteriu se va face prin 

crearea cel puţin a unui loc de muncă raportat la 25.000 euro. 

Formula: 

dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă 

nou create <= 25.000 Euro, proiectul primeşte punctaj, 

dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr locuri de muncă 

nou create > 25.000 Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor din 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul 

de Fezabilitate completat de solicitanţii privaţi şi punctul 3.2 pentru 

solicitanţii care completează Memoriul Justificativ) şi pe baza 
formulelor de calcul prezentate. 5 

8 

Proiecte de investiţii în agroturism. Punctarea acestui criteriu se 

va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în structuri 

de primire turistică (pensiuni agro- turistice). 

Pentru proiectele combinate, criteriul va fi punctat, dacă investiţiile 

aferente agroturismului reprezintă componenta majoritară din punct 

de vedere valoric. 25 

 TOTAL 100 

 

Indicatorii Strategiei  Gal Confluente Nordice ai  Masurii 313 

Nr crt Indicator  Tinta  
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1. Numar total  de proiecte finantate  6 

2. Numar de proiecte  finantate care  se adreseaza tinerilor sub 

40 ani  

4 

3. Numar de proicete care integreaza  probleme de mediu /agro-

mediu(producere energie regenerabila la agropensiuni) 

4 

Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale 

Obiectivele şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Obiectivele operationale ale acestei masuri vizeaza: 

_ Îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza în spatiul rural; 

_ Îmbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala; 

_ Cresterea numarului de sate renovate; 

_ Cresterea numarului de obiective de patrimoniu cultural de interes local si natural din spatiul rural sprijinite. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: 

a) Înfiinarea de drumuri noi, extinderea si îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local(drumuri comunale, vicinale si străzi din 

interiorul  comunei) ce aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative (comuna) pe teritoriul căreia se află; 

• Prima înfiinţare, extinderea si îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare) pentru localităţile rurale 

având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e); 

• Prima înfiinţare, extinderea si îmbunătăţirea reelei publice de apă uzată (canalizare, staţiide epurare) pentru localităţile rurale având 

sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e); 

• Prima înfiinţare si extinderea reţelei publice de joasă tensiune si a reţelei publice deiluminat cu eficienţă energetică ridicată; 

• Prima înfiinţare si extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz către alte 

localităţi rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reţea; 

• Investiţii în staţii de transfer pentru deseuri si dotarea cu echipamente de gestionare a deseurilor. 

b)-Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri,spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, 

piste de biciclete); 

Renovarea clădirilor publice (ex.primării) si amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc); 

Investiţii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în situaţia în care este vorba de clădiri publice); 
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Aceasta masura prezinta o sinergie cu Masura 321 - „Servicii de bază pentru economia 

si populaţia rurală sin Măsura 323 - „Conservarea si punerea în valoare a mostenirii rurale‖ 

Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale 

Înfiinţarea de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora 

Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul publoc pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este 

atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi 

sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz (solicitanţii eligibili pot fi şi ONG-urile) 

Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice 

Investiţii în renovare, modernizare şi dotarea aferenta asezamintelor culturale 

c) – Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural; 

Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural şi natural din spatiul rural 

Achiziţionarea de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural 

 

 

 

 

 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare; 

Autoritatile locale (comune) sau asociatii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali  pentru investitiile în 

infrastructura de apa/apa uzata; 

Asociatiile de dezvoltare intercomunitare  realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în 

vigoare; 

ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare; 

Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local  

Evaluarea numărului: 9 proiecte 

 

Precizări privind acţiuni eligibile: 
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Investitii eligibile: 

- Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza din zonele rurale 

- Îmbunatatirea calitatii mediului social, natural si economic în zonele rurale 

- Protejarea si conservarea patrimoniului cultural si natural rural 
* Actiuni imateriale: 
 Tip de actiuni eligibile: 

 studii de fezabilitate, proiecte tehnice 

 programe de calculator, dreptul de utilizare a anumitor tehnologii 
* Actiuni materiale: 

Tipuri de acţiuni eligibile: 

Înfiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local 

Prima înfiintare si extindere a retelei publice de joasa tensiune si/sau a retelei publice de iluminat; 

Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala 

Renovarea cladirilor publice  

Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferenta serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii 

Exemple: 

 constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; 

 Achizitionarea de microbuze care sa asigure transportul public 

 Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice 

 Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale 

 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural din spatiul rural  

 Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural 

 Investitii în scopul conservarii specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala, 

 conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc) 
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Finantare : 

 Ajutorul public (FEADR + contributie publica nationala): 100% 

 

Nr. de proiecte 

prevazute 
Cost total mediu  

Estimarea costului 

total pe masura  

Contributia FEADR 

– masura 

Contributia publica 

nationala  

Contributia 

privata  

 

9 

 

149.722 € 

 

1.347.500 € 

 

 

1.078.000 € 

 

 

269.500 € 

0% 

 

Sprijinul public (comunitar si na_ional) acordat în cadrul Masurii 322 va fi: 

a) 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit; 
        b) de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit. 

 

Criterii de selectie locala:  

Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj 

1. 
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 

ani 
20 

2. Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat 10 

3. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală 10 

4. Proiecte de investiţii în infrastructura socială; 20 

5. Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local si a mostenirii culturale. 20 

6. Proiecte considerate de strictă necessitate pentru zona respectivă 20 

 TOTAL 100 

 

  In totalul celor 9  proiecte indicatorii propusi se prezinta astfel :    

 

Indicatorii Strategiei  Gal Confluente Nordice ai  Masurii 322 

Nr crt Indicator  Tinta  

1. Numar total  de proiecte finantate    9 
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2. Numar de proiecte  promovate in parteneriat   

8 

3. Numar de proicete care integreaza  probleme de mediu /agro-

mediu vor fi realizate parcuri si gradinite  incalzite cu sisteme  

solare  de producere a energiei termice /electrice  

 

 

9 

4.  Numar de proiecte care  se adreseaza asociatiilor/grupurilor de 

producatori 

2 
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Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare 

Obiectivele şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Obiectiv operational - Participarea Grupurilor de Actiune Locala la proiecte de cooperare 

Prin intermediul acestei masuri se vor finanta proiecte de cooperare transnationala (între România si alte state membre sau 

nu) si inter-teritoriala (în cadrul României) între GAL-uri si alte grupuri/parteneriate, care functioneaza dupa principiul 

LEADER. 

Actiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel putin un partener reprezinta un GAL finantat prin axa LEADER. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii: 

Doar proiectele/actiunile comune care corespund obiectivelor masurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2 si 3) ale FEADR vor fi 

eligibile pentru sprijin. Actiunile comune pot avea ca obiectiv si constructia institutionala: schimb de experienta si bune 

practici privind dezvoltarea locala prin publicatii comune, organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb de 

manageri de program si de personal) sau prin lucrari de dezvoltare comune sau coordonate în comun. Functionarea unei 

structuri comune este cea mai integrata forma de cooperare. 

Responsabilitatile fiecarui partener sunt  detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat de cele doua GAL-uri implicate 

în proiect, care trebuie sa contina referinte la un buget general planificat, obiectivele proiectului, activitatile pe care doresc 

sa le implementeze în comun în vederea realizarii acestora, rolul fiecarui partener si participarea financiara finala a fiecarui 

partener în cadrul proiectului. 

Această măsură prezintă osinergie cu Măsura 431-Funcţionarea Grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului  

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari:  

Beneficiarii eligibili 
- GAL-uri selectate în conformitate cu abordarea LEADER 

Evaluarea numărului: 1  
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Precizări privind acţiuni eligibile: 

*Acţiuni imateriale: 

Tipuri de acţiuni eligibile:  

- activitatile/proiectele sa corespunda unei masuri sau mai multor masuri din FEADR 

- pregatirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activitati de traducere si interpretare, 

multiplicare documente, 

- investitii pentru implementarea proiectelor comunede dezvoltare locală 

- proiecte comune de instruire 

*Acţiuni materiale: 

- proiecte de twinning (schimb de manageri de program si de personal)  

-proiecte de sprijin instituţional 

- lucrari de dezvoltare commune 

-organizare de evenimente culturale internaţionale, târguri meşteşugăreşti naţionale, etc 

 

Finanţare: 

● Ajutor public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100 % 

 

Număr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR - măsură 

Contribuţia 

pubică naţională 

Contribuţia 

privată 

 

2 

 

10.000 € 

 

20.000 € 

 

16.000 € 

 

4.000 € 

0% 

Indicatorii Strategiei  Gal Confluente Nordice       ai  Masurii 421 

Nr crt Indicator  Tinta  

1. Numar total  de proiecte finantate      2 

2. Numar de proiecte  promovate in parteneriat      2 

3. Numar de proiecte care integreaza  probleme de mediu /agro-

mediu vor fi realizate parcuri si gradinite  incalzite cu sisteme  

solare  de producere a energiei termice /electrice  

    2 
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4.  Numar de proiecte care  se adreseaza asociatiilor/grupurilor de 

producatori 

     2 

5. Numar de proiecte inovative       2 
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Centralizarea proiectelor  propuse  de Gal  Confluente Nordice:  
Nr 

crt 

Indicator  Masura  

111 112 121 141 123 221 312 313  

322  

421 Total  % 

1. Numar total  de 

proiecte finantate  

 

1 

11  

0 

 

0 

 

0 

      

0 

10 6  

9 

  2      

39 

100 

2. Numar de proiecte  

promovate in 

parteneriat  

         

8 

  2      

10 

 % 

25,64% 

3. Numar de proicete 

care integreaza  

probleme de mediu 

/agro-mediu vor fi 

realizate parcuri si 

gradinite  incalzite 

cu sisteme  solare  

de producere a 

energiei termice 

/electrice  

 

 

1 

11  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

4 4  

8 

  2      

30 

 % 

79,92% 

4.  Numar de proiecte 

care  se adreseaza 

asociatiilor/grupuri

lor de producatori 

      -  2   2          4  

10,26% 

5. Proiecte promovate 

de tineri  

 

1 

11  

0 

 

0 

 

0 

  

0 

6 4       

22 

 5 

56,41% 

6. Proiecte inovative        2      2         4   

10,26% 

7. Proiecte  adrestate 

fermelor de 

semisubzistenta  

 5  

0 

 

0 

       

5 

 

 

12,82% 

 

 

Complementaritatea strategiei de dezvoltare locala a microregiunii Confluente 

Nordice  cu alte  programe  : 

 

  Complementaritatea  cu alte strategii locale, regionale şi naţionale 

Strategia de dezvoltare a teritoriului Confluente Nordice      vizează dezvoltarea 

economică 

şi socială a zonei, luând în considerare nu numai nevoile şi problemele, dar şi 

complementaritatea cu diverse alte programe de dezvoltare, atât la nivel local, cât şi 

regional, respectiv naţional. 

Complementaritatea cu aceste programe este necesară pentru dezvoltarea 

armonioasă şi strategică a zonei şi a regiunii. 

Prin măsurile propuse, Strategia de dezvoltare a teritoriului Confluente Nordice    

este complementară cu următoarele planuri de dezvoltare strategică locală, regională şi 

naţională: 

1. Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013 

2. Planul de Dezvoltare a Regiunii  Nord EST pentru perioada 2007 – 2013 
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3. Strategia de Dezvoltare a Judeţului Suceava  pentru perioada 2010 – 2013 

  

 

PREZENTARE SUCCINTĂ A DOCUMENTELOR SI      RELAŢIA CU ALTE 

PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE 

 MOD DE RELAŢIONARE 

Planul Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR) 2007 – 2013 

 

1. În cadrul PNDR, programarea operaţiunilor de sprijin 

este concentrată în jurul a patru axe prioritare: 

Axa 1: „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi 

forestier‖; 

Axa 2: „Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural‖; 

Axa 3: „Calitatea vieţii în zonele rurale‖; 

Axa 4: „LEADER‖. 

Măsurile Axei 1 vizează îmbunătăţirea eficienţei 

sectoarelor agricol şi forestier în vederea pregătirii 

acestora pentru a face faţă concurenţei specifice unui 

mediu comercial deschis. Rezultatele aşteptate în urma 

implementării acestor măsuri sunt o mână de lucru mai 

bine pregătită, cu o structură de vârstă îmbunătăţită, o 

mai bună structură a terenului, pătrunderea pe piaţă a 

fermelor de subzistenţă şi semi-subzistenţă, o agricultură 

comercială modernă, ridicarea valorii adăugate şi produse 

de calitate, care vor ridica productivitatea şi 

competitivitatea sectoarelor agricol şi silvic. Sprijinul va 

fi direcţionat către întreprinderile mici şi mijlocii, 

considerate a fi mai capabile decât întreprinderile mari să 

dezvolte produse noi, să valorifice mai bine resursele 

locale prin inovare şi adaptare. Priorităţile alese din 

cadrul acestei axe iau în considerare atât nevoile de 

dezvoltare, cât şi necesitatea de a continua anumite 

măsuri luate în perioada de pre-aderare. 

 

Obiectivul general al măsurilor din Axa 2 este de 

a îmbunătăţi mediul în spaţiul rural şi 

de a conserva biodiversitatea printr-un management 

durabil al terenurilor agricole şi forestiere. Tot prin 

măsurile acestei axe se încurajează adoptarea unor măsuri 

de protejare a solului împotriva proceselor erozionale 

(ex.: înfiinţarea de culturi verzi). 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural, 

diversificarea economiei rurale, promovarea cunoaşterii 

şi îmbunătăţirea potenţialului uman reprezintă 

obiectivele strategice ale Axei 3. 

Măsurile acestei axe vizează comunitatea rurală în 

general şi anume dezvoltarea întreprinderilor din mediul 
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rural în baza resurselor naturale, a turismului, dezvoltării 

satelor şi a iniţiativelor de mediu în vederea completării 

măsurilor din cadrul fermei şi pentru a furniza 

oportunităţi alternative de angajare pentru populaţia din 

mediul rural. 

Aceste măsuri au fost alese în concordanţă cu 

punctele slabe ale mediului rural (venituri scăzute, 

dependenţa excesivă de agricultura de subzistenţă, 

abilităţile de antreprenoriat reduse, infrastructura 

neadecvată) şi punctelor tari identificate la nivelul 

României (resurse de valoare naturală ridicată, 

patrimoniu cultural bogat etc.). 

Măsurile din Axa 4 vizează sprijinirea 

dezvoltării rurale prin îmbunătăţirea guvernării locale şi 

promovarea potenţialului endogen. Abordarea Leader va 

contribui la realizarea obiectivelor din Axa 1 şi Axa 3 

prin intermediul strategiilor de dezvoltare locală integrată 

şi prin acţiuni inovative. 

 

Planul de Dezvoltare a Regiunii 

NORD EST pentru perioada 2007– 

2013 

Obiectivul strategic al Planulului de Dezvoltare a 

Regiunii NORD EST pentru perioada 2007 

– 2013 este „Crearea unui mediu economic regional 

competitiv la nivel European care 

să ducă la reducerea disparităţilor inra şi interregionale 

şi la creşterea standardului 

de viaţă a locuitorilor regiunii”. 

