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1. PREFAȚĂ 

 

Prezentul document reprezintă 

Locală a Asociației GAL Ținutul Bucovinei Fr

intensă, limitată în timp, care examinează î

eficiența, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performan

programelor, politicilor publice sau proiectelor aflate în desfă

raport de evaluare ne va informa ce func

pentru a îmbunătăți implementarea

Evaluarea are loc pentru că 

strategiei, gradului de realizare a obiectivelor,

amenințărilor și oportunităților.

financiar 2014-2020, ca urmare a obligativită

de a realiza evaluarea implementă

Evaluarea reflectă progresul implementării s

de realizare a raportului fiind 01.

Comitetul de coordonare a evaluarii

Irimiță Vasile Marius – Manager

Dănilă Alexandra – Cătălina 

Paliuc Ionel-Daniel – Director program

Zaharie Iulian-Ciprian – Director program

Streangă Gheorghe – Consiliul director

Ionesi Virginia  - Consiliul director

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ția Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi

Prezentul document reprezintă un raport de evaluare a Strategiei de Dezvoltare  

ției GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi. Evaluarea reprezintă o analiză 

în timp, care examinează într-o maniera sistematică și obiectivă

ul, sustenabilitatea, performanța, succesul strategiilor, 

ublice sau proiectelor aflate în desfăsurare sau finalizate. Acest 

evaluare ne va informa ce funcționeaza și ce nu funcționează, dar și ce putem face 

i implementarea strategiei de dezvoltare locală.  

pentru că este necesară cunoașterea progresului implementării 

gradului de realizare a obiectivelor, identificarea riscurilor, punctelor slabe, 

țărilor și oportunităților. Acest raport de evaluare apare în cadrul exerci

urmare a obligativității impuse de Uniunea Europeană 

e a realiza evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală. 

Evaluarea reflectă progresul implementării strategiei la data de 01.10.2018, perioada 

de realizare a raportului fiind 01.10.2018-26.02.2019.  

Comitetul de coordonare a evaluarii este alcatuit din: 

Manager 

Cătălina –Evaluator proiecte 

Director program 

Director program 

Consiliul director 

Consiliul director. 
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Strategiei de Dezvoltare  

intă o analiză 

i obiectivă, relevantă, 

a, succesul strategiilor, 

surare sau finalizate. Acest 

ționeaza și ce nu funcționează, dar și ce putem face 

progresului implementării 

identificarea riscurilor, punctelor slabe, 

evaluare apare în cadrul exercițiului 

 GAL-urilor 

trategiei la data de 01.10.2018, perioada 
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2. REZUMAT 

 

Raportul de evaluare al SDL Asocia

prezintă evaluarea SDL, având ca obiectiv principal determinarea nivelului de implementare 

a SDL, a beneficiilor pentru comunitatea locală 

implementării.  

Metodele și tehnicile de evaluare folosite î

logicii de intervenție a strategiei, chestionarul ș

documentelor administrative (rapoarte monitorizare Gal).

În urma evaluării SDL, a

gradul de realizare a obiectivelor

oportunităților. 
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Raportul de evaluare al SDL Asociația GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi, 

prezintă evaluarea SDL, având ca obiectiv principal determinarea nivelului de implementare 

eneficiilor pentru comunitatea locală și a problemelor identificate 

tehnicile de evaluare folosite în acest raport au fost verificarea func

ție a strategiei, chestionarul și focus-grup-ul, studiul 

documentelor administrative (rapoarte monitorizare Gal). 

În urma evaluării SDL, a fost identificat nivelul de implementarea al 

gradul de realizare a obiectivelor, identificarea riscurilor, punctelor slabe, amenin

ții Vechi 
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ția GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi, 

prezintă evaluarea SDL, având ca obiectiv principal determinarea nivelului de implementare 

și a problemelor identificate in urma 

aport au fost verificarea funcționării 

iul și analiza 

al strategiei și 

identificarea riscurilor, punctelor slabe, amenințărilor și 
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3. CONTEXT  

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Bucovinei” Frătăuţii Vechi a fost 

înfiinţat ca şi Organizaţie neguvernamentală în anul 2013 având iniţial un număr de 60 

parteneri (16 parteneri publici şi 44 parteneri

finanţare pentru Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului prin 

Contractul de finanţare C4312021213562413/19.03.2013. Asociaţia Grupul de Acţiune 

Locală „Ţinutul Bucovinei” Frătăuţii V

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în data de 07.01.2013 prin Decizia de autorizare nr 62624.

Pentru programarea 2014

diferite motive a mai multor parteneri publici (Direcţia Sanitar Veterinară Suceava, 

Asociaţia Comunelor din România, Ocolul Silvic Marginea) şi privaţi (18 persoane fizice, 

10 persoane jurdice). În prezent parteneriatul are 34 de membri din care 15 unităţi 

administrative (44,12%), 15 membri din sectorul privat (44,12%) 

societății civile (11,76%).  

 În cadrul parteneriatului sunt 15 parteneri publici din care Consiliul Judeţean 

Suceava, 14 unităţi administrativ teritoriale, 1 oraş (Vicovu de Sus) şi 13 comune 

Bilca, Calafindeşti, Dorneşti, Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti, Grămeşti, Grăniceşti, 

Muşeniţa, Satu Mare, Vicovu de Jos, Voitinel). Populaţia totală a Oraşului Vicovu de Sus, 

conform Recensământului populaţiei 2011 este de 13.308 locu

eligibil LEADER. 

După domeniile în care activează

- 15 instituţii publice (44,12%)

- 19 parteneri privaţi (55,88%) dintre care:

o 2 unități care își desfășoară activitatea în domeniul agri

o 1 unitate care își desfășoară activitatea în domeniul agricol zootehnie

o 4 unități care își desfășoară activitatea în domeniul comerț

o 1 unitate care î

comunicării(telecomunitca

o 2 unități care își desfă

o 3 unități care își desfășoară activitatea în domeniul transporturi

o 1 unitate care își desfășoară activitatea în domeniul alte activități de servicii
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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Bucovinei” Frătăuţii Vechi a fost 

înfiinţat ca şi Organizaţie neguvernamentală în anul 2013 având iniţial un număr de 60 

parteneri (16 parteneri publici şi 44 parteneri privaţi). În programarea 2007 - 2013 a obţinut 

finanţare pentru Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului prin 

Contractul de finanţare C4312021213562413/19.03.2013. Asociaţia Grupul de Acţiune 

Locală „Ţinutul Bucovinei” Frătăuţii Vechi a fost acreditată ca şi GAL de către Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în data de 07.01.2013 prin Decizia de autorizare nr 62624.

Pentru programarea 2014-2020 parteneriatul a suferit modificări prin retragerea din 

tor parteneri publici (Direcţia Sanitar Veterinară Suceava, 

Asociaţia Comunelor din România, Ocolul Silvic Marginea) şi privaţi (18 persoane fizice, 

n prezent parteneriatul are 34 de membri din care 15 unităţi 

15 membri din sectorul privat (44,12%) și 4 reprezentanți ai 

În cadrul parteneriatului sunt 15 parteneri publici din care Consiliul Judeţean 

Suceava, 14 unităţi administrativ teritoriale, 1 oraş (Vicovu de Sus) şi 13 comune 

Bilca, Calafindeşti, Dorneşti, Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti, Grămeşti, Grăniceşti, 

Muşeniţa, Satu Mare, Vicovu de Jos, Voitinel). Populaţia totală a Oraşului Vicovu de Sus, 

conform Recensământului populaţiei 2011 este de 13.308 locuitori, fiind astfel un oraş 

După domeniile în care activează, structura parteneriatul se prezintă astfel: 

15 instituţii publice (44,12%). 

19 parteneri privaţi (55,88%) dintre care: 

ți care își desfășoară activitatea în domeniul agricol; 

și desfășoară activitatea în domeniul agricol zootehnie

ți care își desfășoară activitatea în domeniul comerț; 

care își desfășoară activitatea în domeniul informației și 

comunicării(telecomunitcații); 

i desfășoară activitatea în domeniul construcții; 

ți care își desfășoară activitatea în domeniul transporturi; 

și desfășoară activitatea în domeniul alte activități de servicii

ții Vechi 
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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Bucovinei” Frătăuţii Vechi a fost 

înfiinţat ca şi Organizaţie neguvernamentală în anul 2013 având iniţial un număr de 60 

2013 a obţinut 

finanţare pentru Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului prin 

Contractul de finanţare C4312021213562413/19.03.2013. Asociaţia Grupul de Acţiune 

echi a fost acreditată ca şi GAL de către Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în data de 07.01.2013 prin Decizia de autorizare nr 62624. 