În acest sens, Planul propune următoarele 

obiective specifice: 

1. Creşterea atractivităţii economice a regiunii prin 

sprijinirea inovării si a dezvoltării sectoarelor cu 

productivitate ridicată, care utilizează resurse locale;  

2. Îmbunătăţirea calităţii pregătirii resurselor umane din 

regiune prin crearea condiţiilor pentru  facilitarea 

accesului la educaţie, ocupare si integrare sociala a 

grupurilor dezavantajate; 

 3. Creşterea accesibilităţii regiunii prin modernizarea şi 

crearea infrastructurii necesare dezvoltării activităţilor 

economice, a activităţilor de cercetare – inovare si 

transfer tehnologic;  

4. Îmbunătăţirea condiţiilor de viata a populaţiei din 

mediul rural prin sprijinirea dezvoltării de activităţi 

economice durabile. 

Atingerea obiectivelor este susţinută de 7 axe prioritare 

(divizate în 16 măsuri), ce vizează: Dezvoltarea 

infrastructurii regionale şi locale, Sprijinirea afacerilor, 
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Dezvoltarea turismului, Dezvoltarea rurală, Cercetarea, 

inovarea tehnologică şi crearea societăţii informaţionale, 

Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a 

serviciilor sociale, respectiv Dezvoltarea urbană durabilă. 

 

Strategia de Dezvoltare a Judeţului 

Suceava  pentru perioada 2010 – 

2013 

Obiectivul principal al strategiei îl reprezintă atingerea 

unei dezvoltari durabile a judeţului care să ducă la 

creşterea nivelului de trai al populaţiei.  

O modalitate de îndeplinire a acestui obiectiv este 

dezvoltarea prioritară în judeţul Suceava  a sectoarelor de 

activitate aflate în competenţa C.J.SUCEAVA , în 

concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, pentru 

creşterea calităţii vieţii şi gestionarea raţională a 

resurselor. 

Strategia de dezvoltare a judeţului SUCEAVA  

vizează prefigurarea reperelor strategice de dezvoltare a 

comunităţii pe o perioadă de 10 ani. 

Scopul pe termen mediu al strategiei este de a 

contribui la transformarea judeţului într-o zonă cu un 

caracter distinct, atractiv din punct de vedere turistic şi 

cultural şi cu o economie viabilă, capabil să ofere 

locuitorilor condiţii de trai mai bune, într-un mediu curat 

şi protejat, orientând activităţile tuturor factorilor 

interesaţi de progresul economic şi social al judeţului, al 

localităţilor urbane şi rurale, în direcţia ce trebuie urmată 

pentru susţinerea dezvoltării durabile viitoare. 

Priorităţile Strategiei vizează infrastructura de 

transport, infrastructura tehnico-edilitară şi serviciile 

publice de interes judeţean, serviciile de asistenţă socială 

şi învăţământul special, protecţia patrimoniului cultural, 

turismul, agricultura şi dezvoltarea rurală, protecţia 

mediului, amenajarea teritoriului, sănătatea şi siguranţa 

publică, capacitatea administrativă a C.J.S. şi atragerea de 

investiţii în judeţ. 

- Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a 

serviciilor sociale 

 Planul National de Dezvoltare 

Rurala  

 PNDR cuprinde un program de măsuri ce vizează 

dezvoltarea durabilă a spatiului rural si finantează 

investitii prevăzute pentru dezvoltarea potentialului 

turistic al zonelor rurale si ainfrastructurii necesare. 

Strategia  propusa se desfăsoară în spatiul rural al 

microregiunii Confluente Nordice    , constituind o 

prioritate imediată la nivel local, regional si chiar la 

nivel national. 
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Cele două programe actionează complementar pentru 

dezvoltarea  spatiului rural din microregiune  si din 

judetul Suceava , prin valorificarea si promovarea 

durabilă a potentialului economic a microregiunii,  

valorificarea  patrimoniului cultural,în vederea cresterii 

atractivitătii regiunilor, dezvoltării economiilor locale si 

creării de noi locuri de muncă.  

Programului Operational 

Sectorial “Cresterea 

Competitivitătii Economice” 

 

În vederea cresterii productivitătii întreprinderilor 

românesti,Programului Operational Sectorial 

“CrestereaCompetitivitătii Economice (POS-

CCE)”finantează întreprinderile mici si mijlocii (IMM-

urile), cu asigurarea respectării principiilor dezvoltării 

durabile, în scopul reducerii decalajelor fată de 

productivitatea la nivelul Uniunii Europene. 

Prin corelarea investitii lor propuse in  Strategia Gal 

Confluente Nordice  cu alte initiative aflate în derulare, 

sau propuse strategic pe orizontul de timp 2007-2015, în 

microregiune si judetul Suceava  , Strategia  si PDL Gal 

Confluente Nordice    generează ca efect multiplicator 

cresterea competitivitătii economiei locale, ca urmare 

a dezvoltării  industriei prelucratoare  si turismului. 

Cele două programe actionează complementar pentru 

îmbunătătirea accesului la finantare  . 

Planul National de 

Dezvoltare 2007 - 2013 

 

Prioritatea 6 a Planului National de Dezvoltare 

„Diminuarea disparitătilor de dezvoltare între regiunile 

tării‖, în cadrul subprioritătii 

6.3.3 „Dezvoltarea turismului regional si local‖, 

sprijină investitiile propriu-zise în infrastructura de 

turism. Strategia  propusa actionează în sinergie cu Planul 

National de Dezvoltare prin modernizarea infrastructurii 

turistice si oferirea de servicii diversificare, la standarde 

europene, în vederea cresterii atractivitătii si 

competitivitătii turistice a microregiunii Confluente 

Nordice     , a judetului Suceava ,  regiunea Nord Est  

Master Planului pentru 

turismul national al 

României 2007 – 2026 

 

Master Planul pentru turismul national al României 

include în strategia de promovare si dezvoltare a 

turismului, „Promovarea  si conservarea  obiectivelor 

de patrimoniu si includerea in circuite turistice a 

obiectivelor de patrimoniu ‖. 

În vederea valorificării potentialului turistic cultural si de 

patrimoniu  al  microregiunii si a judetului Suceava, 

strategia  propune dezvoltarea unor produse turistice 

noi specifice turismului cultural, ecumenic , istoric, 
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religios , prin diversificarea gamei de servicii in 

microregiune , cu scopul atragerii unui număr cît mai 

mare de turisti, contribuind astfel la dezvoltarea 

economică locală a microregiunii Confluente Nordice 

si a  judetului Suceava 

 

Programul Operational 

Sectorial de MEDIU 

2007 – 2013 

 

Activitătile si actiunile propuse prin proiectele votate  de 

dezvoltare a microregiunii se vor implementa tinând cont 

de principiile dezvoltării durabile pentru a reduce si a 

minimaliza impactul asupra mediului, în  

complementaritate cu activitătile din Programul 

Operational Sectorial de Mediu. 

În conditiile respectării si promovării principiilor de 

dezvoltare durabilă, implementarea proiectelor din 

Strategia microregiunii Confluente Nordice     , vor avea  

un impact important asupra mediului, deoarece propun 

solutii prietenoase mediului înconjurător, prin folosirea 

unor echipamente cu un consum energetic eficient si 

folosirea unor tehnologii neinvazive, nepoluante. 

   Strategia   realtioneaza cu  programul Operational 

de mediu prin  promovarea  unui numar de  proiecte  

care integreaza  probleme de mediu  .  

 

Strategia de Dezvoltare  a 

Judetului Suceava 

Strategia de dezvoltarea turismului in judetul 

Suceava  propune susţinerea proiectelor care introduc 

valoare turistică, obiective şi evenimente culturale şi 

spirituale din Bucovina; Prezenta strategie  este 

complementara strategiei de dezvoltare  prin promovarea 

si  pastrarea patrimoniului  cultu ral si implicit 

dezvoltarea  turismului   in Bucovina  

Programul Operational Regional  
Activitătile si actiunile propuse prin proiectele votate  de 

dezvoltare a microregiunii Confluente Nordice    se vor 

implementa tinând cont de principiile dezvoltării 

regionale , in complementaritate cu  activitatile 

Programului Operational Regional ,  Axa 4 Dezvoltarea 

microintreprinderilor , Axa 5  Restaurarea si conservarea  

patrimoniului cultural durabile,  pentru acrea premisele 

dezvoltarii regionale , în  complementaritate cu 

activitătile din Programul Operational Regional. 

 

Programului Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 

Priorităţile teritoriului Confluente Nordice se 

completează şi cu anumite operaţiuni 

orientative din cadrul Programului Operaţional 



Pagina 98 din 146 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, axa Prioritară 

5: Promovarea măsurilor active de ocupare. 

Astfel, aceasta din urmă, în cadrul domeniului major de 

intervenţie „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 

zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor 

umane şi ocuparea forţei de muncă‖, sunt propuse 

următoarele operaţiuni orientative: 

- Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, 

ocupare şi alte măsuri de sprijin pentru populaţia din 

zonele rurale, care 

urmăresc reducerea agriculturii de subzistenţă; 

- Măsuri pentru promovarea mobilităţii ocupaţionale şi 

geografice a forţei de muncă din mediul rural, pentru a 

beneficia de toate oportunităţile de ocupare existente şi 

pentru creşterea coeziunii regionale; 

- Măsuri pentru îmbunătăţirea mediului înconjurător în 

zonele rurale şi a stării de sănătate a populaţiei din mediul 

rural, cu scopul de a-i creşte motivaţia, disponibilitatea şi 

oportunităţile de participare pe piaţa muncii; 

- Sprijin pentru membrii de familie aflaţi în îngrijire, 

servicii de asistenţă şi alte activităţi asociate pentru a 

permite indivizilor să participe pe piaţa muncii; 

- Promovarea programelor care sprijină şi încurajează 

demararea afacerilor în activităţi non-agricole. 

Aceste operaţiuni sunt complementare cu cele din 

strategia locala care vizează formarea şi informarea 

locuitorilor, respectiv a 

personalului de specialitate: lucrători în turism, 

conducători de pensiuni, ghizi turistici, animatori pentru 

activităţi recreaţionale, 

antrenori, conducători de cluburi de agrement 

(Măsura111 ). 

 

 

 

Capacitatea de  implementare a Strategiei GAL Confluente Nordice  
 

 

 Gal Confluente Nordice    are capacitatea  de a implementa  strategia 

propusa , in conformitate  cu mecanismul  prevazut si detaliat  in cadrul 

strategiei  pentru monitorizare , evaluare  si control , fiind prezentate  

responsabilitatile  fiecarui organism  implicat in implementarea axei 

LEADER pentru fiecare etapa a circuitului unui proiect ; 

 

 Echipa locala  are experienta  anterioara  cu proceduri  similare si instruire 

adecvata (manageri proiect, cursuri leader, studii superioare, master in 
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domenii tehnice si economice )  si dispune de resursele umane  care vor fi 

recrutate in conformitate cu  cerintele din fisele de post prezentate  , care 

vor contribui la  impementarea   programului .  

 

 Gal Confluente Nordice     are capacitate demonstrata  din punct de vedere  

administrativ si financiar  avand resurse  materiale  descrise  si buget anual  

indicativ de functionare a GAL Confluente Nordice   .  

 

 Gal Confluente Nordice   are capacitatea de a mobiliza cofinantarea  

necesara implementarii strategiei   atat din contributii private  cat si din 

atragerea granturi si credite  interne si externe  astfel :  

 

o Costurile de functionare a  Gal  Confluente Nordice     pana la 

incasarea subventiei vor fi  asigurate din contributii private -  ale 

partenerilor  privati ; 

o  Cofinantarea proiectelor va fi asigurata  din  linii de credit si 

contributii proprii ale beneficiarilor  .  

o Sursele de finantare  de  minim 7000 euro  vor proveni din cotizatii ;  

o Sursele de finantare de minim  10.000 de euro vor proveni din 

sponsorizari .  

o In cadrul Gal  Confluente Nordice      se va  initia parteneriat intre 

Gal Confluente Nordice   si Fondul de garantare al IMM Suceava 

pentru  garantarea liniilor de credit ale  beneficiarilor de finantare  

publici si privati .  
 

       Strategia GAL Confluente Nordice   are un pronuntat caracter inovativ prin faptul 

ca  nu exista bilanturi  politice in teritoriul microregiunii Confluente Nordice   ,  

masurile  planificate si liniile strategice stabilite in strategie avand un caracter  

inovativ . 

 

       

Acest teritoriu existã ca urmare a dezvoltãrii naturale si umane, dar este nevoie de 

ameliorarea conditiilor pentru dezvoltarea sa durabilã.Aici intervine capacitatea 

localnicilor de a conlucra în scopuri comune, axati pe comunitãtile locale, pentru a-si 

dezvolta propriul viitor. 

          Programul LEADER oferã zonelor rurale noi instrumente pentru construirea 

propriului viitor într-un mod durabil si aduce cu sine metodologii si bune practici care pot 

fi transferate din/în diferitele zone rurale ale tãrilor Uniunii Europene.  
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         Grupul  de Actiune Localã Confluente  Nordice  îsi propune sã aducã - prin Planul 

de Dezvoltare Localã elaborat –cele mai bune argumente care sã demonstreze capacitatea 

sa de a aplica Axa LEADER cu succes.  

        În tot acest demers, avem încrederea cã parteneriatul creat in  teritoriului Confluente  

Nordice  include  oameni receptivi care pot valorifica potentialul local. Împreunã am 

decis sã gãsim solutii pentru nevoile identificate. Experienta dobânditã pânã acum, 

relevatã în proiecte comune, ne-a convins cã dezvoltarea zonalã este esentialã deoarece 

conduce la emanciparea unui grup mai mare de oameni, la dezvoltarea unei arii mai 

întinse, la crearea unei simbioze între localitãtile învecinate care sã urmãreascã 

dezvoltarea mediului economic si perfectionarea abilitãtilor de organizare ale comunitãtii 

locale. 

În acest sens avem convingerea cã în teritoriu, grupul de actiune localã reprezintã 

„motorul‖ care va pune în functiune angrenajul în vederea întãririi capacitãtilor de 

dezvoltare si implementare a strategiilor locale, a conservãrii patrimoniului cultural si 

natural, de eficientizare a agriculturii, dezvoltare a turismului si micilor afaceri, de 

valorificare a traditiilor. 

          Creionat în urma procesului de elaborare a strategiei este : 

Planul Local de Actiune a microregiunii Confluente  Nordice   – ca instrument de 

planificare si implementare, contine un set remarci pe domenii de activitate ce se aplica 

intr-un termen determinat, in scopul realizarii obiectivelor generale stabilite intr-o 

strategie. 

           Modul de realizare al Planului Local de Actiune trebuie sa corespunda termenului 

fixat pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a microregiunii.  

 Planul Local de Actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan 

relativ scurt care are la baza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de 

obicei intr-o zona bine stabilita.  

 Stabilirea Planului Local de Actiune se va face in intrevale cat mai scurte, asfel 

incat tintele fixate sa tina cont de situatia macroeconomica atat la nivel national, regional 

si local cat si de parerile cetatenilor zonei. Planul local de actiune se va revizui la o 

perioada de 3 ani, dupa recomandarea specialistilor, pentru a preveni erorile care pot sa 

apara in privinta proiecţiilor resurselor unui proiect. 
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 2. PRINCIPII SI CONDITII 

 

 Pentru indeplinirea Planului Local de Actiune, Grupul de Acţiune Locală 

Confluente  Nordice  , trebuie sa-si intăreasca capacitatea institutionala la toate nivelele 

de decizie si executie, aceasta presupunand atragerea si furnizarea de resurse financiare 

suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme 

de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor. 