2020 parteneriatul a suferit modificări prin retragerea din 

tor parteneri publici (Direcţia Sanitar Veterinară Suceava, 

Asociaţia Comunelor din România, Ocolul Silvic Marginea) şi privaţi (18 persoane fizice, 

n prezent parteneriatul are 34 de membri din care 15 unităţi 

și 4 reprezentanți ai 

În cadrul parteneriatului sunt 15 parteneri publici din care Consiliul Judeţean 

Suceava, 14 unităţi administrativ teritoriale, 1 oraş (Vicovu de Sus) şi 13 comune (Bălcăuţi, 

Bilca, Calafindeşti, Dorneşti, Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti, Grămeşti, Grăniceşti, 

Muşeniţa, Satu Mare, Vicovu de Jos, Voitinel). Populaţia totală a Oraşului Vicovu de Sus, 

itori, fiind astfel un oraş 

și desfășoară activitatea în domeniul agricol zootehnie; 

și desfășoară activitatea în domeniul informației și 

și desfășoară activitatea în domeniul alte activități de servicii; 
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o 1 unitate care î

(industrie alimentară)

o 1unitate care își desfășoară activitatea în domeniul activității profesionale de 

consultanță; 

o 1 unitate care își desfășoară activitatea în domeniul reprezentării minorităților 

etnice respectiv a ru

o 2 unități de cult. 

Parteneriatul prezentat reprezintă în fapt Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţia 

Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Bucovinei” Frătăuţii Vechi, organul suprem de conducere 

a GAL-ului. Toate deciziile importante ale GAL se iau prin acceptare

parteneri. 

Implicarea partenerilor a fost prezentă în fiecare etapă de realizare a raportului de 

evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locala, începând cu activităţile premergătoare cum ar fi 

consultarea şi informarea din teritoriu, parte

promovarea acţiunilor cât şi participând la desfăşurarea acestora. O altă etapă în care au fost 

prezenţi a fost cea a meselor de lucru, la adunarile AGA unde, ca reprezentanţi ai domeniilor 

din care provin, au formulat opinii şi idei de dezvoltare ce au fost folosite la scrierea evaluarii. 

Aceşti actori sunt printre cei mai importanţi din teritoriu în domeniile lor de activitate, fiind 

consideraţi ca reprezentativi de către comunităţi în ai reprezenta.

activitatea sa reprezintă interesele locuitorilor din jude

teritoriul GAL. Consiliul Județean Suceava în cadrul parteneriatului a urmărit sprijinirea GAL 

în găsirea soluțiilor cele mai eficiente pentru proble

creșterea bunăstării populației terit

 Teritoriul Asociaţiei Grupul de acţiune l

situat în Regiunea de Nord Est a României fiind situat

Suceava.Suprafaţa totală a teritoriului GAL este de 481,49 kmp acoperind 5,63% din 

suprafaţa judeţului Suceava. 

Din punct de vedere administrativ, teritoriul GAL cuprinde 14 unităţi administrativ 

teritoriale, 1 oraş (Vicovu de Sus) şi 13 comune (Bălcăuţi, Bilca, Calafindeşti, D

Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti, Grămeşti, Grăniceşti, Muşeniţa

de Jos, Voitinel). 

Teritoriul GAL se învecinează: 

> La vest comunele Straja şi Putna din judeţul Sucea
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1 unitate care își desfășoară activitatea în domeniul 

(industrie alimentară); 

și desfășoară activitatea în domeniul activității profesionale de 

și desfășoară activitatea în domeniul reprezentării minorităților 

etnice respectiv a rușilor lipoveni; 

Parteneriatul prezentat reprezintă în fapt Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţia 

Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Bucovinei” Frătăuţii Vechi, organul suprem de conducere 

ului. Toate deciziile importante ale GAL se iau prin acceptarea acestora de către 

Implicarea partenerilor a fost prezentă în fiecare etapă de realizare a raportului de 

evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locala, începând cu activităţile premergătoare cum ar fi 

consultarea şi informarea din teritoriu, partenerii s-au implicat activ, ajutând atât la 

promovarea acţiunilor cât şi participând la desfăşurarea acestora. O altă etapă în care au fost 

prezenţi a fost cea a meselor de lucru, la adunarile AGA unde, ca reprezentanţi ai domeniilor 

mulat opinii şi idei de dezvoltare ce au fost folosite la scrierea evaluarii. 

Aceşti actori sunt printre cei mai importanţi din teritoriu în domeniile lor de activitate, fiind 

consideraţi ca reprezentativi de către comunităţi în ai reprezenta. Consiliul Ju

activitatea sa reprezintă interesele locuitorilor din județul Suceava și implicit ai celor din 

țean Suceava în cadrul parteneriatului a urmărit sprijinirea GAL 

țiilor cele mai eficiente pentru problemele teritoriului având ca scop final 

șterea bunăstării populației teritoriului și implicit a judetului. 

Grupul de acţiune locală Ţinutul Bucovinei Frătăuţi

ord Est a României fiind situat în partea central-nordică a judeţului 

Suceava.Suprafaţa totală a teritoriului GAL este de 481,49 kmp acoperind 5,63% din 

Din punct de vedere administrativ, teritoriul GAL cuprinde 14 unităţi administrativ 

de Sus) şi 13 comune (Bălcăuţi, Bilca, Calafindeşti, D

i Vechi, Gălăneşti, Grămeşti, Grăniceşti, Muşeniţa, Satu Mare, Vicovu 

La vest comunele Straja şi Putna din judeţul Suceava 

ții Vechi 
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și desfășoară activitatea în domeniul industrial 

și desfășoară activitatea în domeniul activității profesionale de 

și desfășoară activitatea în domeniul reprezentării minorităților 

Parteneriatul prezentat reprezintă în fapt Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţia 

Grupul de Acţiune Locală „Ţinutul Bucovinei” Frătăuţii Vechi, organul suprem de conducere 

a acestora de către 

Implicarea partenerilor a fost prezentă în fiecare etapă de realizare a raportului de 

evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locala, începând cu activităţile premergătoare cum ar fi 

au implicat activ, ajutând atât la 

promovarea acţiunilor cât şi participând la desfăşurarea acestora. O altă etapă în care au fost 

prezenţi a fost cea a meselor de lucru, la adunarile AGA unde, ca reprezentanţi ai domeniilor 

mulat opinii şi idei de dezvoltare ce au fost folosite la scrierea evaluarii. 

Aceşti actori sunt printre cei mai importanţi din teritoriu în domeniile lor de activitate, fiind 

Consiliul Județean prin 

țul Suceava și implicit ai celor din 

țean Suceava în cadrul parteneriatului a urmărit sprijinirea GAL 

mele teritoriului având ca scop final 

ocală Ţinutul Bucovinei Frătăuţii Vechi este 

nordică a judeţului 

Suceava.Suprafaţa totală a teritoriului GAL este de 481,49 kmp acoperind 5,63% din 

Din punct de vedere administrativ, teritoriul GAL cuprinde 14 unităţi administrativ 

de Sus) şi 13 comune (Bălcăuţi, Bilca, Calafindeşti, Dorneşti, 

, Satu Mare, Vicovu 
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> La nord cu Statul Ucraina

> La est Judeţul Botoşani, Comuna Zvoriştea din judeţul Suceava

> La sud Oraşele Rădăuţi şi Milişăuţi, comunele Suceviţa, Horodnic de Jos, laslovăţ, 

Todireşti, Dărmăneşti, Şerbăuţi, Mitocul Dragomirnei din judeţul Suceava

 Din cele 14 UAT, 5 sunt pe zona de graniţă (Oraşul Vicovu de Sus, comunele Frătăuţii 

Noi, Muşeniţa şi Grămeşti). 

 Teritoriul GAL este limitrof oraşelor Rădăuţi, Şiret, Milişăuţi şi se află la o distanţa de 

43 km de Municipiul Suceava (faţă de Frătăuţii Vechi).

 Teritoriul GAL este străbătut, de la sud la nord de drumul european E85, care face 

legătura cu Sudul ţării dar şi cu Europa Vestică. Î

străbătut de la est la vest de DN 17A, iar în partea nordică este străbătut de l

DN2H. De asemenea prin partea vestică a sa

de DN2H. 

 Teritoriul este împânzit de o reţea întreagă de drumuri judeţene (DJ178C, DJ178F, 

DJ209G, 291 A, 291B), având o lungime totală de 189,

exploatare. 

Teritoriul are acces la drumul spre Aeroportul Şcheia judeţul Suceava (44 km).

Teritoriul Gal face parte din Podişul Sucevei, care se întinde de la limita precarpatică 

şi Valea Moldovei la vest, până la Valea 

se caracterizează prin forme plane şi relief structural, această mare unitate geomorfologică

Podişului Sucevei, având forme de relief variate sub formă de platouri, creste, coline şi 

dealuri. Solurile dominante sunt cele din grupa 

nisipoasă, cu conţinut moderat sau ridicat în humus, bine structurate cu reacţie slab acidă până 

la moderat acidă, propice activităţilor agricole.

 Clima are un caracter temperat 

timpul secetos şi ierni geroase, cu manifestări frecvente ale viscolului. Temperatura medie 

anuală este de 7,3° C. Media lunilor de iarnă este de 

Pericolul brumelor de primăvară

temperatura medie a lunilor de primăvară

în luna iunie. Cea mai călduroasă

valorile maxime absolute ale anului. Î

sfârşitul acestei luni frecvenţa temperaturilor medii zilnice se reduce foarte mult şi apar 

condiţii favorabile căderii brumelor timpurii de toamnă. Suma medie a precipitaţiilo
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La nord cu Statul Ucraina 

La est Judeţul Botoşani, Comuna Zvoriştea din judeţul Suceava 

La sud Oraşele Rădăuţi şi Milişăuţi, comunele Suceviţa, Horodnic de Jos, laslovăţ, 

Todireşti, Dărmăneşti, Şerbăuţi, Mitocul Dragomirnei din judeţul Suceava

14 UAT, 5 sunt pe zona de graniţă (Oraşul Vicovu de Sus, comunele Frătăuţii 

Teritoriul GAL este limitrof oraşelor Rădăuţi, Şiret, Milişăuţi şi se află la o distanţa de 

43 km de Municipiul Suceava (faţă de Frătăuţii Vechi). 

ritoriul GAL este străbătut, de la sud la nord de drumul european E85, care face 

ării dar şi cu Europa Vestică. În partea sudică a teritoriului

străbătut de la est la vest de DN 17A, iar în partea nordică este străbătut de la est la vest de 

DN2H. De asemenea prin partea vestică a sa, teritoriul este străbătut de DN2E, iar prin centru 

Teritoriul este împânzit de o reţea întreagă de drumuri judeţene (DJ178C, DJ178F, 

DJ209G, 291 A, 291B), având o lungime totală de 189,28 km, aflate într-o stare bună de 

Teritoriul are acces la drumul spre Aeroportul Şcheia judeţul Suceava (44 km). 

Teritoriul Gal face parte din Podişul Sucevei, care se întinde de la limita precarpatică 

şi Valea Moldovei la vest, până la Valea Siretului la est. Cu o înălţime de cca.400 m, teritoriul 

ne şi relief structural, această mare unitate geomorfologică

Podişului Sucevei, având forme de relief variate sub formă de platouri, creste, coline şi 

ile dominante sunt cele din grupa cernoziomului levigat cu textură

nisipoasă, cu conţinut moderat sau ridicat în humus, bine structurate cu reacţie slab acidă până 

la moderat acidă, propice activităţilor agricole. 

Clima are un caracter temperat - continentală moderată, cu veri în care predomină 

timpul secetos şi ierni geroase, cu manifestări frecvente ale viscolului. Temperatura medie 

anuală este de 7,3° C. Media lunilor de iarnă este de -3,2° C, ale verilor de 17,5°C.

de primăvară se menţine în general până la 27 aprilie. Î

ura medie a lunilor de primăvară este mai scăzută, o reală încălzire înregistrându

n luna iunie. Cea mai călduroasă lună a anului este luna iulie, când frecvent se înregistrează 

ime absolute ale anului. În luna septembrie vremea se răceşte pronunţat, iar la 

sfârşitul acestei luni frecvenţa temperaturilor medii zilnice se reduce foarte mult şi apar 

condiţii favorabile căderii brumelor timpurii de toamnă. Suma medie a precipitaţiilo
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La sud Oraşele Rădăuţi şi Milişăuţi, comunele Suceviţa, Horodnic de Jos, laslovăţ, 

Todireşti, Dărmăneşti, Şerbăuţi, Mitocul Dragomirnei din judeţul Suceava 

14 UAT, 5 sunt pe zona de graniţă (Oraşul Vicovu de Sus, comunele Frătăuţii 

Teritoriul GAL este limitrof oraşelor Rădăuţi, Şiret, Milişăuţi şi se află la o distanţa de 

ritoriul GAL este străbătut, de la sud la nord de drumul european E85, care face 

n partea sudică a teritoriului, acesta este 

a est la vest de 

teritoriul este străbătut de DN2E, iar prin centru 

Teritoriul este împânzit de o reţea întreagă de drumuri judeţene (DJ178C, DJ178F, 

o stare bună de 

Teritoriul Gal face parte din Podişul Sucevei, care se întinde de la limita precarpatică 

Siretului la est. Cu o înălţime de cca.400 m, teritoriul 

ne şi relief structural, această mare unitate geomorfologică a 

Podişului Sucevei, având forme de relief variate sub formă de platouri, creste, coline şi 

cernoziomului levigat cu textură luto-

nisipoasă, cu conţinut moderat sau ridicat în humus, bine structurate cu reacţie slab acidă până 

tinentală moderată, cu veri în care predomină 

timpul secetos şi ierni geroase, cu manifestări frecvente ale viscolului. Temperatura medie 

3,2° C, ale verilor de 17,5°C. 

în general până la 27 aprilie. În general, 

este mai scăzută, o reală încălzire înregistrându-se 

lună a anului este luna iulie, când frecvent se înregistrează 

n luna septembrie vremea se răceşte pronunţat, iar la 

sfârşitul acestei luni frecvenţa temperaturilor medii zilnice se reduce foarte mult şi apar 

condiţii favorabile căderii brumelor timpurii de toamnă. Suma medie a precipitaţiilor anuale 
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este de 660,0 mm. Viteza medie a vântului oscilează între 3,1 şi 4,7 m/s, 

predominând din direcţia NV (31%).

Teritoriul este bogat în ape subterane şi de suprafaţă. Acesta este drenat de râul 

Suceava (în partea de Nord şi coborând de la Nord la Su

coborând de la Nord la Sud). Bazinul hidrografic este completat de numeroşi afluenţi ai râului 

Suceava (pâraiele Voitinel, Petrimiasa, Sicova, Tarnauca, Horait, Huţuţa, Măleasa Vicov, 

Remezeu şi Voitinel) şi ai râului

totală de 919 ha de heleşteie, iazuri şi bălţi reprezentând 1,91% din suprafaţa totală a 

teritoriului. 

Populaţia totală cuprinsă în teritoriul GAL este de 62.388 locuitori reprezentând 

9,83% din populaţia judeţului Suceava. Gradul de ruralitate a teritoriului este unul pronunţat, 

respectiv de 78,67% - 49.080 locuitori din zona rurală. 

este de 129,57 locuitori/kmp. Din totalul de 62.388 locuitori un număr de 31

(50,61%) sunt femei şi 30.815 locuitori (49,39%) sunt bărbaţi. Populaţia GAL are o structură 

multietnică 5766 locuitori (6,91%) aparţinând etniilor. Cea mai mare comunitate etnică este 

cea a ucrainenilor (2.224 locuitori 

2,59% din populaţie), ruşi - lipoveni (370 locuitori 

locuitori -0,13% din populaţie), germani (9 locuitori 

locuitori -0,006% din populaţie), maghia

locuitori -0,011% din populaţie). Pentru 1454 locuitori (2,33%) informaţia este nedisponibilă. 

Din totalul populaţiei rrome la nivelul teritoriului, 2.139 (95,32%) sunt din comuna Bălcăuţi, 

aceştia trăind într-o zonă ce poată fi definită ca segregată, conform specificaţiilor Ghidului 

solicitantului, fiind caracterizată prin: aşezare locuită eminamente de r

marginea comunităţii; locuinţele sunt insalubre, nesigure, suprapopulate, locuito

limita subzistenţei. Majoritatea locuitorilor sunt analfabeţi nedeţinând acte de identitate şi 

implicit nici de proprietate pentru spaţiul în care locuiesc, drumurile de acces sunt de proastă 

calitate făcând dificil accesul comunităţii la infr

probleme comune cu care se confruntă această etnie putem enumera: şomajul şi lipsa 

oportunităţilor de angajare; nivelul scăzut de educaţie; accesul redus la servicii medicale; 

supraaglomerarea locuinţelor şi a zonelo

casei şi a terenurilor, pasivitatea şi lipsa implicării în rezolvarea propriilor probleme. Etniile 

sunt bine reprezentate în viaţa socială a teritoriului existând mai multe organizaţii importante 

ce le reprezintă cum ar fi: Ansamblul Cervona Kalena din Bălcăuţi, Comunitatea Ruşilor 
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este de 660,0 mm. Viteza medie a vântului oscilează între 3,1 şi 4,7 m/s, 

predominând din direcţia NV (31%). 