 Solutionarea problemelor curente, cat si a celor de perspectiva depinde in foarte 

mare masura de gradul de competenta al personalului şi conducerii GAL-ului. 

 Consolidarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care trebuie sa 

se actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii personalului angajat, fata de accesul 

şi implicarea cetatenilor in activitatea de implementare a unei investitii. 

 In acest sens, există o preocupare reală a autoritatilor de implementare pentru  

armonizarea procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. 

 In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, Grupul de Actiune Local Confluente  

Nordice  a demarat un amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor din microregiune, 

cu privire la obiectivele strategice programate a fi atinse in perioada 2010-2013. 

 

 3. OBIECTIVE GENERALE 

 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a microregiunii Confluente  

Nordice   sunt: 

 Asigurarea conditilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura; 

 Impadurirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate; 

 Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; 

 Protectia mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea 

Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate, inclusiv energii 

regenerabile; 

 Imbunatatirea sistemului de sanatate; 

 Asigurarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la 

infrastructura (apa, distributie gaze, cai de transport); 

 Dezvoltarea turismului şi agroturismului si a sectorului conex; 

 Modernizarea scolilor si gradinitelor din zonă la standarde europene; 

 Cresterea ratei de ocupare si combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin 

creerea de noi oportunitati investitionale.tineri+femei  
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 4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A G.A.L. 

 

 Respectarea diversitatii si a problemelor specifice microregiunii Confluente  

Nordice   si asigurarea participarii cetatenilor la luarea deciziilor ce vizeaza rezolvarea 

propriilor probleme, constituie conditiile de baza ale unei dezvoltari social-economice 

rapide. In acest scop Grupul de actiune Locala Confluente  Nordice   se constituie ca o 

interfata intre cetatean si structurile de implementare a proiectelor cu finanţare europeană. 

Din acest motiv trebuie elaborat si dezvoltat un sistem de administrare bazat pe 

promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional. 

 

Activitatea publica locala a G.A.L. Confluente  Nordice   va fi orientata spre: 

 

 Dezvoltarea comunitatilor in scopul unirii eforturilor tuturor locuitorilor din zonă 

pentru solutionarea problemelor comune;. 

 Dezvoltarea infrastructurii comunitatilor apartinătoare microregiunii (transport, 

invatamant,  asistenta sociala , aprovizionarea cu apa, caldura etc.) 

 Elaborarea, aprobarea si controlul strict asupra utilizarii transparente a bugetului 

Ajustarea in continuare a cheltuielilor  la posibilitatile reale de acumulare a 

veniturilor Grupului de actiune locala ; 

 

Eficientizarea gestionarii mijloacelor financiare, prin: 

 

 Organizarea licitatiilor de cumparare pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si 

servicii pentru necesitatile Grupului de actiune locala din banii publici; 

 Stoparea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin eficientizarea activităţilor, 

acolo unde este cazul; 

 Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea 

limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a resurselor Gal 

Confluente  Nordice   ; 

 Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati 

catre sfera privata; 

 

Consolidarea finantelor publice: 

 

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)



Pagina 103 din 146 

 Asigurarea resurselor financiare pentru proiectele şi masurile de satisfacere a 

necesitatilor social-economice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea 

teritoriului subordonat; 

 Constituirea de fonduri  pentru sustinerea unor programe de interes zonal; 

 Sustinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forta motrice a economiei de piata. 

 

Stabilirea si promovarea parteneriatului: 

 Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; 

 Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in 

domeniile social, cultural si de mediu. 

 

Consolidarea managementului Grupului de Acţiune Locală consta in: 

 

a. Dezvoltarea managementul resurselor umane 

 

 Preocuparea autoritatilor locale pentru pregatirea continua a personalului propriu pe 

domeniile prioritare dezvoltarii microregiunii. 

 

b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala 

 

 Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; 

 Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; 

 Identificarea unui sistem de training adecvat. 

 

c. Folosirea eficienta a resurselor umane 

 

 Fixarea regulilor de organizare si functionare a GAL-ului, identificarea numărului de 

persoane implicate si a regulamentului de funcţionare; 

 Personalul sa lucreze in domenii de activitate bine definite., cu atribuţii clare. 

 

d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale 

 Responsabilizarea personalului implicat/angajat in conformitate cu prevederile legale; 

 Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; 

 Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; 

 Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea 

activitatilor depuse. 

 

e. Schimbarea de fond a raportului dintre GAL si cetatean 

 Serviciul public orientat in folosul cetateanului; 
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 Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii 

economici; 

 Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; 

 Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; 

 Implementarea unui sistem de management al calitatii.  

 

f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor GAL 

 Administrarea eficienta a banilor publici; 

 Dezvoltarea microregiunii prin atragerea finanţării nerambursabile externe pentru 

proiecte si programe în zonă, pentru solutionarea problemelor comune şi specifice; 

 Cheltuirea eficienta a fondurilor. 

 

g. Dezvoltarea managementul informatiilor 

 Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; 

 Analizarea nevoilor în domeniul software. 

 

 

5. PROIECTIA FINANCIARA 

 

 Planificarea strategica din punct de vedere financiar a partenerilor GAL  a fost 

realizata  si estimata pentru urmatorii trei ani. 

PLANUL DE FINANTARE AL GAL  CONFLUENTE NORDICE   
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Planul de finanţare se va atașa  în versiunea electronică, atât în forma PDF cât și în format Excel. 

  

Buget GAL (in EURO, total perioada implementare strategie) 

  

Denumire parteneriat :    GAL  CONFLUENTE NORDICE    

Județul :   SUCEAVA  

A B C D E F G H 

Denumirea Măsurii 
Valoare 

publică  
Contribiție 

privată  

 Cost Total Ponderea (%) 

măsurii din  

valoarea 

publică PDL 

Contribuție 

FEADR 

Contribuție 

% contributie  

publică  

conform fișei 

tehnice a 

masurii din 

PNDR  B+C Natională  

  B-F 

1.Formare 

profesională(training), 

informare şi difuzare de 

cunoştinţe(M111) 

 

10.000 
0 

 

10.000 

 

 

0,35 

 

8.000 

 

2.000 
100% 

2. Instalarea tinerilor fermieri 

(M112) 
332.000 0 332.000 11,65 265.600 66.400 100% 
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3.. Sprijinirea fermelor de 

subzistenta (M141) 

 

0 
0 

 

0 

 

0,00 

 

0,00 

 

0 
100% 

4. .Modernizarea exploataţiilor 

agricole (M121) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0 
50% 

5..Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi 

forestiere (M123) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,00 

 

0,00 

 

0 
50% 

6..Prima împădurire a 

terenurilor agricole 221 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

70% 

7..Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-

întreprinderi (M312) 
400.000 70.588 470.588 14,04 320.000 80.000 85% 

8.Încurajarea activităţilor 

turistice (M313) 
440.500 77.736 518.236 15,46 

 

352.400 

 

88.100 
85% 
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9. Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătătirea 

serviciilor de bază pentru 

economia si populaţia rurală si 

punerea în valoare a mostenirii 

rurale(M322) 

 

1.347.500 
0 

 

1.347.500 

 

47,28 

 

 

1.078.000 

 

 

269.500 

100% 

10.Implementarea proiectelor 

de cooperare(M421) 
20.000 0 20.000 0,70 

 

16.000 

 

4.000 
100% 

11.Asistenta  tehnica Cheltuieli 

de funcționare 

GAL,componenta a + 

componenta b 

300.000 0 300.000 10,53 
 

240.000 

 

60.000 
100% 

TOTAL 2.850.000 
 

148.324 

 

2.998.324 
100,00 

 

 

2.265.800 

 

 

584.200 

  

 

 

 

Capacitatea de mobiliza  cofinantarea necesara  in cadrul planului de dezvoltare microregiunii Confluente Nordice va 

fi realizata  prin Unitatea de implementare a Planului de Dezvoltare Locala – structura operativa a Grupului de Actiune 

locala Confluente Nordice , responsabila  de implementarea  Planului de  Dezvoltare Locala . 

Formatted: Italian (Italy)

Formatted: Italian (Italy)



Pagina 108 din 146 

 Rolul  unitatii de implementare  este de a urmari  realizarea  masurilor identificate  ca fiind prioritare  pentru 

dezvoltarea durabila a  microregiunii Confluente Nordice., de a monitoriza realizarea  legaturilor  dintre prioritati, obiective  

operationale si masuri conform  machetei anexate .   

Precizam ca  asigurarea cofinantarii proiectelor   din strategia de dezvoltare locala a microregiunii vor fi asigurate  atat 

din surse proprii ale beneficiarilor cat si din credite  contractate de la  institutii financiare . La depunerea fiecarui proiect in 

vederea  selectiei pentru a obtine fianantare, beneficiarii vor depune o delaclaratie angajament cu sursele de cofinantare a 

fiecarui proiect  prezentat spre analiza .   
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Principalele  investitii  votate de catre reprezentatii parteneriatului sunt :  

 

Promovare Brand/ marcã sub care sã se 

comercializeze produsele Proiect integrat 

aplicant GAL  

Realizare de târguri si evenimente Proiect integrat aplicant GAL  

Promovarea produselor în alte teritorii/ schimb de 

experientã Proiect integrat 

aplicant GAL  

Înfiintarea de asociatii si grupuri de producãtori Proiecte destinate APL, ONG, parteneri privati 

din microregiunea Confluente Nordice 

 

Înfiintare fermã agricolã model/stâna turisticã Proiecte destinate parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Colectarea/ prelucrare a plantelor medicinale si de 

pãdure, a ciupercilor 

Proiecte destinate ONG,  parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Dezvoltarea/crearea de sere/pepiniere/livezi Proiecte destinate parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Identificare piatã de desfacere (creare retea 

proprie de distributie) 

Proiecte destinate parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Reabilitare spatiilor destinate pensiunilor 

agroturistice si adaptarea 

pensiunilor existente la particularitãtile zonei 

Confluente Nordice  

Proiecte destinate parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Dotarea/echiparea întreprinderilor existente Proiecte destinate parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Dezvoltarea resurselor umane angrenate în turism 

- Scoala de gastronomie si ospitalitate 

Proiecte destinate parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Crearea de mici ferme zootehnice pentru tinerii 

din microregiune  

Proiecte destinate parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Crearea de mici afaceri traditionale : gogoserie, 

covrigarie  

Proiecte destinate parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Crearea unui centru de colectare a frictelor de 

padure, a ciupoercilor  si plantelor medicinale  

Proiecte destinate parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Investitii în infrastructura de transport (microbuze 

care sa asigure transportul public) 

Proiecte destinate parteneri APL, privati  din 

microregiunea Confluente Nordice 
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Amenajarea spatiilor de cazare-servicii în stil 

traditional, amenajarea 

unor ateliere de lucru ca mijloc de transmitere a 

mestesugurilor 

 

Proiecte destinate parteneri privati din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Înfiintare centru de asigurare a serviciilor sociale 

pentru batrâni si persoane cu nevoi speciale 

 

Proiecte destinate parteneri APL, ONG, privati  

din microregiunea Confluente Nordice 

 

Renovarea clãdirilor publice aflate în patrimonial 

cultural si arhitectural 

Proiecte destinate parteneri APL,   din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Dezvoltare piatã de desfacere produse (crearea 

unu centru comercial 

pentru produsele traditionale, dezvoltarea unui 

depozit de cartofi) 

Proiecte destinate parteneri APL, privati  din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Amenajare trasee turistice, spatii de agrement Proiecte destinate parteneri APL, privati  din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Dezvoltarea pensiunilor/locurilor de cazare 

 

Proiecte destinate parteneri  privati  din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Investitii în sisteme de producere si furnizare de 

energie din surse regenerabile 
Proiecte destinate parteneri APL, privati  din 

microregiunea Confluente Nordice 

 
Investitii in realizarea de retele delimitate de 

electrificare pentru  cartierele  tinere din comunele  

microregiunii 

Proiecte destinate parteneri APL, din 

microregiunea Confluente Nordice 

 

Punerea în valoare a resurselor/atractiilor turistice 

Proiect integrat 

aplicant GAL  Confluente Nordice 

Restaurarea, consolidarea si conservarea 

obiectivelor de patrimoniu 

cultural si natural din spatiul rural 

 Proiecte destinate parteneri APL, unitati de cult   

din microregiunea Confluente Nordice 

 

Proiecte de mediu  Proiecte destinate parteneri APL, ONG 

Campanii de informare Proiect integrat aplicant GAL  

Dezvoltarea cooperarii transnationale  aplicant GAL  

 

 

6.. REALIZAREA  PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI 

PARTEA A : PARTENERIATUL 

 

6.1 Prezentarea procesului de elaborare a Planului de dezvoltare Locală 

        (parteneriatul  care realizează Planul de Dezvoltare Locală) 
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                     Planul a fost elaborat in mai multe etape :  

 s-au constituit grupuri de lucru; 

  s-au  efectuat  consultări la nivel local pe baza de chestionare si dezbateri   

  s-a realizat  asocierea diferiţilor parteneri (ONG, organizaţii politice, întreprinderi, potenţiali 

beneficiari – organisme tehnice –administraţie) 

  s-a realizat  un comitet de coordonare –de  realizarea de anchete –de organizarea de diverse 

acţiuni. 

                  

– ETAPA – ACTIVITATEA 

– Identificarea actorilor locali implicaţi în 

procesul de elaborare a strategiei  

–  

– Este important ca, pe lângă reprezentanţi ai 

administraţiei publice locale şi ai instituţiilor publice 

relevante, la elaborarea strategiei să fie implicaţi şi 

reprezentanţi ai sectorului privat şi ai cetăţenilor 

localităţilor membre ale GAL Confluente Nordice    

(ONG-uri, organizaţii comunitare şi grupuri de 

interese din sectorul privat, organizaţii/lideri de la 

nivel politic, cultural). Planul de dezvoltare trebuie 

elaborat în parteneriat şi cu participarea tuturor 

actorilor locali cărora li se adresează. 

– Identificarea viziunilor actorilor locali – Aceste viziuni s-au referit la aspectele prioritare care 

trebuie abordate şi a beneficiilor care pot fi obţinute 

ca urmare a implementării Planului de Dezvoltare 

Locala. 

– Constituirea grupurilor de lucru – Aceste grupuri au fost  formate din reprezentanţi ai 

comunitatilor locale care deţin pregătirea necesară, ai 

actorilor locali implicaţi în procesul de elaborare a 

strategiei. 

– Stabilirea programului sau calendarului 

de lucru 

– Planul de timp conţine activităţile ce au fost derulate 

pentru elaborarea Planului, întâlnirile ce au fost  

organizate, resursele necesare, responsabilităţile 

echipei şi durata etimativă a fiecărei activităţi. 

– Elaborarea propriu-zisă a Planului – Această etapă s-a realizat prin parteneriat între leader-

ul de proiect  şi grupurile de lucru, printr-un dialog 

continuu. 

– Stabilirea planului de acţiuni – Rezultatul acestei etape reprezinta prioritizarea 

acţiunilor ce vor fi implementate pentru îndeplinirea 

obiectivelor. Sunt cuprinse  acţiunile de întreprins, 

bugetul estimativ, posibile surse de finanţare şi 

durata. Acţiunile vor fi redate în funcţie de prioritatea 
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lor. 