Teritoriul este bogat în ape subterane şi de suprafaţă. Acesta este drenat de râul 

Suceava (în partea de Nord şi coborând de la Nord la Sud) şi de râul Siret (în partea de Est, 

coborând de la Nord la Sud). Bazinul hidrografic este completat de numeroşi afluenţi ai râului 

Suceava (pâraiele Voitinel, Petrimiasa, Sicova, Tarnauca, Horait, Huţuţa, Măleasa Vicov, 

Remezeu şi Voitinel) şi ai râului Siret (pârâul Verehia). Pe teritoriul GAL există o suprafaţă 

totală de 919 ha de heleşteie, iazuri şi bălţi reprezentând 1,91% din suprafaţa totală a 

Populaţia totală cuprinsă în teritoriul GAL este de 62.388 locuitori reprezentând 

populaţia judeţului Suceava. Gradul de ruralitate a teritoriului este unul pronunţat, 

49.080 locuitori din zona rurală. Densitatea populaţiei la nivelul GAL 

este de 129,57 locuitori/kmp. Din totalul de 62.388 locuitori un număr de 31

(50,61%) sunt femei şi 30.815 locuitori (49,39%) sunt bărbaţi. Populaţia GAL are o structură 

multietnică 5766 locuitori (6,91%) aparţinând etniilor. Cea mai mare comunitate etnică este 

cea a ucrainenilor (2.224 locuitori -3,60% din populaţie) urmată de rromi (1.596 locuitori 

lipoveni (370 locuitori -0,59% din populaţie), polonezi (79 

0,13% din populaţie), germani (9 locuitori -0,014% din populaţie), italieni (4 

0,006% din populaţie), maghiari (3 locuitori -0,005% din populaţie) şi alte etnii (7 

0,011% din populaţie). Pentru 1454 locuitori (2,33%) informaţia este nedisponibilă. 

la nivelul teritoriului, 2.139 (95,32%) sunt din comuna Bălcăuţi, 

o zonă ce poată fi definită ca segregată, conform specificaţiilor Ghidului 

solicitantului, fiind caracterizată prin: aşezare locuită eminamente de rromi, aşezată la 

marginea comunităţii; locuinţele sunt insalubre, nesigure, suprapopulate, locuito

limita subzistenţei. Majoritatea locuitorilor sunt analfabeţi nedeţinând acte de identitate şi 

implicit nici de proprietate pentru spaţiul în care locuiesc, drumurile de acces sunt de proastă 

calitate făcând dificil accesul comunităţii la infrastructura medicală, şcolară etc. Ca şi 

probleme comune cu care se confruntă această etnie putem enumera: şomajul şi lipsa 

oportunităţilor de angajare; nivelul scăzut de educaţie; accesul redus la servicii medicale; 

supraaglomerarea locuinţelor şi a zonelor rezidenţiale, lipsa titlurilor de proprietate asupra 

casei şi a terenurilor, pasivitatea şi lipsa implicării în rezolvarea propriilor probleme. Etniile 

sunt bine reprezentate în viaţa socială a teritoriului existând mai multe organizaţii importante 

reprezintă cum ar fi: Ansamblul Cervona Kalena din Bălcăuţi, Comunitatea Ruşilor 

ții Vechi 

8 

este de 660,0 mm. Viteza medie a vântului oscilează între 3,1 şi 4,7 m/s, 

Teritoriul este bogat în ape subterane şi de suprafaţă. Acesta este drenat de râul 

d) şi de râul Siret (în partea de Est, 

coborând de la Nord la Sud). Bazinul hidrografic este completat de numeroşi afluenţi ai râului 

Suceava (pâraiele Voitinel, Petrimiasa, Sicova, Tarnauca, Horait, Huţuţa, Măleasa Vicov, 

Siret (pârâul Verehia). Pe teritoriul GAL există o suprafaţă 

totală de 919 ha de heleşteie, iazuri şi bălţi reprezentând 1,91% din suprafaţa totală a 

Populaţia totală cuprinsă în teritoriul GAL este de 62.388 locuitori reprezentând 

populaţia judeţului Suceava. Gradul de ruralitate a teritoriului este unul pronunţat, 

la nivelul GAL 

este de 129,57 locuitori/kmp. Din totalul de 62.388 locuitori un număr de 31.573 locuitori 

(50,61%) sunt femei şi 30.815 locuitori (49,39%) sunt bărbaţi. Populaţia GAL are o structură 

multietnică 5766 locuitori (6,91%) aparţinând etniilor. Cea mai mare comunitate etnică este 

omi (1.596 locuitori - 

0,59% din populaţie), polonezi (79 

0,014% din populaţie), italieni (4 

0,005% din populaţie) şi alte etnii (7 

0,011% din populaţie). Pentru 1454 locuitori (2,33%) informaţia este nedisponibilă. 

la nivelul teritoriului, 2.139 (95,32%) sunt din comuna Bălcăuţi, 

o zonă ce poată fi definită ca segregată, conform specificaţiilor Ghidului 

omi, aşezată la 

marginea comunităţii; locuinţele sunt insalubre, nesigure, suprapopulate, locuitorii fiind la 

limita subzistenţei. Majoritatea locuitorilor sunt analfabeţi nedeţinând acte de identitate şi 

implicit nici de proprietate pentru spaţiul în care locuiesc, drumurile de acces sunt de proastă 

astructura medicală, şcolară etc. Ca şi 

probleme comune cu care se confruntă această etnie putem enumera: şomajul şi lipsa 

oportunităţilor de angajare; nivelul scăzut de educaţie; accesul redus la servicii medicale; 

r rezidenţiale, lipsa titlurilor de proprietate asupra 

casei şi a terenurilor, pasivitatea şi lipsa implicării în rezolvarea propriilor probleme. Etniile 

sunt bine reprezentate în viaţa socială a teritoriului existând mai multe organizaţii importante 

reprezintă cum ar fi: Ansamblul Cervona Kalena din Bălcăuţi, Comunitatea Ruşilor 
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Lipoveni din Muşeniţa, Partida romilor Pro europa.

Structura populaţiei pe grupe de vârstă

tânără, respectiv aproximativ 64,87% din 

din aceştia 37,68% din totalul populaţie

Se poate aprecia că GAL-ul prezintă o capacitate crescută a forţei de muncă atât în prezent, 

cât şi pentru viitorul apropiat, populaţia aptă de muncă, respectiv din categoriile de vârstă 15

64 ani, fiind într-un procent de 61,18% (38.169 locuitori) din total

populaţiei pe nivelul de studii absolvite

(38.397 locuitori) din totalul populaţie

clase. Din aceştia, 9.941 locuitori au absolvit numai 4 clase, 2.382 fiind fără şcoală absolvită. 

La nivelul teritoriului sunt declaraţi 898 persoane analf

superioare sunt în număr de 1.716 locuitori (2,75%), iar cele ce au absolvit formă de 

învăţământ post liceal şi de maiştri 613 (0,98%) şi secundar superior 12.381 (19,85%).

Ca rată a ocupării forţei de muncă, populaţia o

(25.481) şi există un număr de 1.952 şomeri reprezentând 3,13% din totalul populaţiei.

Nivelul indicelui dezvoltării umane locale este unul bun la nivelul GAL, conform 

documentului suport al strategiei GAL 

corespunzătoare”. În prezent, 3 Unităţi Administrativ Teritoriale au IDUL sub 55 (Comuna 

Grămeşti, Comuna Muşeniţa si Comuna Satu Mare), restul de 11, având IDUL mai mare de 

55. IDUL-ul minim de 45,98 este în comuna Muşeniţa şi cel 

de Sus. 

Reţeaua de drumuri la nivelul teritoriului este compusă din drumuri comunale şi 

drumuri de exploatare. Drumurile fac legătura cu toate localităţile din interiorul GAL. Starea 

generală a drumurilor este una proastă. 

este de 100%. 

Reţeaua de apă potabilă 

totală a conductelor este de 78,4 km. Alimentarea populaţiei cu apă potabilă în localităţile în 

care aceasta nu există se face din puţuri forate sau fântâni individuale, acestea fiind expuse 

unor riscuri deosebite în special din cauza poluării cu nitraţi proveniţi din activităţi agricole 

(toate localităţile din cadrul GAL sunt specificate în Ordinul nr. 743/20

listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole)

teritoriului un număr de 6 UAT

epurarea apelor uzate având o lungime
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Lipoveni din Muşeniţa, Partida romilor Pro europa. 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă reflectă faptul că populaţia GAL este una 

tânără, respectiv aproximativ 64,87% din populaţie (40.468 locuitori) au până în 44 de ani, 

populaţiei (23.508 locuitori) sunt cu vârsta de max 24 ani.

ul prezintă o capacitate crescută a forţei de muncă atât în prezent, 

l apropiat, populaţia aptă de muncă, respectiv din categoriile de vârstă 15

un procent de 61,18% (38.169 locuitori) din totalul populaţiei.

populaţiei pe nivelul de studii absolvite reflectă că acesta este unul scăzut, peste 66

(38.397 locuitori) din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, având finalizate numai 9 

clase. Din aceştia, 9.941 locuitori au absolvit numai 4 clase, 2.382 fiind fără şcoală absolvită. 

La nivelul teritoriului sunt declaraţi 898 persoane analfabete (1,44%). Persoanele cu studii 

superioare sunt în număr de 1.716 locuitori (2,75%), iar cele ce au absolvit formă de 

învăţământ post liceal şi de maiştri 613 (0,98%) şi secundar superior 12.381 (19,85%).

a ocupării forţei de muncă, populaţia ocupată la nivelul GAL este de 40,84% 

un număr de 1.952 şomeri reprezentând 3,13% din totalul populaţiei.

Nivelul indicelui dezvoltării umane locale este unul bun la nivelul GAL, conform 

documentului suport al strategiei GAL - „Lista UAT-urilor cu valorile IDUL 

n prezent, 3 Unităţi Administrativ Teritoriale au IDUL sub 55 (Comuna 

Grămeşti, Comuna Muşeniţa si Comuna Satu Mare), restul de 11, având IDUL mai mare de 

ul minim de 45,98 este în comuna Muşeniţa şi cel maxim de 66,23 în oraşul Vicovu 

Reţeaua de drumuri la nivelul teritoriului este compusă din drumuri comunale şi 

drumuri de exploatare. Drumurile fac legătura cu toate localităţile din interiorul GAL. Starea 

generală a drumurilor este una proastă. Gradul de electrificare a gospodăriilor din teritoriu 

 este pe teritoriul a 8 UAT-uri din totalul de 14. Lungimea 

totală a conductelor este de 78,4 km. Alimentarea populaţiei cu apă potabilă în localităţile în 

ta nu există se face din puţuri forate sau fântâni individuale, acestea fiind expuse 

unor riscuri deosebite în special din cauza poluării cu nitraţi proveniţi din activităţi agricole 

(toate localităţile din cadrul GAL sunt specificate în Ordinul nr. 743/2008 pentru aprobarea 

listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole)

teritoriului un număr de 6 UAT-uri din totalul de 14 dispun de sisteme de canalizare şi 

ea apelor uzate având o lungime totală a reţelelor de 45,3 km. Acolo unde nu există 

ții Vechi 
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reflectă faptul că populaţia GAL este una 

populaţie (40.468 locuitori) au până în 44 de ani, 

(23.508 locuitori) sunt cu vârsta de max 24 ani. 

ul prezintă o capacitate crescută a forţei de muncă atât în prezent, 

l apropiat, populaţia aptă de muncă, respectiv din categoriile de vârstă 15-

ul populaţiei. Structura 

reflectă că acesta este unul scăzut, peste 661,54% 

stabile de 10 ani şi peste, având finalizate numai 9 

clase. Din aceştia, 9.941 locuitori au absolvit numai 4 clase, 2.382 fiind fără şcoală absolvită. 

abete (1,44%). Persoanele cu studii 

superioare sunt în număr de 1.716 locuitori (2,75%), iar cele ce au absolvit formă de 

învăţământ post liceal şi de maiştri 613 (0,98%) şi secundar superior 12.381 (19,85%). 

ste de 40,84% 

un număr de 1.952 şomeri reprezentând 3,13% din totalul populaţiei. 

Nivelul indicelui dezvoltării umane locale este unul bun la nivelul GAL, conform 

alorile IDUL 

n prezent, 3 Unităţi Administrativ Teritoriale au IDUL sub 55 (Comuna 

Grămeşti, Comuna Muşeniţa si Comuna Satu Mare), restul de 11, având IDUL mai mare de 

maxim de 66,23 în oraşul Vicovu 

Reţeaua de drumuri la nivelul teritoriului este compusă din drumuri comunale şi 

drumuri de exploatare. Drumurile fac legătura cu toate localităţile din interiorul GAL. Starea 

a gospodăriilor din teritoriu 

uri din totalul de 14. Lungimea 

totală a conductelor este de 78,4 km. Alimentarea populaţiei cu apă potabilă în localităţile în 

ta nu există se face din puţuri forate sau fântâni individuale, acestea fiind expuse 

unor riscuri deosebite în special din cauza poluării cu nitraţi proveniţi din activităţi agricole 

08 pentru aprobarea 

listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole). În cadrul 

uri din totalul de 14 dispun de sisteme de canalizare şi 

de 45,3 km. Acolo unde nu există 
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evacuarea apelor uzate în gospodării se realizează în sistem necentralizat: fose 

septice construite impropriu, bazine vidanjabile etc.

Pe teritoriul GAL nu există conducte de alimentare cu gaze naturale. Deşeurile de l

nivelul UAT-urilor sunt colectate selectiv de către operatori autorizaţi. Acolo unde nu este 

realizată colectarea, deşeurile se depozitează în gropi „istorice” neautorizate.

Teritoriul GAL se află în zona de acoperire a tuturor operatorilor de telefonie 

fixă. Internetul broadband are o acoperire bună în teritoriu, numai 9.167 locuitori, 

reprezentând 14,69% din populaţia GAL, nu au acces la acesta. 12 localităţi din 5 UAT sunt 

în zone albe conform listei ANCOM.

Infrastructura educaţională include

primar şi gimnazial şi 2 licee. Şcolile acoperă necesarul de pregătire pentru teritoriu.

Pe teritoriul GAL mai funcţionează un număr de 43 de biblioteci, caracterizate prin spaţii 

improprii, fără locuri de lectură şi cu un fond scăzut de carte, si un număr de 14 cămine 

culturale. 

Activităţile culturale se rezumă la serbările cu ocazia hramurilor bisericilor sau a zilelor 

comunelor. Căminele culturale sunt dotate i

Pe teritoriul GAL mai există și 1 muzeu (muzeul Bucovinei) 

asemenea îşi desfăşoară activitatea mai multe ansambluri populare cum ar fi: Ansamblul 

Cervona Kalena - Bălcăuţi, Ansamblul Bîlcuţa 

Ansamblul Codrişor, Ansamblul Arcanul Bătrânesc Frătăuţii Noi, Ansamblul de dansuri 

Ciobănaşul, Ansamblul Flori Vicovene Vicovu de Sus.

Serviciile medicale sunt bine

număr de 1 spital şi 16 cabinete medicale de familie. Serviciile stomatologice sunt 

reprezentate de 11 cabinete stomatologice şi 1 laborator de tehnică dentară. De asemenea 

există un număr de 26 de farmacii şi puncte farmaceutice. Furnizorii de servicii sociale sunt în 

general primăriile comunelor. Pe teritoriul GAL nu există nici o instituţie destinată prestaţiilor 

sociale. 

În cadrul GAL există 4 arii protejate Natura 2000, regăsite în Anexa Lista Ariilor 

Protejate Natura 2000, respectiv: Râul Suceava COD ROSC10379 (comunele

Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti, Muşeniţa, Satu Mare, Vicovu de Jos şi oraşul Vicovu 

de Sus), Pădurea Pătrăuţi COD: ROSCI0075 (comuna Calafindeşti, Grămeşti), Pădurea 

Zamostea - Lunca COD: ROSCI0184 (comuna Grămeşti) şi Acumulăr

ROSPA 0110 (comuna Grămeşti). De asemenea 3 unităţi administrativ teritoriale sunt definite 
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evacuarea apelor uzate în gospodării se realizează în sistem necentralizat: fose 

septice construite impropriu, bazine vidanjabile etc. 

Pe teritoriul GAL nu există conducte de alimentare cu gaze naturale. Deşeurile de l

urilor sunt colectate selectiv de către operatori autorizaţi. Acolo unde nu este 

realizată colectarea, deşeurile se depozitează în gropi „istorice” neautorizate. 

Teritoriul GAL se află în zona de acoperire a tuturor operatorilor de telefonie 

fixă. Internetul broadband are o acoperire bună în teritoriu, numai 9.167 locuitori, 

reprezentând 14,69% din populaţia GAL, nu au acces la acesta. 12 localităţi din 5 UAT sunt 

în zone albe conform listei ANCOM. 

Infrastructura educaţională include 1 instituţie de învăţământ preşcolar, 19 de nivel 

primar şi gimnazial şi 2 licee. Şcolile acoperă necesarul de pregătire pentru teritoriu.