– Supunerea dezbaterii publice şi 

aprobării membrilor fondatori, actorilor 

locali si comitetului local de selectie 

– Rezultatele obţinute în diferitele faze de elaborare a 

Planului (diagnosticul teritoriului, analiză SWOT, 

obiective strategice) au fost supuse dezbaterii publice, 

iar produsul final va reprezenta dosarul de 

candidatura. 

   In activitatile de elaborare a strategiei de dezvoltare locala  metodologia de animare a fost fundamentata 

pe principiile Programului  Leader în cadrul PNDR 2007 – 2013 (aplicandu-se  schema de animare a 

elaborării candidaturii de mai jos)  realizandu-se după următorii paşi: 

a) Leader-ul, a fost desemnat ONG- ul  Asociatia Provip autoritate legitimă nonprofit ; 

 

b) O analiză sumară (localizare geografică, tipuri de localităţi – oraşe, comune, sate, număr de 

locuitori etc.) a localităţilor cuprinse în teritoriului dorit pentru viitorul potenţial GAL; 

c) S-au identificat persoanele resursa – cei 6 experti  implicati in proiect  

 

d) S-au pregatit si prezentat pe parcursul a 2 luni : 2 sesiuni de informare si doua  sesiuni de lucru  

la initiativa  Leaderu-lui . 

 

e) S-au organizat trei grupuri de lucru cre au  deliberat  pe parcursul a cate 4 întâlniri de lucru . 

 
SESIUNI DE LUCRU IN CADRUL PROIECTULUI “GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA  

CONFLUENTE NORDICE   ” 

 

Metoda: ABORDARE ACTIVA (interviuri, chestionare, mese tematice) 

Scop:  DIRECTII SI OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE ALE TERITORIULUI GAL 

CONFLUENTE NORDICE        PRIN PROGRAMUL LEADER 

 

Discutiile si dezbaterile se vor desfasura pe durata a 3 sesiuni de lucru, dupa modelul: 

 

 

 

 

TEMATICA  ABORDATA: 

 

1. Politici axate pe probleme – dezvoltarea teritoriilor rurale ale GAL  Confluente Nordice    

2. Rolul actorilor locali reprezentativi din microregiunea GAL Confluente Nordice       in cadrul 

procesului de dezvoltare rurala  a GAL – identificarea liderilor comunitari 

3. Metode de analiza in diagnosticarea teritoriului: vor fi realizate interviuri, mese tematice si analiza 

documentelor (statistici, indicatori, monografii, studii)  

4. Identificarea beneficiilor cu privire la crearea GAL Confluente Nordice       

5. Definirea problemelor din teritoriu si a cauzelor lor: se va elabora analiza SWOT  

6. Identificarea alternativelor pentru solutionarea problemelor  

7. Selectia si evaluarea alternativelor  

8. Analiza rezultatelor  

9. Definirea obiectivelor  

10. Elaborarea planului de actiune: ce trebuie facut, a cui e sarcina, cand se executa, resurse si 

mijloace disponibile, actiunile intreprinse, rezultate sau efecte asteptate. 

ANALIZA 

SITUATIONALA 

PLANIFICARE PROIECTE IMPLEMENTARE EVALUARE 
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Elaborarea  Dosarului de Candidatura  a fost dominat de o regula – cea a participarii. Prin 

diverse mijloace s-a obtinut opinia populatiei cu privire la posibilele directii de dezvoltare ale zonei. 

Elementele folosite pentru a canaliza participarea societatii au fost urmatoarele: 

 

- INTERVIURI PERSONALE  

S-a intocmit o lista cu institutii si actori cheie din teritoriu care ar putea sa aduca o viziune 

clara si reala cu privire la situatia comunitatilor. In acest sens, destinatarii „tip” au fost 

reprezentantii politici: primari, consilieri, liderii sectoarelor de activitate, a miscarilor asociative, 

ONG-uri. 

  Interviurile au avut ca scop, pe de o parte, sa obtina o prima abordare a situatiei  teritoriului  

si a posibilelor solutii la problemele gasite, iar pe de alta parte, sa stabileasca daca persoana 

intervievata ar fi un actor interesant pentru a fi convocat la o masa sectoriala, datorita gradului sau 

de cunostinte, a capacitatii sale de a oferi raspunsuri la intrebarile puse. Interviul a permis legarea 

persoanei intervievate de proces, avand in vedere ca este un plan strategic participativ realizat de 

jos in sus. In acest sens, s-a transmis persoanelor intervievate constientizarea  importantei 

implicarii in acest proces. Axul central al chestionarului folosit  a tratat subiecte ca: situatia actuala 

a teritoriului si posibilele tendinte (incluzand  intrebari tematice despre  teritoriu, populatie, 

activitate economica, situatie socio-culturala si dezvoltare rurala). 

Interviurile s-au desfasurat intr-un mod in care a permis persoanei intervievate sa-si expuna 

initiativele personale in zona sa de influenta si lista persoanelor care ar putea participa  la mesele 

tematice. 

 

- MESE TEMATICE 

 Obiectivele urmarite in cadrul acestei activitati au fost: cunoasterea situatiei teritoriale in 

diverse zone tematice, si plecand din acest punct, elaborarea analizelor SWOT pentru  fiecare 

dintre ele. Actorii selectati pentru fiecare masa – agenti, institutii, organisme, asociatii, - au fost 

elementele cheie pentru obtinerea informatiilor. 

 Mesele tematice s-au constituit ca o metoda de actiune care, cu un suficient grad de 

creativitate si cu acele cunostinte referitoare la teritoriu, a reusit sa se adapteze la realitatea si 

circumstantele  prezente, cu rezultate care au permis o aplicare directa in procesul  de elaborare a 

Strategiei GAL Confluente Nordice      . 

 Pentru fiecare categorie tematica s-a selectat un grup de aproximativ 10 persoane, avand 

urmatoarele caracteristici: sa detina informatii de prima mana cu privire la temele pentru care au 

fost alesi, sa doreasca sa colaboreze in cadrul procesului si sa aiba o anumita capacitate de decizie si 

de influenta in raport cu aceste teme. 

 Fazele teoretice pentru organizarea si desfasurarea meselor tematice au fost urmatoarele: 

- Stabilirea obiectivelor. De ce informatii avem nevoie? 

- Elaborarea ghidului 

- Contractarea si confirmarea agentilor participanti 

- Pregatirea materialelor si a locului de desfasurare 

- Desfasurarea mesei de lucru 

- Transcrierea 

- Analiza rezultatelor 

- Elaborarea analizei SWOT 

- Elaborarea Strategiei si a Planului de Dezvoltare Locala 

Desfasurarea meselor: 

- s-au facut prezentarile, s-a explicat scopul mesei si care  sunt rezultatele asteptate in urma acestor 

actiuni; 
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- s-a facut o scurta prezentare a situatiei din teritoriu bazandu-ne pe indicatorii care au facut 

obiectul subiectului de dezbatere; 

- dezbaterile s-au desfasurat  respectand un ghid care contine un ansamblu de variabile care au 

trebuit tratate la masa (situatia actuala, tendinte, probleme, cauze, solutii, comentarii). 

 Acest proces a permis locuitorilor sa se pronunte cu privire  la activitatile pe care le 

considera ca fiind prioritare. O parte din activitatile care se urmaresc  in mod fundamental sunt: 

 - dezvoltarea socio-economica a zonei 

 - nevoia crearii locurilor de munca, in special pentru tineri si femei 

 - implicarea actorilor locali in dezvoltarea regiunii GAL Confluente Nordice       . 

Aceste metode de interactiune cu populatia rurala a GAL Confluente Nordice      au dus la 

implicarea actorilor locali  in pregatirea Planului de Dezvoltare Locala, si s-a analizat progresul 

inregistrat, discutandu-se si despre constrangerile intampinate. 

In acest tabel se rezuma activitatile descrise: 

 

  

– Instrumente 

de 

participare 

– Dinamica – Tip de participanti – Obiective 

– Prezentarea 

regiunii 

GAL 

Confluente 

Nordice 

– Discutii 

– Intalniri 

– Consultari cu sprijinul 

liderilor locali de opinie 

– Comitete locale ale 

comunitatii 

– Principalii agenti socio-

economici, 

reprezentanti ai 

Autoritatilor Publice 

Locale, reprezentanti ai 

ONG, interesati de 

dezvoltarea teritoriului 

– Informarea cu privire la 

procesul de elaborare a 

Strategiei de Dezvoltare 

pentru microregiunea GAL 

Confluente Nordice     , si 

procesul participativ pe care 

il presupune. 

– Interviuri 

personale 
– Interviu urmand un 

chestionar prestabilit 

– Focus grupuri 

– Chestionare adresate 

actorilor locali 

– Institutii si actori cheie 

din teritoriu care sa 

poata aduce o viziune 

reala cu privire la 

situatia localitatilor si a 

activitatilor concrete. 

– Dispunerea de informatii 

calitative de prima mana cu 

privire la situatia teritoriului 

analizat, problemele sale 

cele mai grave, cat si 

posibilele solutii si 

propuneri pentru viitor. 

– Mese 

tematice 
– Dezbatere cu privire la 

variabilele luate in 

considerare cu 

respectarea unui ghid; 

– Votarea si dezbaterea 

propunerilor lucrate de 

catre grupurile de lucru 

pana la stabilirea unui 

consens; 

– Votarea in functie de 

gradul de urgenta si 

importanta a liniilor 

strategice . 

– Persoanele 

reprezentative pentru 

fiecare sector tratat in 

parte; 

– Reprezentantii fiecarei 

mese tematice; 

– Principalii  agenti 

socio-economici si 

reprezentanti ai APL si 

ONG organizati pe 

localitati. 

– Elaborarea analizelor 

SWOT teritoriale; 

– Validarea propunerilor 

strategice prezentate de 

grupurile de lucru; 

– Prioritizarea liniilor 

strategice si a obiectivelor; 

– Prezentarea documentului -  

strategia rurala a asociatiei 

GAL Confluente Nordice     
. 
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Partea cantitativa a diagnosticului strategic s-a realizat prin intermediul  analizei unui 

ansamblu de indicatori de statistica din teritoriu, ca de exemplu: suprafata, terenuri in functie de 

categoria de utilizare, reteaua de drumuri, rata somajului, nivelul de studii, rata migratiei etc. 

Majoritatea acestor indicatori au fost obtinuti prin colaborarea cu Primariile din teritoriul 

potential GAL  Confluente Nordice    . 

 Analiza acestor indicatori de statistica, clasificati pe zone tematice si macrovariabile a 

permis conturarea unui tablou general al situatiei din teritoriul GAL Confluente Nordice     , in 

termeni cantitativi, oferind specialistilor GAL date fundamentale pentru obtinerea unor concluzii  

cu privire la situatia teritoriului. 

 Obiectivele analizei indicatorilor au servit la pregatirea meselor tematice, avand in vedere ca 

la inceputul fiecarei  mese s-au prezentat  principalele concluzii trase din analiza indicatorilor  ce 

au legatura cu aria tematica a mesei. 

 Acesti indicatori  vor evidentia daca,  odata cu trecerea timpului, implementarea planului 

strategic a dat rezultate, prin compararea   valorilor. 

 Pentru diagnosticul calitativ al zonei s-a pornit de la informatia obtinuta in cadrul 

diferitelor  procese participative – interviuri personale, mese tematice si intersectoriale. In urma 

corelarii acestor informatii primare, atat cantitative, cat si calitative s-au sintetizat principalele 

elemente ale  analizelor anterioare, redactandu-se analiza SWOT  cu cele patru parti ale sale: 

puncte slabe, riscuri, puncte forte si oportunitati. Scopul acestei analize a fost, pe de o parte de a 

evidentia principalele elemente ale diagnosticului, iar pe de alta parte a servit ca punct de plecare in 

etapa de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala. 

 Pentru fiecare arie tematica s-au ales principalele puncte forte, puncte slabe, oportunitati si 

riscuri care au reiesit in cadrul dezbaterilor,urmarind criteriul de a include  acele aspecte care sunt 

de o importanta strategica maxima pentru  teritoriul GAL Confluente Nordice     . 

 

Metoodologia pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala. Elaborarea Strategiei a constat in 

stabilirea actiunilor care trebuiesc intreprinse in teritoriu pentru  a atinge obiectivele fixate pentru aceasta. 

Actiunile strategice marcheaza liniile directoare pentru intreg ansamblu teritorial  cu un caracter global in 

sensul ca reunesc decizii convenabile de luat  de catre diferiti actori  locali. 

 Definirea obiectivelor  si a strategiilor. In urma intalnirilor desfasurate si a meselor tematice cu 

actorii locali, s-au intocmit si redactat propunerile strategice pentru teritoriul     GAL Confluențe 

Nordice plecand de la sugestiile culese de la mesele tematice din analizele SWOT tematice si din 

aporturile pe care specialistii GAL le-a considerat in mod special relevante desi nu au fost prezentate la 

aceste mese. Aceste propuneri strategice s-au organizat ierarhic pe obiectibe, linii strategice  si actiuni 

strategice. Pentru atingerea fiecarui obiectiv  s-au trasat anumite linii strategice, si pentru fiecare din ele, o 

serie de actiuni. Prin urmare obiectivele, liniile si actiunile au fost clasificate  pe arii tematice. 

 In vederea valorificarii gradului de urgenta si importanta a liniilor s-a atribuit un punctaj  de la 1 la 

5 fiecarui criteriu (pentru urgenta, 1  inseamna mai putin urgent si 5 foarte urgent ; iar pentru importanta – 

1 reprezinta mai putin important si 5 foarte important). 

 In urma desfasurarii acestor activitati si actiuni,  s-a inceput elaborarea Strategiei  de Dezvoltare 

Locala  a teritoriului GAL Confluențe Nordice, incluzand documentele de diagnostic  si propunerile 

strategice. 

 

  Întâlnirile s-au desfasurat la  cabana Hanul Voievozilor din Horodnic de Sus  si au 

abordat urmatoarele tematici de lucru : 

Prima întâlnire: 

a) Prezentarea diagnosticului pe temă a microregiunii Confluente Nordice; 

b) Schimburi şi aport de idei noi; 
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c) Căutarea de eventuale informaţii suplimentare. 

A doua întâlnire : 

a) Stabilirea principalelor acţiuni ce urmează a se desfăşura în continuare; 

A treia întâlnire : 

a) A avut loc validarea  strategiei in data de 12.11.2010, a propunerilor şi a alegerii organizării 

acţiunilor. 

b) S-au prezentat concluziile  lucrărilor în faţa reprezentanţilor localităţilor din teritoriu şi a 

celorlalţi parteneri esenţiali ai teritoriului 

c) S-a  discutat elaborarea candidaturii şi in etapa de preselectie o reanalizare a  strategiei; 

d) Validarea dosarului de candidatura final de către parteneri a avut  loc in luna octombrie 2010. 

         Tot acest proces de animare al teritoriului şi de elaborare a candidaturii a fost  consemnat în 

documentele aferente şi sunt  anexate la dosarul de candidatură. 

 

6.2 Prezentarea parteneriatului decizional 

6.2.1 Descrierea partenerilor 

Partenerii grupului de actiune locala vor fi asociaţi la procesul de monitorizare a proiectului din 

partea  instituţiilor pe care le reprezintă şi a funcţiilor ocupate de aceştia in cadrul acestora, făcând 

distincţia între partenerii publici, privaţi şi ONG.  