Pe teritoriul GAL mai funcţionează un număr de 43 de biblioteci, caracterizate prin spaţii 

lectură şi cu un fond scăzut de carte, si un număr de 14 cămine 

Activităţile culturale se rezumă la serbările cu ocazia hramurilor bisericilor sau a zilelor 

comunelor. Căminele culturale sunt dotate insuficient sau necorespunzător pentru funcţi

i 1 muzeu (muzeul Bucovinei) - 600 de vizitatori anual. De 

asemenea îşi desfăşoară activitatea mai multe ansambluri populare cum ar fi: Ansamblul 

Bălcăuţi, Ansamblul Bîlcuţa - Bîlca, Ansamblu Trandafirul -

Ansamblul Codrişor, Ansamblul Arcanul Bătrânesc Frătăuţii Noi, Ansamblul de dansuri 

Ciobănaşul, Ansamblul Flori Vicovene Vicovu de Sus. 

Serviciile medicale sunt bine reprezentate la nivel de GAL. În teritoriu există un 

i 16 cabinete medicale de familie. Serviciile stomatologice sunt 

reprezentate de 11 cabinete stomatologice şi 1 laborator de tehnică dentară. De asemenea 

există un număr de 26 de farmacii şi puncte farmaceutice. Furnizorii de servicii sociale sunt în 

al primăriile comunelor. Pe teritoriul GAL nu există nici o instituţie destinată prestaţiilor 

n cadrul GAL există 4 arii protejate Natura 2000, regăsite în Anexa Lista Ariilor 

Protejate Natura 2000, respectiv: Râul Suceava COD ROSC10379 (comunele Bîlca, Dorneşti, 

Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti, Muşeniţa, Satu Mare, Vicovu de Jos şi oraşul Vicovu 

de Sus), Pădurea Pătrăuţi COD: ROSCI0075 (comuna Calafindeşti, Grămeşti), Pădurea 

Lunca COD: ROSCI0184 (comuna Grămeşti) şi Acumulările Rogojeşti 

ROSPA 0110 (comuna Grămeşti). De asemenea 3 unităţi administrativ teritoriale sunt definite 
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evacuarea apelor uzate în gospodării se realizează în sistem necentralizat: fose 

Pe teritoriul GAL nu există conducte de alimentare cu gaze naturale. Deşeurile de la 

urilor sunt colectate selectiv de către operatori autorizaţi. Acolo unde nu este 

Teritoriul GAL se află în zona de acoperire a tuturor operatorilor de telefonie mobilă şi 

fixă. Internetul broadband are o acoperire bună în teritoriu, numai 9.167 locuitori, 

reprezentând 14,69% din populaţia GAL, nu au acces la acesta. 12 localităţi din 5 UAT sunt 

1 instituţie de învăţământ preşcolar, 19 de nivel 

primar şi gimnazial şi 2 licee. Şcolile acoperă necesarul de pregătire pentru teritoriu. 

Pe teritoriul GAL mai funcţionează un număr de 43 de biblioteci, caracterizate prin spaţii 

lectură şi cu un fond scăzut de carte, si un număr de 14 cămine 

Activităţile culturale se rezumă la serbările cu ocazia hramurilor bisericilor sau a zilelor 

pentru funcţionare. 

600 de vizitatori anual. De 

asemenea îşi desfăşoară activitatea mai multe ansambluri populare cum ar fi: Ansamblul 

- Calafindeşti, 

Ansamblul Codrişor, Ansamblul Arcanul Bătrânesc Frătăuţii Noi, Ansamblul de dansuri 

n teritoriu există un 

i 16 cabinete medicale de familie. Serviciile stomatologice sunt 

reprezentate de 11 cabinete stomatologice şi 1 laborator de tehnică dentară. De asemenea 

există un număr de 26 de farmacii şi puncte farmaceutice. Furnizorii de servicii sociale sunt în 

al primăriile comunelor. Pe teritoriul GAL nu există nici o instituţie destinată prestaţiilor 

n cadrul GAL există 4 arii protejate Natura 2000, regăsite în Anexa Lista Ariilor 

Bîlca, Dorneşti, 

Frătăuţii Noi, Frătăuţii Vechi, Gălăneşti, Muşeniţa, Satu Mare, Vicovu de Jos şi oraşul Vicovu 

de Sus), Pădurea Pătrăuţi COD: ROSCI0075 (comuna Calafindeşti, Grămeşti), Pădurea 

ile Rogojeşti - Bucecea 

ROSPA 0110 (comuna Grămeşti). De asemenea 3 unităţi administrativ teritoriale sunt definite 
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ca Zone cu valoare naturală ridicată (Oraşul Vicovu de Sus, comunele Vicovu de 

Jos, Voitinel). 

Conform Ordinului nr. 2361/2010 pentru modifi

ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 

actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute, pe teritoriul GAL există un număr de 

12 obiective. Dintre acestea amintim

lemn Adormirea Maicii Domnului (1752), Conacul Bucevski, Piua de sumane, Curtea 

baronilor Capii etc. Conform datelor Institutului de Memorie Culturală 

Arheologic Naţional, pe teritoriul G

Adormirea Maicii Domnului (epoca medievală) şi situl arheologic de la Slatina Voitinel

Poiana Slatinei, în apropierea Slatinei Voitinel (Hallstatt, Epoca medievală, Epoca bronzului, 

Eneolitic, Neolitic / sec. VIMX, sec. XIII

Datinile şi obiceiurile  sunt strâns legate de sărbătorile religioase şi de evenimentele 

importante din viaţa locuitorilor. In afara acestora se mai desfăşoară şi alte festivaluri 

populare şi sărbători, ocazii în care pot 

Aceste evenimente organizate de către administraţiile publice locale, adesea în parteneriat cu 

agenţii economici din zonă reprezintă adevărate oportunităţi pentru prezentare şi promovare

specificului cultural, pentru  consolidarea relaţiilor sociale şi pentru recreere. In general aceste 

activităţi se desfăşoară de ziua comunei sau de hramurile bisericilor. La nivelul fiecărui UAT 

sunt organizate ansambluri folclorice de datini şi obiceiuri pe care le rep

ocazii. Un rol deosebit pentru păstrarea tradiţiilor îl au de asemenea meşterii populari. Din 

păcate, din cauza dezinteresului populaţiei, pentru a păstra tradiţiile, meşteşugurile 

tradiţionale sunt pe cale de dispariţie. 

Din punct de vedere al agriculturii, teritoriul GAL este un t

agricol. În conformitate cu datele statistice, din total

37.184,27 ha (77,23%) sunt constituite ca exploataţii agricole. Din acestea

(95,64%) suprafaţă agricolă utilizată, restul de 1.624,03 ha (4,36%) fiind alte tipuri de terenuri 

(suprafaţă agricolă neutilizată 162,53 ha 

iazuri, bălţi 38,46 ha - 0,10%). Din totalul suprafaţei

(78,83%) este teren arabil, 386,83 ha (1,09%) grădini familiale, 7.040,81 ha (19,80%) 

reprezintă fâneţe şi 100,50 ha (0,28%) sunt culturi permanente.

La nivelul GAL există un număr de 20.095 exploataţii agricole din care 1

exploataţii agricole cu suprafaţă agricolă utilizată şi efective de animale, 5.953 exploataţii 
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ca Zone cu valoare naturală ridicată (Oraşul Vicovu de Sus, comunele Vicovu de 

Conform Ordinului nr. 2361/2010 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 

actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute, pe teritoriul GAL există un număr de 

12 obiective. Dintre acestea amintim: Biserica de lemn ”Sf. Nicolae" (sec XV), Biserica de 

lemn Adormirea Maicii Domnului (1752), Conacul Bucevski, Piua de sumane, Curtea 

baronilor Capii etc. Conform datelor Institutului de Memorie Culturală 

Arheologic Naţional, pe teritoriul GAL, sunt menţionate 2 situri arheologice, Biserica de lemn 

Adormirea Maicii Domnului (epoca medievală) şi situl arheologic de la Slatina Voitinel

Poiana Slatinei, în apropierea Slatinei Voitinel (Hallstatt, Epoca medievală, Epoca bronzului, 

itic / sec. VIMX, sec. XIII-XIV). 

sunt strâns legate de sărbătorile religioase şi de evenimentele 

importante din viaţa locuitorilor. In afara acestora se mai desfăşoară şi alte festivaluri 

populare şi sărbători, ocazii în care pot fi admirate costumele, datinile si folclorul local. 

Aceste evenimente organizate de către administraţiile publice locale, adesea în parteneriat cu 

agenţii economici din zonă reprezintă adevărate oportunităţi pentru prezentare şi promovare

ltural, pentru  consolidarea relaţiilor sociale şi pentru recreere. In general aceste 

activităţi se desfăşoară de ziua comunei sau de hramurile bisericilor. La nivelul fiecărui UAT 

sunt organizate ansambluri folclorice de datini şi obiceiuri pe care le reprezintă cu diferite 

ocazii. Un rol deosebit pentru păstrarea tradiţiilor îl au de asemenea meşterii populari. Din 

păcate, din cauza dezinteresului populaţiei, pentru a păstra tradiţiile, meşteşugurile 

tradiţionale sunt pe cale de dispariţie.  

vedere al agriculturii, teritoriul GAL este un teritoriu preponderent 

n conformitate cu datele statistice, din totalul suprafaţei teritoriului de 48.149 ha, 

37.184,27 ha (77,23%) sunt constituite ca exploataţii agricole. Din acestea, 

(95,64%) suprafaţă agricolă utilizată, restul de 1.624,03 ha (4,36%) fiind alte tipuri de terenuri 

(suprafaţă agricolă neutilizată 162,53 ha -0,44%, clădiri, curţi 1.157,11 ha-3,11%, heleşteie, 

0,10%). Din totalul suprafaţei agricole de 35.566,28 ha, 28.038,14 ha 

(78,83%) este teren arabil, 386,83 ha (1,09%) grădini familiale, 7.040,81 ha (19,80%) 

reprezintă fâneţe şi 100,50 ha (0,28%) sunt culturi permanente. 

La nivelul GAL există un număr de 20.095 exploataţii agricole din care 13.976 (69,55%) sunt 

exploataţii agricole cu suprafaţă agricolă utilizată şi efective de animale, 5.953 exploataţii 
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ca Zone cu valoare naturală ridicată (Oraşul Vicovu de Sus, comunele Vicovu de 

carea Anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 

actualizată şi a Listei monumentelor istorice dispărute, pe teritoriul GAL există un număr de 

: Biserica de lemn ”Sf. Nicolae" (sec XV), Biserica de 

lemn Adormirea Maicii Domnului (1752), Conacul Bucevski, Piua de sumane, Curtea 

baronilor Capii etc. Conform datelor Institutului de Memorie Culturală - Repertoriul 

AL, sunt menţionate 2 situri arheologice, Biserica de lemn 

Adormirea Maicii Domnului (epoca medievală) şi situl arheologic de la Slatina Voitinel-

Poiana Slatinei, în apropierea Slatinei Voitinel (Hallstatt, Epoca medievală, Epoca bronzului, 

sunt strâns legate de sărbătorile religioase şi de evenimentele 

importante din viaţa locuitorilor. In afara acestora se mai desfăşoară şi alte festivaluri 

fi admirate costumele, datinile si folclorul local. 

Aceste evenimente organizate de către administraţiile publice locale, adesea în parteneriat cu 

agenţii economici din zonă reprezintă adevărate oportunităţi pentru prezentare şi promovare a 

ltural, pentru  consolidarea relaţiilor sociale şi pentru recreere. In general aceste 

activităţi se desfăşoară de ziua comunei sau de hramurile bisericilor. La nivelul fiecărui UAT 

rezintă cu diferite 

ocazii. Un rol deosebit pentru păstrarea tradiţiilor îl au de asemenea meşterii populari. Din 

păcate, din cauza dezinteresului populaţiei, pentru a păstra tradiţiile, meşteşugurile 

eritoriu preponderent 

de 48.149 ha, 

 35.566,28 ha 

(95,64%) suprafaţă agricolă utilizată, restul de 1.624,03 ha (4,36%) fiind alte tipuri de terenuri 

3,11%, heleşteie, 

35.566,28 ha, 28.038,14 ha 

(78,83%) este teren arabil, 386,83 ha (1,09%) grădini familiale, 7.040,81 ha (19,80%) 

3.976 (69,55%) sunt 

exploataţii agricole cu suprafaţă agricolă utilizată şi efective de animale, 5.953 exploataţii 
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agricole numai cu suprafaţă agricolă utilizată (29,62%) şi 166 (0,83%) exploataţii 

agricole numai cu efective de animale. Î

agricolă utilizată şi efective de animale,

fără efective de animale (ex.: ciupercăriile).

Analiza numărului exploataţilor agricole ne relevă următoarele: din total

exploataţii agricole la nivel de GAL 9.913 exploataţii (49,945%) sunt până la 5 ha, 9440 

exploataţii (47,561%) între 1-5 ha, 344 exploataţii (1,733%) între 5

(0,549%) între 10-50 ha, 25 exploataţii (0,126%) între 50

peste 100 ha. 

Analizând modul de distribuire a suprafeţelor agricole putem observa că 4.275,12 ha 

(13,22%) sunt organizate ca ferme de Până la 1 ha, 17.616 ha (54,46%) sunt ferme cu 

suprafaţa de 1-5 ha, 2.150,41 ha (6,65%) ferme în

10-50 ha, 1.730,13 ha (5,35%) între 50

total 14.142 exploataţii efectivul de animale de pe teritoriul GAL include: bovine (15.912 

capete), ovine (17.705 capete), caprine (1.420 capete), porcine (8.286 capete), cabaline (2.614 

capete), iepuri de casă (1.478 capete) şi familii de albine (1.894 capete). La nivelul 

exploataţiilor agricole din teritoriul GAL lucrează 41.350 persoane astfel: exploataţii agricole 

fără personalitate juridică - 41.165 persoane (99%), PFA/ întreprinderi Individuale 13 

persoane, alte tipuri de persoane juridice 172 persoane.

 La nivelul GAL sunt un număr total de 601 întreprinderi active. Din total 601 societăţi 

168 activează în Comerţ (30,85%), 106 activează în Industria prelucrătoare (19,45%), 73 

activează în domeniul Transport şi depozitare (13,39%), 69 activează în Construcţii (12,66%) 

şi 44 în Agricultură, silvicultură şi pescuit (8,07%). Restul de 141 de firme sunt în domenii de 

activitate ce deţin sub 5% din ponderea totală a firmelor.

Ca și concluzii definitorii,

regiunea Nord Est, limitrof la 4 oraşe ale judeţului. Teritoriul este situat la graniţa cu

şi Republica Moldova și are un r

solurile teritoriului GAL sunt propice practic

hidrografic bogat. GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi are diversitate etnică, având peste

etnii în teritoriul său. Populatia fiind una tânără

scăzut, din această cauză rezultând 

Infrastructura de drumuri a teritoriului GAL necesită reabilitare iar r

potabilă şi canalizare sunt insuficient dezvoltate. Gospodărirea deşeurilor este bine pusă la 
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agricole numai cu suprafaţă agricolă utilizată (29,62%) şi 166 (0,83%) exploataţii 

numai cu efective de animale. În total 13.976 exploataţii agricole cu suprafaţă 

agricolă utilizată şi efective de animale, 81 exploataţii sunt fără suprafaţă agricolă utilizată şi 

fără efective de animale (ex.: ciupercăriile). 

Analiza numărului exploataţilor agricole ne relevă următoarele: din totalul de

exploataţii agricole la nivel de GAL 9.913 exploataţii (49,945%) sunt până la 5 ha, 9440 

5 ha, 344 exploataţii (1,733%) între 5-10 ha, 109 exploataţii 

50 ha, 25 exploataţii (0,126%) între 50-100 ha şi 17 exploataţii (0,086%) 

Analizând modul de distribuire a suprafeţelor agricole putem observa că 4.275,12 ha 

(13,22%) sunt organizate ca ferme de Până la 1 ha, 17.616 ha (54,46%) sunt ferme cu 

5 ha, 2.150,41 ha (6,65%) ferme între 5-10, 2.193,31 ha (6,78%) ferme între 

50 ha, 1.730,13 ha (5,35%) între 50-100 ha şi 4.384,91 ha (13,56%) ferme peste 100 ha. Î

total 14.142 exploataţii efectivul de animale de pe teritoriul GAL include: bovine (15.912 

, caprine (1.420 capete), porcine (8.286 capete), cabaline (2.614 

capete), iepuri de casă (1.478 capete) şi familii de albine (1.894 capete). La nivelul 

exploataţiilor agricole din teritoriul GAL lucrează 41.350 persoane astfel: exploataţii agricole 

41.165 persoane (99%), PFA/ întreprinderi Individuale 13 

persoane, alte tipuri de persoane juridice 172 persoane. 

La nivelul GAL sunt un număr total de 601 întreprinderi active. Din total 601 societăţi 

5%), 106 activează în Industria prelucrătoare (19,45%), 73 

activează în domeniul Transport şi depozitare (13,39%), 69 activează în Construcţii (12,66%) 

şi 44 în Agricultură, silvicultură şi pescuit (8,07%). Restul de 141 de firme sunt în domenii de 

ate ce deţin sub 5% din ponderea totală a firmelor. 

concluzii definitorii, GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi este situat în 

regiunea Nord Est, limitrof la 4 oraşe ale judeţului. Teritoriul este situat la graniţa cu

are un relief variat. Clima are un caracter temperat continental, iar 

solurile teritoriului GAL sunt propice practicării activităţilor agricole, având 

Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi are diversitate etnică, având peste

etnii în teritoriul său. Populatia fiind una tânără, nivelul de pregatire al acesteia este unul 

scăzut, din această cauză rezultând și gradul scăzut de ocupare a populației active. 