Partenerii grupului de actiune locala vor fi asociaţi la procesul de monitorizare a proiectului din 

partea  instituţiilor pe care le reprezintă şi a funcţiilor ocupate de aceştia in cadrul acestora, făcând 

distincţia între partenerii publici, privaţi şi ONG.  

ANALIZA PARTILOR INTERESATE IN PROIECT 

Grupul celor 

interesati 

Care este beneficiul sau 

pierderea lor ca urmare a 

proiectului?  

Cerinte pentru suportul 

lor continuu in proiect 

Mecanismul de 

participare a 

acestora 

Mediul public 

 

 

 

 

 

 

Consiliile 

judetene 

+ locuri de munca noi 

+ servicii publice 

+ modernizare 

+ finantari europene 

+ promovarea unei mentalitati 

antreprenoriale 

-asigurarea cofinantarii pentru  

proiecte de interes public 

 

 

consultare continua in 

planificarea si 

implementarea 

proiectului la nivel 

local 

Sedintele 

saptamanale 

Adunarile 

generale 

Grupurile de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

-specialisti, 

sprijin 

metodologic 

Mediul privat + oportunitati de 

specializare/formare 

+ cresterea pietei de desfacere  

 Sedintele 

saptamanale 

Grupurile de 
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+ finantari europene 

-asigurarea cofinantarii pentru 

proiecte 

lucru 

ONG + oportunitati de formare 

+ finantari europene 

+  

Implicarea in 

dezvoltarea noilor 

practici 

Sedintele 

saptamanale 

Grupurile de 

lucru 

Cultele + promovarea patrimoniului 

bisericesc 

+ programe educative in 

colaborare cu bisericile 

+ finantari europene 

 

 Sedintele 

saptamanale 

Grupurile de 

lucru 

Formatiuni 

etnice 

+ conservarea identitatii 

culturale  

+ finantari europene 

 

 Sedintele 

saptamanale 

Tineret + atentia crescuta la nevoile 

tinerilor 

+oportunitati de formare 

+spatii de agrement 

+finantari europene 

 

 Sedintele 

saptamanale 

 

Tabelul de mai jos precizează componenţa comitetului de selectare a proiectelor selectate de GAL 

Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. În 

ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum‖, respectiv 

pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 

parteneri, din care peste 51% din dreptul de vot, să fie din mediul privat şi societate civilă. 

 Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru 

efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR) 

             Din cadrul parteneriatului GAL  fac parte 48 de membri, 12 - reprezentanti ai administratiei 

publice locale, 25 parteneri privati , si 11 reprezentanti ai societatii civile. 

 

- Componenta parteneriatului   GAL Confluențe Nordice este format din 48 parteneri  astfel : 

- Din care : 

Ponderea (%) grupurilor care includ parteneri privaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile în 

cadrul parteneriatului = 75% 

 

 Claculul  a fost fundamentat  pe datele  din  documentele parteneriatului , dupa cum urmeaza :  

 

TOTAL PARTENERI – 48 PARTENERI 

Nr 

crt  

Denumire   grupuri Numar total % 

1 Total parteneri  48 100 

2 Parteneri publici 12 25% 
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3 Parteneri privati 36 75% 

4 Tineri 21 43,75% 

5 Femei 15 37,50% 

Structura parteneriatului se prezinta astfel: 

 
GAL CONFLUENTE NORDICE     CNP 

       

NR CRT DENUMIRE PARTENER   PRIVAT FEMEIE TANAR 
SUB 40 
ANI  

 

1 Consiliul Judetean Suceava  1     

2 Directia Sanitar Veterinara  si 
pentru Siguranta Alimentelor 
Suceva 

1     

3 Asociatia profesionala 
Management Regional 

 1 1   

4 Oras Gura Humorului 1     

5 Comuna Berchisesti 1     

6 Comuna Capu Campului 1     

7 Comuna Ciprian Porumbescu 1     

8 Comuna Cornu Luncii 1     

9 Comuna Dragoiesti 1     

10 Comuna Malini- reprezentata 
prin SC VITORIA LIPAN  
SRL – reprezentant 
economic  

 1  1 1841215336915 

11 Comuna Ostra 1     

12 Comuna Paltinoasa 1     

13 Comuna Slatina 
reprezentata prin SC 
LAPUSNEANU SRL – 
reprezentant economic 

 1    

14 Comuna Stulpicani 1     

15 Comuna Valea Moldovei 1     

16 ASOCIATIA PROVIP  1    

17 SC EURODIVIP SRL  1  1 1720327330781 

18 SC DIVIP PROD SRL  1  1 1720327330781 

19 SC DSH Company Turism 
SRL 

 1 1 1 2750611332156 

20 SC LUCOSILV SRL   1  1 1760402330810 

21 SC EURO AUDIT SRL   1    

22 SC REGIONAL CONSULTING 
SRL  

 1  1 1770801335019 

23 Asociatia Comunelor  din 
Romania - Filiala judeteana 
Suceava 

 1    

24 Bursa Romana de Marfuri  1    

25 Camera de Comert Suceava  1    

26 Asociatia de Dezvoltare a 
Turismului Gura Humorului 

 1    

27 SC DATIS COMPUTERS SRL  1    

28 FUNDATIA UMANITARA 
DOMUS  

 1 1   

29 SC ANCONI COMSERV SRL  1 1   

30 SC ARTIMAR SRL  1  1 1721025332163 
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31 ASOCIATIA UMANITARA 
FAM 

 1 1 1 2720923332161 

32 SC EXPROTURISM 
CONSTRUCTII SRL 

 1 1 1 2781117332141 

33 SC VEDRA SRL  1  1 1710711332147 

34 SC CAPIROLI SRL  1    

35 FORUMUL GERMAN  1 1   

36 SC ZOOM SRL  1    

37 PENSIUNEA ORHIDEEA - SC 
NEVIS COM SRL 

 1  1 1800524336675 

38 ASOCIATIA 
PROPRIETARILOR DE 
PADURI DIN BUCOVINA 

 1  1 1780302336048 

39 SC HANUL CRIZOV SRL  1 1 1 2870528336529 

40 SC FOREST UNG SRL  1 1 1 2790623332168 

41 SC ACASA IN BUCOVINA  1 1 1 2740726332169 

42 SC VALEA RAIULUI SRL  1 1 1 2750110332155 

43 SC CRACANA PROD COM 
SRL 

 1 1 1 2721106332187 

44 SC TRANSGEO SRL  1  1 1710808332179 

45 SC GHEZA TRANS SRL  1 1 1 1720814332157 

46 SC NECAR SRL  1 1 1 2820126336527 

47 SC BUCOVINA TRAVEL & 
EVENTS SRL 

 1 1 1 2720930335025 

48 ASOCIATIA LUMINA LINA  1    

 TOTAL  12 36 15 21  

 

 Orasul Gura Humorului    

 9  unitati administrative  teritoriale :  Stulpicani, Ostra, Capu Campului, Berchisesti, 

Dragoiesti, Ciprian Porumbescu, Paltinoasa, Cornu Luncii, Valea Moldovei  
 Asociatia Comunelor  din Romania – ONG -asociatie  reprezentativa la nivel  national ; 

 Asociatia Profesionala Management Regional – ONG -asociatie  cu activitati de mediu  

 Asociatia proprietarilor de paduri-  Unitate forestiera  

 Forumul German – reprezentant minoritati  

 SC EURO AUDIT SRL SUCEAVA – partener furnizor de consultanta  si intocmire studii 

 SC REGIONAL CONSULTING SRL- furnizor de formare profesionala  

 Doua autoritati publice judetene :  Consiliul Judetean Suceava si  DSVSA Suceava  

 Din totalul membrilor un numar de 21 reprezentanti ai partenerilor sunt tineri  pana in 40 

ani ( in anexa coipie dupa cartile de identitate ), reprezentand un procent de 50% 

 Din totalul membrilor un numar de 15 reprezentanti ai partenerilor sunt femei 

reprezentand un procent de 37,50% 

 

Tabelul de mai jos precizează componenţa comitetului de selectare a proiectelor selectate de GAL 

              Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii GAL. În ceea ce 

priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum‖, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 51% din 

dreptul de vot ,  să fie din mediul privat şi societate civilă. 
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               Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea 

activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (DADR) 

 

PARTENERI PUBLICI 

Instituţia Adresa 

  

  

  

  

Primaria Cornu Luncii Comuna Cornu Luncii, judetul Suceava 

Primaria Ostra Comuna Ostra, judetul Suceava 

  

  

PARTENERI PRIVATI 

Instituţia Adresa 

  

  

  

  

SC Bucovina Travel & Events SRL Comuna Scheia, judetul Suceava 

SC Valea Raiului SRL Comuna Stulpicani, judetul Suceava 

S.C. TRANSGEO S.R.L. Comuna Stulpicani, judetul Suceava 

S.C. TANOLA S.R.L. Sat Braiesti, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava 

ONG 

Instituţia Adresa 

  

  

Asociația de Dezvoltare a 

Turismului Gura Humorului 

Oras Gura Humorului, Judetul Suceava 
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6.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului  Confluente Nordice 

La nivelul GAL ului, organele asociatiei sunt: 

1) Adunarea generala; 

2) Consiliul director; 

3) Cenzorul;  

4) Comitetul de selectare a proiectelor; 

5) Compartiment administrativ 

 

1)Adunarea generala   

 

 

Este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatiilor.  

Competenta adunarii generale cuprinde: 

a) Aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL; 

b) Aprbarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil; 

c) Alegerea si revocarea membrilor consiliului de selectie; 

d) Alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori. 

Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control asupra permanenet asupra 

celorlalte doua organe precizate mai sus.  

Hotaririle luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si statutului sunt obligatorii 

chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotiva.  

2) Consiliul director  
 Asigura punerea in executare a hotaririlor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara 

asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa. 

In exercitarea competentei sale, consiliul director: 

a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de 

venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectele 

asociatiei; 

b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei; 

c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel; 

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala. 

Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.Nu poate fi membru al consiliului 

director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul 

unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice. 

 

3) Cenzorul sau dupa caz comisia de cenzori 

Acesta  a fost desemna   in actul contitutiv este  expert contabil autorizat, auditor financiar stagiar.  

Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. 

In realizarea competentelor sale cenzorul: 
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a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei; 

b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale; 

c) participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot; 

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala. 

4) Comitetul de selectare a proiectelor 

Modul de stabilire şi de funcţionare a comitetului de selectare a proiectelor. Comitetul va fi alcătuit din   

7 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat) din care  5  

membri  vor fi reprezentanti ai parteneriatului privat si 2 membri vor fi reprezentati ai parteneriatului 

public .  

               La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai 

societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 50% din parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin 

din eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată – consilii judeţene, prefecturi, 

consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanţă etc., nu vor depăşi 25. 

              Dacă unul din proiectele depuse pentru selecatre, aparţine unuia din membrii comitetului, în 

această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participă la întâlnirea 

comitetului respectiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)Compartimentul administrativ va  avea urmatoarea componenta orientativa: 

a) Responsabil administrativ – coordoneaza activitatea GAL atit sub aspect organizatoric cit si al 

respectarii procedurilor de lucru; 

Aleşii comunali şi intercomunali  (inclusiv 

via asociaţii publice) 

 

Întreprinderi private: 

agricultori, meşteşugari, proprietari de 

hoteluri/restaurante 

 

Comitet de selecţie 
LEADER 

 

Public: 

40% 

Privat: 

60% 

Reprezentanţi ai 

APL şi 

judeţene 

 

Număr de membri titulari:  7 

Pentru fiecare membru 

titular, vor fi prevăzuţi supleanţi 

 

ONG 
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b) Responsabil finanaciar – 1 contabil/ economist  – se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii 

financiare – contabile a GAL-ului; 

c) Animatori – desfasoara activitati de animare pentru promovarea actiunilor GAL; 

d) Sector tehnic – se va stabili un numar de angajati functie de complexitatea activitatilor de la nivelul 

GAL, avind ca sarcina verificarea si selectia proiectelor ce se vor implementa; 

e) Consultanti externi  – functie de necesitati pentru buna desfasurare a activitailor GAL; 

f) 1  Angajat  norma intreaga pentru activitati de secretariat;  

  

PARTEA A – 8 – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI 

 

8.3.1  Resurse umane  

La nivelul GAL-ului  se vor desfăşura următoarele activităţi : 

a) informare – comunicare; 

b) apel pentru proiecte; 

c) sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

d) organizarea procesului de verificare  şi  decizie asupra proiectelor depuse; 

e) monitorizarea proiectelor. 

Pentru fiecare angajat al GAL-ului se va intocmi o fisa a postului, in care vor fi cuprinse toate 

activitatile la care care participa si atributiile lor in cadrul acestor activitati.    

Resursele umane ale structurilor partenere care vor contribui la implementarea programului vor fi 

prezentate  de catre fiecare partener . 

8.3.2 Descrierea resurselor materiale  

           (echipamente, localuri disponibile) 

 Gal-ul Confluente Nordicedispune de urmatoarele resurse :  

-4 notebook-uri  

-1 spatiu inchiriat  

-5 autoturisme  al partenerilor  

-soft-acces la internet 

-Acces la telefonia mobila   

-specializat  de contabilitate  

 

care vor contribui (alături de resursele umane şi financiare) la implementarea acţiunilor din cadrul 

proiectului. 

8.3.3 Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului 

              În completarea indicativă a bugetului conform tabelului de mai jos, ofertantul va trebui să ţină 

seama de prevederile sub-măsurii 431.2 din fişa tehnică a axai 4 (Leader) care specifică faptul că bugetul 

pentru cheltuielile de funcţionare a fiecărui GAL va fi de maxim 20% din totalul cheltuielilor publice 

eligibile din strategia de dezvoltare locală (pentru componenta a – funcţionarea GAL – 16% şi 

componenta b – instruire şi animarea teritoriului după selecţia GAL – 4%). 
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             Pentru orientare sunt prezentate în continuare cheltuielile eligibile pentru cele două componente: 

În completarea indicativă a bugetului conform tabelului de mai jos, ofertantul va trebui să ţină seama de 

prevederile sub-măsurii 431.2 din fişa tehnică a axai 4 (Leader) care specifică faptul că bugetul pentru 

cheltuielile de funcţionare a fiecărui GAL va fi de maxim 20% din totalul cheltuielilor publice eligibile 

din strategia de dezvoltare locală (pentru componenta a – funcţionarea GAL – 16% şi componenta b – 

instruire şi animarea teritoriului după selecţia GAL – 4%). 

             Pentru orientare sunt prezentate în continuare cheltuielile eligibile pentru cele două componente: 

Componenta A (Functionarea GAL) 

Pentru aceasta componenta cheltuielile vor acoperi 80% din total cheltuieli de functionare GAL si va 

acoperi urmatoarele cheltuieli: 

a) Salarii pentru personalul GAL; 

b) Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii de expertiza legate de implementarea 

strategiei de dezvoltare locala; 

c) Cheltuieli pentru inchirierea unor locatii; 

d) Cheltuieli pentru inchirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice, precum si a altor 

echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor GAL; 

e) Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor; 

f) Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii postale), transport si plata 

utilitatilor (caldura, lumina, etc.); 

g) Cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei nationale si europene de dezvoltare rurala, 

seminarii etc.  

 

 

Componenta B (Instruire si animarea teritoriului dupa selectia GAL) 

Pentru aceste activitati, Grupul de Actiune Locala va cheltui 20% din total cheltuieli de functionare GAL 

si va acoperi cheltuieli precum: 

 Studii ale zonei; 

 Masuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltare locala; 

 Instruirea personalului implicat in implementarea strategiei de dezvoltare locala; 

 Evenimente de promovare; 

 Instruirea liderilor locali. 

 
 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Valoare 

-EURO- 

% din total 

cheltuieli 

functionare 

Componenta A 
1. Salarii pentru personal 128.000 

80% 

2. 
Cheltuieli legate de plata expertilor si 

pentru alte servicii de expertiza 

33.000 

3. Cheltuieli pentru inchirierea unor locatii 13.000 

4. 
Cheltuieli pentru inchirierea/achizitia de 

echipamente de birotica si electronice 

24.000 

5. Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor 18.000 

6. 
Cheltuieli legate de comunicare, transport 

si plata utilitatilor 

3.000 

Formatted: Italian (Italy)
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7. 

Cheltuieli pentru participarea la 

activitatile retelei nationale si europene de 

dezvoltare rurala, seminarii 

21,000 

Total componenta A 240.000  

Componenta B 

1. Studii ale zonei 20,600 

20% 

2. 
Masuri pentru furnizarea informatiei cu 

privire la strategia de dezvoltare locala 

21,400 

3. 

Instruirea personalului implicat in 

implementarea strategiei de dezvoltare 

locala 

3,000 

4. Evenimente de promovare 15,000 

5. Instruirea liderilor locali  

8.3.4 Dispozitivul de comunicare şi informare 

Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale după selectarea parteneriatului ca GAL în 

acţiunile de sale de funcţionare, instruire şi animarea teritoriului. 

Metodologia şi instrumentele de informarea şi comunicarea utilizate in cadrul Gal-ului  Confluente 

Nordice vor fi :  

 întâlniri ; 

 conferinţe tematice; 

 seminarii ad-hoc; 

  grupuri de lucru; 

 Elemente de publicitate: afişe, publicaţii, acces la baze de date, elaborare şi diseminare de 

materiale, mas-media pentru informare şi comunicare destinate locuitorilor şi actorilor implicaţi 

în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcţionare a GAL Confluente Nordiceşi 

implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală. 

8.4 Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului 

PARTEA A – 9 – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

Pentru proiectele  care vor fi finantate in cadrul  Gal-ului  Confluente Nordice si care se vor regăsi 

în scopul uneia dintre măsurile Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 se va respecta intensitatea 

ajutorului prevăzută pentru măsura respectivă. 

Acţiunile din afara măsurilor specificate în Regulamentului (CE) nr.1698/2005 vor  fi sprijinite, 

deoarece  aecstea  contribuie la dezvoltarea  si implementarea  strategiilor de dezvoltare locală.  

Obiectivele şi scopul unor astfel de măsuri, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea 

ajutorului şi criteriile pentru selecţia proiectelor trebuie să fie prezentate în strategia de dezvoltare locală 

Dispozitivul prevăzut în domeniul monitorizării (adică gestionarea financiară), evaluării (mod de 

organizare, metodologie, indicatori) şi al controlului. 

  Dispozitii administrative :  

Adoptarea operativa  a deciziilor ce privesc  implemnetare se va face in conformitate cu 

competentele staturae ale gal  Confluente Nordice. 

Implementarea va fi gestionata zilnic pe baza de raport zilnic al comitetului 
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Gestionarea resurselor  se va face oparativ si corect pe baza de piste de buget 

 Activitatile de control in cadrul GAL se vor efectua pe baza de note de constatare si rapoarte de 

control . 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL Confluente Nordice 

presupune elaborarea de   analize  saptamanale ,  si  intalniri lunare sau ori de cate ori este nevoie ,  cu 

privire la : 

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectelor, sau depistarea problemelor; 

- Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

- Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

- Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectelor; 

- Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită factorilor de decizie la 

cel mai înalt nivel. 

- monitorizarea  va consta in intocmirea si  inregistrarea  spre analiza  a  fiselor  de monitorizare si 

rapoarte de progres  reprezentand  un dispozitiv riguros şi transparent de  vizualizare a modului în 

care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea 

sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate.  

- evaluarea presupune  intocmirea de statistici si calificative  clare de organizare a înregistrării şi 

raportării către AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatelor implementării proiectelor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală. 

               Evaluarea va fi o activitate bine structurată pe o bază bine  stabilită şi presupune elaborarea unui 

set de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării proiectului) 

şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – intermediare şi finale) a rezultatelor 

implementării. Monitorizarea şi evaluarea va asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, 

managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului şi 

monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia. În vederea aprobării rapoartelor de 

evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va efectua auditul de către auditorul stabilit. 

- controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren.  

-  Monitorizarea se va face trimestrial  si va avea intocmit raport despre realizarile  si rezultatele 

proiectului prin intermediul rapoartelor de progres  

- Evaluarea  realizarilor si rezultatelor proiectelor  se va face prin  rapoarte de evaluare ale fiecarui 

proiect , rapoarte ce vor fi inantate  catre : DADR, Agentia de Plati , Organismul Intermediar . 

            Organizarea  Gal-ului  Confluente Nordice, a fost  planificata  astfel incat resursele umane  

implicate  sa asigure o  buna  implementare  si monitorizare a Planului de dezvoltare locala  a  Grupului 

de Actiune locala Confluente Nordice. 

  Resursele umane sunt  :  

Unitatea de implementare a Planului de Dezvoltare Locala – structura operativa a Grupului de 

Actiune locala Confluente Nordice , responsabila  de implementarea  Planului de  Dezvoltare Local . 

Rolul  unitatii de implementare  este de a urmari  realizarea  masurilor identificate  ca fiind prioritare  

pentru dezvoltarea durabila a  microregiunii Confluente Nordice. 

Atributiile  Unitatii de implementare  a Planului de Dezvoltare locala sunt :  

 Urmareste  implementarea  Planului de actiune al Planului de Dezvoltare locala; 
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  Urmareaste initierea proiectelor  in confomitate cu Planul de Dezvoltare locala; 

 Identifica surse de finantare  a proiectelor  cuprise  in Planul de Dezvoltare locala; 

 Mentine legatura  cu Autoritatile  contractante  i n vederea obtinerii si monitorizarii  

finantarilor  

 Monitorizeaza  activitatea echipelor de proiect  

Unitatii de implementare  a Planului de Dezvoltare locala  va  include urmatoarele resurse  :  

 Responsabil administrativ – este responsabil  de conformitatea implementarii Planului de 

Dezvoltare locala in  fata Gal-ului 

  Biroul Unitatii de implementare  a Planului de Dezvoltare locala  format din : 

o  Coordonator program- urmareaste atingerea  indicatorilor si rezultatelor  propruse prin 

Planul de Dezvoltare locala a microregiunii Confluente Nordice 

o 2 Responsabilii tehnici – asigura  derularea tuturor  etapelor tehnice  ale implementarii 

Planului de Dezvoltare locala a microregiunii Confluente Nordice ; 

o 1 responsabil financiar -asigura  derularea tuturor  etapelor financiare   ale implementarii 

Planului de Dezvoltare locala a microregiunii Confluente Nordice; 

o Animatorii- asigura  activitatile de animare  pentru promovarea microregiunii Confluente 

Nordice 

o Secretariatul- asigura legatura  dintre structurile Unitatii de implementare  a Planului de 

Dezvoltare locala, autoritatile locale membre GAL  , echipele de proiect  si societatea 

civila din microregiunea Confluente Nordice 

 

 

     Organigrama Unitatatii  de implementare a Planului de Dezvoltare Locala a microregiunii Confluente 

Nordice se prezinta astfel :  
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       Organigrama Unitatatii  de implementare a Planului de Dezvoltare Locala 

                                  Microregiunea Confluente Nordice 

 

 

 

 

    Fisele de  post pentru  fiecare  pozitie  propusa in cadrul  Biroului de implementare  se prezinta astfel :  

 

Fişa postului  

RESPONSABIL ADMINISTRATIV 

 

 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LÓCALA A 

GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CONFLUENTE NORDICE  ” 

Poziţia propusă: RESPONSABIL ADMINISTRATIV 

Data întocmirii: 01.11.2010 

 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 
▪ Asigură buna desfăşurare a tuturor etapelor planului de dezvoltare locală, urmărind obţinerea rezultatelor, 
atingerea indicatorilor propuşi şi încadrarea in resursele financiare preconizate în planul financiar şi buget. 
▪ Oferă asistenţa celorlalţi membrii ai Unităţi de Implementare în derularea activităţilor din Planul de Dezvoltare 
Locală a Grupului de Acţiune Locală „Confluente Nordice   ‖. 
 
B. RESPONSABILITĂŢI Şl ATRIBUŢII: 

▪ Stabilirea legăturilor de comunicare cu Autoritatea de Management pentru Programul PNDR şi Autoritatea de 
Plată; 
▪ Participarea la şedinţele de progres ale Unităţi de Implementare a Planului pentru a acorda asistenţă privind 
aspectele legate de implementarea acestuia; 
▪ Cunoaşterea şi respectarea Contractul de finanţare şi a anexelor acestuia; 
▪ Furnizarea către Autoritatea de Management şi Autoritatea de Plată sau orice alt organism abilitat, la cerere şi In 
termen, documentele solicitate şi asigurarea tuturor condiţiilor pentru efectuarea verificărilor la faţa locului; 
▪ Comunicarea către Consiliul Director a oricăror probleme survenite care ar putea afecta desfăşurarea optimă a 
activităţilor. 
▪ Identificarea şi evaluarea la timp a tuturor problemelor ce pot surveni în legătură cu implementarea planului de 
dezvoltare locală; 
▪ Membru în echipa de achiziţii servicii; 
▪ Asigurarea disponibilităţii resurselor umane şi materiale necesare implementării eficiente a programului, în 
conformitate cu cele asumate in Planul de Dezvoltare locala  
▪ C. RELAŢII: 
a) Relaţii de subordonare: Consiliul Director, Adunarea Generală 
b) Relaţie de colaborare: Coordonatorul de Program; 
c) Relaţie de supervizare: faţă de membrii unităţii de implementare. 
 

D. CERINŢELE POSTULUI: 
▪ Experienţă în coordonare de proiecte finanţate din fonduri europene; 
▪ Cursuri de perfecţionare pentru programul Leader, 
▪ Foarte bune abilităţi de management şi de coordonare a unei echipe; 
▪ Abilităţi de organizare şi planificare; 
▪ Cunoştinţe obligatorii de operare PC: Microsoft Office şi Internet. 

Formatted: Italian (Italy)
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Fişa postului  

COORDONATOR PROGRAM 

 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CONFLUENTE NORDICE     ” 

Poziţia propusă: Coordonator Program 

Data întocmirii: 01.11.2010 

 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 

▪ Asigură buna desfăşurare a tuturor etapelor programului; 

▪ Urmăreşte atingerea indicatorilor şi rezultatelor propuse prin Planul de Dezvoltare Locală a Grupului de 
Acţiune Locală „Confluente Nordice   ‖. 
 

B. RESPONSABILITĂŢI Şl ATRIBUŢII: 
▪ Studierea şi analiza tuturor actelor normative în vigoare ce au legătură directă cu axa Leader şi implementarea 
şi aplicarea Planului de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune „Confluente Nordice   ‖; 
▪ Aplicarea metodelor de organizare şi conducere specifice managementului de proiect, în vederea 
implementării eficiente a activităţilor; 
▪ Coordonarea Biroului Unităţii de Implementare; 
▪ Oferirea de consultanţă tuturor membrilor Unităţi de Implementare, astfel încât derularea activităţilor să se 
realizeze în condiţii optime; 
▪ Coordonarea realizării rapoartelor de progres şi transmiterea acestora către cei ce solicită acestea; 
▪ Coordonează activitatea de realizare a materialelor de promovare şi publicitate ale programului; 
▪ Delegarea sarcinilor pentru buna derulare a activităţilor programului; 
▪ Stabilirea datelor întâlnirilor periodice ale biroului UI şi prezidarea acestora; 
▪ Verificarea şi evaluarea modului de realizare a sarcinilor în cadrul programului; 
▪ Implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă; 
▪ Elaborarea tehnicilor de punere în practică a activităţilor planului de dezvoltare şi monitorizarea desfăşurării 
lor, 
▪ Verificarea rapoartelor de progres; 
▪ Membru în echipa de achiziţii de servicii. 
 

C. RELAŢII: 
a) Relaţii de subordonare: Responsabilul Administrativ 
b) Relaţie de colaborare: Comitetul de Selectare a Proiectelor 
c) Relaţie de supervizare: faţă de membrii unităţii de implementare. 

 

D. CERINŢELE POSTULUI:  

▪ Foarte bune abilităţi de management şi de coordonare a unei echipe;  

▪ Abilităţi de organizare şi planificare; 

▪ Bună cunoaştere a procedurilor de grant ale Uniunii Europene; 

▪ Cunoştinţe obligatorii de operare PC; Microsoft Office şi Internet; 

▪ Experienţă şi capacitate bună de coordonare, relaţionare şi negociere, spirit întreprinzător; 

▪ Ambiţie, tenacitate, corectitudine şi spirit analitic dezvoltat. 
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Fişa postului 

 RESPONSABIL FINANCIAR 

 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „CONFLUENTE NORDICE    ” 

Pozitia propusă: RESPONSABIL FINANCIAR 

Data întocmirii: 01.11.2010 

 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 
▪ Asigură îndeplinirea obligaţiilor financiare ale Grupului de Acţiune Locală „Confluente Nordice   ‖ şi 
acordă asistenţă financiară celorlalţi membri ai Unităţi de Implementare 
 
B. RESPONSABILITĂŢI şi ATRIBUŢII: 
▪ Cunoaşterea şt respectarea Contractul de finanţare din instrumente structurale; 
▪ Realizarea rapoartelor financiare lunare; 
▪ Trimiterea şi/sau recepţionarea documentelor justificative pentru şi de ia echipele de proiect; 
▪ Coordonează aspectelor financiar contabile şi ţine evidenţa financiar-contabilă generată de implementare a 
Planului de Dezvoltare Locală; 
▪ Coordonarea operaţiunilor bancare (extrase de cont, redactare şi depunere ordine de plată, utilizarea altor 
instrumente de ptată); 
▪ Verificarea documentelor financiare primite de la terţi. 
▪ Participarea la şedinţele de progres ale Unităţii de Implementare pentru a acorda asistenţă privind aspectele 
economico-financiare; 
▪ Urmărirea concordanţei între resursele financiare şi activităţile desfăşurate prin program; 
▪ Membru în echipa de achiziţii servicii; 
▪ Comunicarea către Responsabilul Administrativ a oricărei probleme survenite care ar putea afecta desfăşurarea 
optimă a activităţilor. 

C. RELAŢII: 
a. de subordonare: faţă de Coordonator Program; 
b. de colaborare: cu echipa UI, cenzorul şi expertul pentru audit financiar, 
c. de supervizare: faţă de terţi. 

D. CERINŢELE POSTULUI: 
▪ Experienţă anterioară într-un departament financiar-contabil; 
▪ Cunoştinţe solide de contabilitate şi fiscalitate; 
▪ Cunoştinţe avansate de MS Office; 
▪ Raţionament logic şi analogic şi abilităţi deosebite de prelucrare numerică şi interpretare date; 
▪ Capacitate de rezolvare rapidă a problemelor şi uşurinţă în abordarea sarcinilor de rutină; 
▪ Acurateţe în respectarea instrucţiunilor; 
▪ Capacitate mare de organizare şi planificare; 
▪ Capacitate bună de coordonare şi relaţionare, atenţie la detaliu şi atenţie distributivă. 
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Fişa postului 

 RESPONSABIL TEHNIC  

 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALA A 
GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „Confluente Nordice   ” 

Poziţia propusă: RESPONSABIL TEHNIC 

Data întocmirii: 01.11.2010 

 

A.    DESCRIEREA POSTULUI: 
▪ Asigură buna desfăşurare a tuturor etapelor tehnice ale implementării Planului de Dezvoltare Locală a 
Grupului de Acţiune Locală " Confluente Nordice   " 
 

B. RESPONSABILITĂŢI Şl ATRIBUŢII: 
▪ Participarea la vizitele şi inspecţiile pe teren împreună cu ceilalţi membri ai Unităţii de Implementare; 
▪ Participarea la şedinţele de progres ale Unităţii de Implementare a Programului pentru a acorda asistenţă 
privind aspectele tehnice; 
▪ Realizarea materialelor şi participarea la sesiunile de instruire a comitetului de selectare a proiectelor, a 
comisiei de contestaţii şi a comitetului de monitorizare; 
▪ Membru In echipa de achiziţie de servicii; 
▪  Realizarea verificării conformității, eligibilității și îndeplinirea criteriilor de 
selecțieParticiparea la realizarea rapoartelor intermediare ţi finale ale Programului; 
▪ Membru în comitetul de monitorizare a proiectelor; 
▪ Comunicarea către Coordonatorul de Program a oricăror probleme survenite care ar putea afecta desfăşurarea 
optimă a activităţilor. 
 

C. RELAŢII: 
a) de subordonare: faţă de Coordonatorul de Program; 
b) de colaborare: cu membrii Unităţii de Implementare a Programului şi consultanţi externi; 
c) de supervizare: faţă de terţi; 

D. CERINŢELE POSTULUI: 
▪ Cunoştinţe avansate de MS Office, Internet; 
▪ Ambiţie, tenacitate, corectitudine, spirit analitic dezvoltat; 
▪ Experienţă şi capacitate bună de coordonare şi relaţionare; 
▪ Capacitate de rezolvare rapidă a problemelor; 
▪ Uşurinţă în abordarea sarcinilor de rutină, atenţie distributivă; 
▪ Acurateţe în respectarea instrucţiunilor; 
▪ Capacitate mare de organizare şi planificare. 
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Fişa postului 

 RESPONSABIL TEHNIC  

 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALA A 
GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „ Confluente Nordice   ” 

Poziţia propusă: RESPONSABIL TEHNIC 

Data întocmirii: 01.11.2010 

 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 
▪ Asigură buna desfăşurare a tuturor etapelor tehnice ale implementării Planului de Dezvoltare Locală a 
Grupului de Acţiune Locală " Confluente Nordice   " 
 
B. RESPONSABILITĂŢI Şl ATRIBUŢII: 
▪ Participarea la vizitele şi inspecţiile pe teren împreună cu ceilalţi membri ai Unităţii de Implementare; 
▪ Participarea la şedinţele de progres ale Unităţii de Implementare a Programului pentru a acorda asistenţă 
privind aspectele tehnice; 
▪ Realizarea materialelor şi participarea la sesiunile de instruire a comitetului de selectare a proiectelor, a 
comisiei de contestaţii şi a comitetului de monitorizare; 
▪ Membru în echipa de achiziţie de servicii; 
▪ Realizarea verificării conformității, eligibilității și îndeplinirea criteriilor de selecție 
▪ Participarea la realizarea rapoartelor intermediare ţi finale ale Programului; 
▪ Membru în comitetul de monitorizare a proiectelor; 
▪ Comunicarea către Coordonatorul de Program a oricăror probleme survenite care ar putea afecta desfăşurarea 
optimă a activităţilor. 
 

C. RELAŢII: 
a) de subordonare: faţă de Coordonatorul de Program; 
b) de colaborare: cu membrii Unităţii de Implementare a Programului şi consultanţi externi; 
c) de supervizare: faţă de terţi; 

 

D. CERINŢELE POSTULUI: 
▪ Cunoştinţe avansate de MS Office, Internet; 
▪ Ambiţie, tenacitate, corectitudine, spirit analitic dezvoltat; 
▪ Experienţă şi capacitate bună de coordonare şi relaţionare; 
▪ Capacitate de rezolvare rapidă a problemelor, 
▪ Uşurinţă în abordarea sarcinilor de rutină, atenţie distributivă; 
▪ Acurateţe în respectarea instrucţiunilor; 
▪ Capacitate mare de organizare şi planificare. 
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Fişa postului 

ASISTENT MANAGER 

 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 
GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „Confluente Nordice   ” 

Poziţia propusă: Asistent Manager 

Data Întocmirii: 01.11.2010 

 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 
▪ înregistrează, centralizează, verifică, organizează şi arhivează documentele aferente programului; 
 

B. RESPONSABILITĂŢI Şl ATRIBUŢII: 
▪ Asigură comunicarea în cadrul unităţii de implementare a programului; 
▪ Organizează logistic şedinţele Unităţii de Implementare a Programului; 
▪ Convoacă la întâlnire pe membrii UIP şi pe alţi membrii a căror prezenţă e solicitată; 
▪ Participă la şedinţele UIP şi ţine minuta întâlnirilor, 
▪ Transmite consemnările de la şedinţe (minuta întâlnirii) tuturor celor invitaţi să participe; 
▪ Realizează şi actualizează baza de date cu documentele aferente programului; 
▪ Se asigură de eficienţa fluxului documentelor; 
▪ Participă la şedinţele de progres ale UIP pentru a acorda asistenţă privind aspectele logistice; 
▪ Comunică Responsabilului Administrativ orice probleme survenite care ar putea afecta desfăşurarea optimă a 
activităţilor; 
▪ Asigură arhivarea documentelor programului astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi să permită verificarea 
lor; 
▪ Informează Conducerea GAL-ului cu privire la locul arhivării documentelor. 
▪ Păstrarea tuturor documentelor originale privind activităţile proiectului pe o perioadă de 5 ani de la închiderea 
oficială a programului în cadrul căruia este finanţat prezentul plan de dezvoltare; 
 
C. RELAŢII: 
a) de subordonare: faţă de Coordonatorul de Program; 
b) de colaborare:   faţă de membrii Unităţii de Implementare a Programului. 
  

D. CERINŢELE POSTULUI: 
▪ Cunoaşterea procedurilor de grant ale Uniunii Europene; 
▪ Cunoştinţe de operare calculator, Microsoft Office, Intemet; 
▪ Experienţă şi capacitate bună de relaţionare; 
▪ Atenţie la detaliu, atenţie distributivă şi acurateţe în respectarea instrucţiunilor; 
▪ Bune capacităţi de organizare şi planificare. 
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Fişa postului  

ANIMATOR 

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A 

GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „Confluente Nordice   ” 

Pozitia propusa: ANIMATOR 

 

A. DESCRIEREA POSTULUI: 

▪ Asigură activităţile de animare pentru promovarea micro-regiunii " Confluente Nordice   "; 

B. RESPONSABILITĂŢI Şl ATRIBUŢII: 
▪ Realizează acţiuni de instruire a comitetului de selectare a proiectelor, a comisiei de contestaţie şi a celei de 
monitorizare, precum şi a echipelor de proiect şi a potenţialilor beneficiari; 
▪ Coordonează activitatea de distribuţie a materialelor de informare; 
▪ Participă la şedinţele de progres ale UIP pentru a acorda asistenţă privind aspectele de animare, precum şi 
pentru a fi la curent cu progresul înregistrat de implementarea activităţilor propuse prin PDL; 
▪ Pune la dispoziţia furnizorului de servicii de publicitate toate informaţiile necesare pentru redactarea 
materialelor de promovare a programului; 
▪ Verifică materialele de publicitate; 
▪ Elaborarea tehnicilor de punere în practică a activităţilor planului de dezvoltare şi monitorizarea desfăşurării lor; 
▪ Elaborarea tehnicilor de punere în practică a activităţilor planului de dezvoltare şi monitorizarea desfăşurării lor, 
▪ Comunică Coordonatorului de Program orice probleme survenite care ar putea afecta desfăşurarea optimă a 
activităţilor. 
 
C. RELAŢII: 

a) de subordonare: faţă de Responsabilul de Administrativ, Coordonator Programe; 
b) de supervizare: faţă de terţi; 
c) de colaborare: faţă de membrii UIP. 

D. CERINŢELE POSTULUI: 
▪ Cunoaşterea procedurilor de grant ale Uniunii Europene; 
▪ Deţine cursuri de instruire pe axa Leader sau cu privire la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
▪ Cunoştinţe de operare calculator, Microsoft Office, Internet; 
▪ Experienţă şi capacitate bună relaţionare, organizare şi planificare; 
▪ Atenţie la detaliu şi atenţie distributiva. 

 

 In ce  priveste  proioectele de finantare  care  vor fi selectate prin axa Leader  , vor avea 

urmatoarea evolutie  a procesului de  aprobare : 

 Verificarea conformitatii- se va realiza de catre  Coordonatoprul de program, Responsabilii 

tehnici si animatori. 

 Verificarea eligibilitatii - se va realiza de catre  Consultantii externi  impreuna cu 

departamentul tehnic -  Responsabilii tehnici . 

 Evaluarea tehnico-financiara se va realiza de catre  Consultantii externi  impreuna cu 

departamentul tehnic -  Responsabilii tehnici . 

 Proiectele selectate  vor fi supuse  aprobarii in cadrul Comitetelor de selectare a proiectelor  

pe baza croiteriilor specifice fiecarei masuri ; 

 Beneficiarii nemultumiti  de rezultatul evaluarii, de respingerea proiectelor  vor putea sa 

depuna contestatii. 
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 Coordonatorul de Program va convoca  comisia de solutionare a contestatiilor  , care va fi 

formata din  3  membri , care va analiza  aceste proiecte ;Persoanele implicate  

 Ca urmare a definitivarii procesului de contestatii se va publica lista finala a  proiectelor 

selectate  

 Proiectele selectate  vor fi depuse la centrul.  Regional de Plati  pentru dezvoltare Rirala si 

pescuit  

  

                     Comitetul de monitorizare – este constituit din  3 membri, persoane  nominalizate de 

parteneri  pe baza criteriilor  de selectare stabilite  de  Consiliul Director  si Responsabilul Administrativ . 

Personale din cadrul m comitetului  de monitorizare  nu vor face parte din Comitetul de selectare  a 

proiectului, Comisia de contestatii  si nici din consiliul Director .  

                       In desfasuratea activitatilor personalul  va utiliza ca metodologie de  urmarire a  

activitatilor  Grupului de actiune locala  pista  de audit  care se prezinta stfel :  



Pagina 136 din 146 

PISTA DE AUDIT - COMUNICARE SI INFORMARE  

Nr 

crt 

Activitate Cine desfăşoară 

activitatea 

Responsabil Document 

primit 

Document 

generat 
Cine 

semneaza 

documentul 

Unde se arhiveaza 

 

 

 

 
Extern Intern    Pozitia 

ierarhica 

Arhiva 

fizica -

original 

copie 

1 Convocare reuniune membri 
GAL in vederea stabilirii 
politicii de comunicare si 
informare in cadrul GAL - 
CONFLUENTE NORDICE  

 GAL  Asistent 

Manager 

 Convocator Responsabil 
legal 
CONFLUENT
E NORDICE  

Secretariat 
GAL 

 

2 Desfasurare reuniune parteneri 
GAL – CONFLUENTE 
NORDICE  
 

 GAL Adunarea 
Generala a 
GAL - 
CONFLUENT
E NORDICE  

 Proces - verbal Membri prezenti Secretariat 
GAL 

 

3 Ierarhizarea si 
prioritizarea activitatilor 
de informare si 
comunicare 

  Adunarea 
Generala a 
GAL - 
CONFLUENT
E NORDICE  

 Proces - verbal Membri prezenti Secretariat 
GAL 

 

4 Stabilire criterii de evaluare a 
rezultatelor actiunilor de 
informare si comunicare 

 GAL Adunarea 
Generala a 
GAL - 
CONFLUENT
E NORDICE  

 Proces - verbal Membri prezenti Secretariat 
GAL 

 

5 Realizarea activitatilor de 
comunicare si informare de catre 
GAL prin intermediul 
chestionarelor aplicate in 
teritoriu in perioada de pregatire 
a Planului de Dezvoltare Locala 

 GAL Animatorii Extras 
Proces 
verbal 
reuniune 

 Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 
ntul 
administrativ 

- 
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6 Realizarea activitatilor de 
comunicare si informare de 
catre GAL prin intermediul 
chestionarelor aplicate in 
teritoriu in perioada de 
implementare a Planului de 
Dezvoltare Locala 

 GAL Animatorii Extras 
Proces 
verbal 
reuniune 

 Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 
ntul 
administrativ 

- 

7 Realizarea unei baza de date 
a informatiilor adunate prin 
intermediul chestionarelor 

 GAL Animatorii Chestionare Raport de 

evaluare a 

situatiei 

teritoriale pe 

baza 

chestionarelor 
aplicate 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 
ntul 
administrativ 

- 

8 Actualizare baza de date web-
site CONFLUENTE NORDICE  
cu rezultatele obtinute in urma 
aplicarii chestionarelor 

 GAL Animatorii  Web- site 
actualizat 
/Raport 
actualizare site 

Animatori Compartime 

ntul 

administrativ 

- 
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9 Solicitare oferte de pret 
pentru realizarea de afise, 
pliante si brosuri 
informative, 

Tipografie GAL Animatorii  Solicitare de 
oferte de pret 
pentru 
realizarea 
serviciilor de 
tipografie 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 
ntul 
administrativ 

- 

10 Incheiere contract servicii 
de tipografie 

Tipografie GAL Animatorii Oferta de 
pret 

Contract Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 
ntul 
administrativ 

- 

11 Realizare produse tipografice 
atat in perioada de pregatire a 
Planului de dezvoltare Locala 
cat si in perioada de 
implementare a acestuia 

Tipografie  Tipografie Produse 
finale 

Proces verbal 
de receptie 

Comisie de 
receptie 

Compartime 
ntul 
administrativ 

 

12 Distribuire de afise, pliante si 
brosuri informative in teritoriu 
atat in perioada de pregatirea a 
Planului de Dezvoltare Locala 
cat si in perioada de 
implementare a acestuia 

 GAL Animatorii  Liste cu 
semnaturi de 
primire de 
catre locuitorii 
teritoriului 
GAL - 
CONFLUENT
E NORDICE  

Locuitorii 
teritoriului / 
Animatorii 

Compartime 
ntul 
administrativ 

- 

13 Solicitare oferta pentru 
realizarea de studii sociologice 

 GAL Animatorii  Solicitare de 
oferte de pret 
pentru 
realizarea de 
studii 
sociologice 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 
ntul 
administrativ 

- 

14 Incheiere contract pentru 
realizarea analizelor 
sociologice 

Societate 
specializata 

GAL Societate 
specializata / 
Animatori 

Oferta de 
pret 

Contract Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 
ntul 
administrativ 

- 
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15 Realizare studii sociologice 
in teritoriul GAL - 
CONFLUENTE NORDICE  

Societate 
specializata 

 Societate 
specializata 

 Raport privind 

evaluarea 

situatiei 

teritoriului 

GAL - 

CONFLUENT

E NORDICE   

Societate 
specializata 

Secretariat 
GAL 

Comp 

artime 

ntul 

admini 

strativ 

16 Solicitare oferte realizare spot 
publicitar TV si audio in 
perioada de implementare a 
Planului de Dezvoltare Locala 

 GAL Animatorii  Solicitare de 

oferte de pret 

pentru 

realizare spot 

publicitar TV 

si audio 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 

ntul 

administrativ 

- 

17 Incheiere contract pentru 
realizare spot publicitar TV si 
audio 

Societati de 
televiziune 
si radio 

GAL Societati 
specializate / 
Animatori 

Oferta de 
pret 

Contract Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 

ntul 

administrativ 

- 

18 Organizare de conferinte la nivel 
local periodic pe toata perioada 
de implementare a Planului de 
Dezvoltare Locala 

 GAL Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 
/ Animatorii 

 Raport 
conferinta / 
Lista 
participanti 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 

ntul 

administrativ 

 

19 Organizare de conferinte la nivel 
regional periodic pe toata 
perioada de implementare a 
Planului de Dezvoltare Locala 

 GAL Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 
/ Animatorii 

 Raport 
conferinta / 
Lista 
participanti 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 

ntul 

administrativ 

 

20 Informare potentiali beneficiari 
existenti in baza de date 
realizata de catre animatori in 
baza chestionarelor aplicate in 
teritoriu 

 GAL Animatorii  Scrisoare de 
informare / 
Raport de 
informare 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 

ntul 

administrativ 

 

21 Informare potentiali beneficiari 
in urma primirii unor solicitari 
de informare din partea acestora 

 GAL Animatorii Solicitare 

de 

informatii 

Scrisoare de 
informare / 
Raport de 
informare 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Compartime 

ntul 

administrativ 
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22 Publicare anunturi ale sesiunilor 
de depunere a proiectelor in 
cadrul GAL - CONFLUENTE 
NORDICE  

 GAL Consiliul 
Director / 
Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

 Anunt de 
selectie 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Secretariat 
GAL 

Comp 

artime 

ntul 

admini 

strativ 
23 Publicarea rapoartelor de 

monitorizare si progres a 
implementarii Planului de 
Dezvoltare Locala a GAL - 
CONFLUENTE NORDICE , 
precum si a situatiei 
beneficiarilor de finantare 

 GAL Consiliul 
Director / 
Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

 Rapoarte de 
monitorizare / 
Rapoarte de 
progres / 
Situatii 
beneficiari 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Secretariat 
GAL 

Comp 

artime 

ntul 

admini 

strativ 

24 Evaluarea rezultatelor 
activitatilor de comunicare si 
informare 

 GAL Consiliul 
Director / 
Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

 Raport de 
evaluare 

Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Secretariat 
GAL 

Comp 

artime 

ntul 

admini 

strativ 

25 Adaptarea politicii de 
comunicare si informare in 
functie de rezultatul evaluarii 
acestor activitati 

 GAL Adunarea 
Generala a 
GAL - 
CONFLUEN
TE 
NORDICE  

Raport de 
evaluare 

Proces verbal Membri prezenti Secretariat 
GAL 

- 

26 Publicarea rezultatelor obtinute 
in urma implementarii Planului 
de Dezvoltare Locala a GAL - 
CONFLUENTE NORDICE  la 
finalul perioadei de 
implementare 

 GAL Consiliul 
Director / 
Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

 Raport final Responsabil 
administrativ -
Coordonatorul 

Secretariat 
GAL 

Comp 

artime 

ntul 

admini 
strativ 
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        Programarea vizitelor (controalelor) va  avea  în vedere urmatoarele  principii:  

-eficienţa vizitelor  de control; 

- păstrarea bunelor relaţii contractuale; 

- verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect ; 

-verificarea si documentarea  stadiului fizic al implementarii proiectelor  . 

Modul de distribuire a responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, 

între GAL, agenţia de plăţi şi autoritatea de management vor fi stabilte prin proceduri de 

lucru  .  

 

Sarcină GAL DADR Agenţia de Plăţi 

Informare X   

Sprijinirea elaborării 

proiectelor 

X   

Lansarea apelului 

pentru proiecte 

X   

Selectarea proiectelor X   

Controlul 

administrativ al 

dosarelor 

x X X 

Decizie X   

Notificarea către 

beneficiar  

x X X 

Monitorizare X  X 

Plată x  X 

Control x X X 

Arhivare X   
 

*Cu titlu indicativ ( confirmare de către Autoritatea de Management  cf. Pistei de audit) 

III.5 Implicarea GAL-ului în acţiunile de cooperare şi în RNDR 

 A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI 

III.5.1 Cooperare  

                         În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde 

experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la 

informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor 

regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi 

îmbunătăţirea lor. 

 Microregiunea Confluente Nordice a initiat implementarea de   proiecte de 

cooperare participand la Targul Laptarilor si Festivalul Marului  .  
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 Microregiunea Confluente Nordice a initiat implementarea de   proiecte de 

cooperare cu  Gal Marsica Italia   pe tematica  energiei regenererabile . Deasemeni cu 

Gal Pays Albigeois s-a semnata protocol de cooperare  pe tematici  diverse : turism ,  

formare profesionala pentru tineri, procesare si marketing al produselor  din carne 

realizate in microregiune  .De asemenea, dacă teritoriul a reflectat deja asupra modului în 

care intenţionează să sprijine proiectele de cooperare se va preciza acesta. 

Datele vor fi prezentate sub forma unui tabel după modelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Partenerul/partenerii Tematica 

cooperării 

Obiective Valoarea 

proiectului/proiectelor 

de cooperare (euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 
1. GAL  PAYS ALBIGEOIS ET 

BASTIDES – Franta 
Turism 
Formare 
profesionala 

Dezvoltare 
rurala  

- 1 protocol 
de 
cooperare 
incheiat 

3 Gal Marsica  Italia  Turism 
Energie 
regenerabila  

Dezvoltare 
rurala 

- 1 protocol 
de 
cooperare 
incheiat 

4. Gal Sierra  De SEGURA 
SPANIA  

Turism 
Formare 
profesionala 
Traditii si 
mostenire 
culturala  

Dezvoltare 
rurala 

 1 protocol 
de 
cooperare 
incheiat 

3.  

 Intenţii de cooperare     

  

Gal-uri din statele 

membre ale U.E. 

inclusiv România 

Turism  Dezvoltare 
rurala  

 
20.000euro 

1 
parteneriat 
creat 

Intenţiilor de cooperare ale GAL, conform fişei tehnice a măsurii 421 din cadrul axei 

Leader, proiectele de cooperare vor conţine următoarele aspecte: 

a. Parteneriatul: tipul actorilor implicaţi, legăturile dintre responsabilii de proiect şi 

GAL – implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute.  

b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea 

adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei 

cooperării din afara teritoriului.   

c. Tipul de proiect: 
 Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un schimb de experienţă ). 

d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte 

practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul 

proiectului. 

e. Aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate 

financiară, implicarea diverşilor actori.  
 Parteneriatul  Tipul de 

proiect 
Obiective  Integrarea in 

strategia 
teritoriului 
Confluente 

Aspecte 
tehnice  

Aspecte 
financiare  
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Nordice 

1. GAL  PAYS 
ALBIGEOIS ET 
BASTIDES – Franta 

Turism 
Formare 
profesionala 

Dezvoltare 
rurala 

identificarea 
de  practici 
implementate 
de partener 
-experineta 
cumulata in 
partenriat 
-impact 
pozitiv asupra 
dezvoltarii 
rurale din  
microregiunii 

-fezabilitate 
tehnică 
-calendar 
mecanismul de 
implementare ; 
- aspecte 
practice ; 
- metodologie 
şi organizare ; 
- indicatori de 
monitorizare ; 
- 
managementul 
proiectului 

  

3 Gal Marsica  Italia  Turism 
Energie 
regenerabila  

Dezvoltare 
rurala 

 

 
-identificarea 
de  practici 
implementate 
de partener 
-experineta 
cumulata in 
parteneriat 

-impact 
pozitiv asupra 

dezvoltarii 
rurale din  

microregiunii 

tehnică 
-calendar 
mecanismul de 
implementare ; 
- aspecte 
practice ; 
- metodologie 
şi organizare ; 
- indicatori de 
monitorizare ; 
- 
managementul 
proiectului 

 

4. Gal Sierra  De 
SEGURA SPANIA  

Turism 
Formare 
profesionala 
Traditii si 
mostenire 
culturala  

Dezvoltare 
rurala 

-identificarea 
de  practici 
implementate 
de partener 
-experineta 
cumulata in 
partenriat 
-impact 
pozitiv asupra 
dezvoltarii 
rurale din  
microregiunii 

tehnică 
-calendar 
mecanismul de 
implementare ; 
- aspecte 
practice ; 
- metodologie 
şi organizare ; 
- indicatori de 
monitorizare ; 
- 
managementul 
proiectului 

 

 

III.5.2 Crearea şi implementarea reţelei 

     In conformitate cu  fişa tehnică a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală (RNDR), 

RNDR va pune la dispoziţia   GAL Confluențe Nordice o serie de facilităţi prin care acesta 

va beneficia de participare în cadrul acţiunilor desfăşurate de RNDR (training, informare, 

comunicare etc.). 

                  Incluziv măsura de cooperare naţională şi transnaţională, va fi facilitată de 

sprijin metodologic care se va baza, în principal, pe reţeaua rurală din România şi reţeaua 

europeană.  

           Astfel, prin intermediul acestor reţele, GAL-ul Confluente Nordice  pentru a 

intreprinde ai alte  proiecte de cooperare va consulta baza de date şi îşi va alege GAL-

ul/parteneriatul pe care îl doreste ca partener în elaborarea/implementarea proiectului. 
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            În acest context, teritoriul  Confluente Nordice intenţionează să participe la 

crearea şi implementarea reţelei la nivel naţional şi european,prin  furnizarea 

disponibilitatii echipei  de management  in cooperare externa  care urmeaza a fi implicat 

in  derularea activitatilor de parteneriat cu Gal-uri dindin statele membre ale U.E. inclusiv 

România, va comunica prin intermediul  retelei  resursele economice  si calendarul pe 

care intenţionează să i-l  aloc pentru aceste activitati ,  iniţiativele pe care le are  pentru a-

şi face cunoscute teritoriul şi acţiunile pe care le realizează. Gal Confluente Nordicei-si 

va face cunoscut/ comunica prin intermediul RNDR disponibilitatea de participare  la 

activităţile aferente creării şi implementării reţelei, care i se vor propune. 

 

 

VII.VIZIUNEA COMUNITARA 

Viziunea cetatenilor microregiunii Confluente  Nordice este in spiriritul  

dezvoltarii  zonei din punct de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a 

resurselor proprii, atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea / 

reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in 

deplin respect fata de mediul inconjurator. 

Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in 

procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost 

exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte 

prioritare ale microregiunii Confluente Nordice . 

 

 GAL – Confluente Nordice   indeplineste criteriul de selectie SCS 2.4.  

fixat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in sensul prezentei in cadrul 

parteneriatului a reprezentantilor organizatiilor agricole, sectorului economic, a 

unei rganizatii de mediu şi a unui ocol silvic privat . 

 

Dupa cum se poate observa din informatiile de mai sus, GAL – Confluente Nordice    

indeplineste criteriului de selectie nr. SCS 3.2.1. fixat de Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale prin prevederea actiunilor inovative in cadrul Planului de 

Dezvoltare Locala. 

 

Cooperarea inter-teritoriala are ca obiectiv consolidarea RNDR si transfer de bune 

practici in interiorul RNDR. 
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Dupa cum se poate observa din informatiile de mai sus, GAL – Confluente Nordice i   

indeplineste criteriului de selectie nr. SCS 3.2.2. fixat de Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale prin prevederea actiunilor de cooperare transnationala in cadrul 

Planului de Dezvoltare Locala. 

 

Dupa cum se poate observa din informatiile de mai sus, GAL – Confluente Nordice    

indeplineste criteriului de selectie nr. SCS 3.2.3. fixat de Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale prin combinarea obiectivelor mai multor axe  

 in cadrul Planului de Dezvoltare Locala. 

 

Dupa cum se poate observa din informatiile de mai sus, GAL – Confluente Nordice    

indeplineste criteriului de selectie nr. SCS 3.2.5. fixat de Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale prin adresarea Strategiei tinerilor , 56,41%  din proiecte vor fi  

adresate tinerilor prin implementarea  Planului de Dezvoltare Locala. 

 

Dupa cum se poate observa din informatiile de mai sus, GAL –  Confluente Nordice    

indeplineste criteriului de selectie nr. SCS 3.2.6. fixat de Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale prin integrarea problemelor de mediu  in 76,92%  din proiecte in 

cadrul Planului de Dezvoltare Locala. 

Centralizarea proiectelor  propuse  de Gal  Confluente Nordice  :  
Nr 

crt 

Indicator Masura  

11

1 

112 121 141 12

3 

221 312 313  322  421 Total  % 

1. Numar total  de 

proiecte finantate  

 

1 

11  

0 

10 

0 

 

0 

      

0 

10 6  

9 

2    

39 

100 

2. Numar de proiecte  

promovate in 

parteneriat  

         

8 

2    

10 

 

 

 

25,64

% 

3. Numar de proicete 

care integreaza  

probleme de mediu 

/agro-mediu vor fi 

realizate parcuri si 

gradinite  incalzite 

cu sisteme  solare  

de producere a 

 

1 

11  

0 

 

0 

 

0 

     

0 

4 4  

8 

2    

30 

 

 

76,92

% 
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energiei termice 

/electrice  

 

4.  Numar de proiecte 

care  se adreseaza 

asociatiilor/grupuril

or de producatori 

      -  2 2     4  

10,26

% 

5. Proiecte promovate 

de tineri  

 

1 

11  

0 

 

0 

 

0 

  

0 

6 4      

22 

 

 

56,41

% 

6. Proiecte inovative        2   2      4  

 

10,26

% 

7. Proiecte  adrestae 

fermelor de 

semisubzistenta  

 5  

0 

 

0 

       

5 

 

 

12,82 

 

Precizam ca sursa de provenienta a datelor  privnd teritoriul   Grupului de Acțiune 

Locală Confluențe Nordice  utilizata  este   site-ul  Directiei Judetene de Statistica  

Suceava  si  siteu-l apdrp.ro,  Ghidul Solicitantului pentru Masura 322 Anexa 8 - 

LISTA ARIILOR PROTEJATE la nivel national si local, Anexa 11 - Lista 

Comunelor şi Gradul de sărăcie aferent -Anexam adresa  emisa INS DSJ Suceava. 
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