Infrastructura de drumuri a teritoriului GAL necesită reabilitare iar reţeaua de apă 

potabilă şi canalizare sunt insuficient dezvoltate. Gospodărirea deşeurilor este bine pusă la 
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agricole numai cu suprafaţă agricolă utilizată (29,62%) şi 166 (0,83%) exploataţii 

loataţii agricole cu suprafaţă 

81 exploataţii sunt fără suprafaţă agricolă utilizată şi 

ul de 19.848 

exploataţii agricole la nivel de GAL 9.913 exploataţii (49,945%) sunt până la 5 ha, 9440 

10 ha, 109 exploataţii 

17 exploataţii (0,086%) 

Analizând modul de distribuire a suprafeţelor agricole putem observa că 4.275,12 ha 

(13,22%) sunt organizate ca ferme de Până la 1 ha, 17.616 ha (54,46%) sunt ferme cu 

10, 2.193,31 ha (6,78%) ferme între 

a (13,56%) ferme peste 100 ha. În 

total 14.142 exploataţii efectivul de animale de pe teritoriul GAL include: bovine (15.912 

, caprine (1.420 capete), porcine (8.286 capete), cabaline (2.614 

capete), iepuri de casă (1.478 capete) şi familii de albine (1.894 capete). La nivelul 

exploataţiilor agricole din teritoriul GAL lucrează 41.350 persoane astfel: exploataţii agricole 

41.165 persoane (99%), PFA/ întreprinderi Individuale 13 

La nivelul GAL sunt un număr total de 601 întreprinderi active. Din total 601 societăţi 

5%), 106 activează în Industria prelucrătoare (19,45%), 73 

activează în domeniul Transport şi depozitare (13,39%), 69 activează în Construcţii (12,66%) 

şi 44 în Agricultură, silvicultură şi pescuit (8,07%). Restul de 141 de firme sunt în domenii de 

ii Vechi este situat în 

regiunea Nord Est, limitrof la 4 oraşe ale judeţului. Teritoriul este situat la graniţa cu Ucraina 

elief variat. Clima are un caracter temperat continental, iar 

ării activităţilor agricole, având și un bazin 

Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi are diversitate etnică, având peste 8 

gatire al acesteia este unul 

iei active.  

eţeaua de apă 

potabilă şi canalizare sunt insuficient dezvoltate. Gospodărirea deşeurilor este bine pusă la 
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punct și infrastructura de telefonie şi internet bine dezvoltată. Infrastructura pentru 

educaţie şi cultură sunt dimensionate pentru necesarul terit

este bine dezvoltată, dar cea socială din pacate este slab dezvoltată. Teritoriul GAL include un 

patrimoniu de mediu variat incluzând mai multe arii naturale protejate de intere

naţional, precum și un patrimoniu arhitectural, cultural şi a datinilor şi obiceiurilor destul de 

variat. 

Economia zonei se bazează preponderent pe agricultură, serviciile şi industria fiind 

slab reprezentate şi dezvoltate. Teritoriul GAL este un teritoriu preponderent agricol, exista

un număr mare de exploataţii agricole c

societăţi comerciale ce-şi desfăşoară activit

 Strategia de Dezvoltare Locală a Asocia

Bucovinei Frătăuții Vechi a fost elaborată

(membrii administrației locale, agenți economici, ONG

06.04.2016. Populația teritoriului GAL a fost informată asupra importan

dezvoltare locală și a faptului că vor fi consultați asupra problemelor ș

prin 14 acțiuni de informare și consultare desfășurate în cadrul primăriilor. Î

06.04.2016 s-au desfășurat 6 întâlniri, câ

domenii, respectiv infrastructură, agricultură

care au participat partenerii și act

validarea strategiei de catre Adunarea Generală a Asocia

Conform planului de finan

pentru componenta A+B este de 2.391.773,31 Euro, din care 1.914.039,81 sunt cheltuieli 

pentru implementare proiecte  (80,03%) 

si animare (19.97%). 

În cadrul întalnirilor realizate 

fiecare domeniu de activitate, după

dezvoltarea rurală a zonei, priorităţile, valoarea adăugată, indicatorii de realizare, măsurile de 

finanţare ce urmează a fi implementate. 

Nevoile ce trebuie acoperite î

următoarele: 
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infrastructura de telefonie şi internet bine dezvoltată. Infrastructura pentru 

educaţie şi cultură sunt dimensionate pentru necesarul teritoriului. Infrastructura de sănătate 

este bine dezvoltată, dar cea socială din pacate este slab dezvoltată. Teritoriul GAL include un 

patrimoniu de mediu variat incluzând mai multe arii naturale protejate de intere

oniu arhitectural, cultural şi a datinilor şi obiceiurilor destul de 

zonei se bazează preponderent pe agricultură, serviciile şi industria fiind 

Teritoriul GAL este un teritoriu preponderent agricol, exista

un număr mare de exploataţii agricole cu suprafeţe mici în exploatare și un număr mic de 

şi desfăşoară activitatea în domeniile non-agricole. 

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Ținutul 

Vechi a fost elaborată cu ajutorul principalilor actori locali ai te

ției locale, agenți economici, ONG-uri, etc.),în perioada 01.03.2016

eritoriului GAL a fost informată asupra importanței str

și a faptului că vor fi consultați asupra problemelor și nevoilor pe care le au, 

țiuni de informare și consultare desfășurate în cadrul primăriilor. În perio

șurat 6 întâlniri, câte 2 privind activitatea grupurilor de lucru pe 

omenii, respectiv infrastructură, agricultură si masa de lucru Industrie, comer

i actorii principali din teritoriu. În data de 25.04.2016 s

dunarea Generală a Asociației. 

Conform planului de finanțare al strategiei, valoarea totală solicitată de catre GAL 

pentru componenta A+B este de 2.391.773,31 Euro, din care 1.914.039,81 sunt cheltuieli 

mplementare proiecte  (80,03%) și 477.773,50 Euro sunt cheltuieli pentru func

ntalnirilor realizate la sediul GAL, a fost prezentată o analiza SWOT pe 

care domeniu de activitate, după care s-au stabilit principalele obiective în legătură cu 

rea rurală a zonei, priorităţile, valoarea adăugată, indicatorii de realizare, măsurile de 

finanţare ce urmează a fi implementate.  

Nevoile ce trebuie acoperite în teritoriul GAL, descoperite prin analiza SWOT sunt 

ții Vechi 
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infrastructura de telefonie şi internet bine dezvoltată. Infrastructura pentru 

Infrastructura de sănătate 

este bine dezvoltată, dar cea socială din pacate este slab dezvoltată. Teritoriul GAL include un 

patrimoniu de mediu variat incluzând mai multe arii naturale protejate de interes european şi 

oniu arhitectural, cultural şi a datinilor şi obiceiurilor destul de 

zonei se bazează preponderent pe agricultură, serviciile şi industria fiind 

Teritoriul GAL este un teritoriu preponderent agricol, existand 

i un număr mic de 

ției Grupul de Acțiune Locală Ținutul 

cu ajutorul principalilor actori locali ai teritoriului 

a 01.03.2016-

ei strategiei de 

oilor pe care le au, 

n perioada 30.03-

vind activitatea grupurilor de lucru pe 

masa de lucru Industrie, comerț și IMM, la 

n data de 25.04.2016 s-a realizat 

de catre GAL 

pentru componenta A+B este de 2.391.773,31 Euro, din care 1.914.039,81 sunt cheltuieli 

uro sunt cheltuieli pentru funcționare 

o analiza SWOT pe 

au stabilit principalele obiective în legătură cu 

rea rurală a zonei, priorităţile, valoarea adăugată, indicatorii de realizare, măsurile de 

rite prin analiza SWOT sunt 
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a. stimularea înfiinţării şi

existente în toate domeniile agricole;

b. creşterea valorii adăugate a produselor agricole;

c. promovarea produselor şi stimularea intrării acestora pe noi pieţe de desfacere;

d. stimularea înfiinţării şi 

e. menţinerea şi crearea de locuri de muncă noi în toate domeniile de activitate;

f. înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de bază;

g. realizarea de acţiuni pentru protejarea mediu

h. combaterea sărăciei şi creşterea incluziunii sociale a categoriilor defavorizate;

i. întărirea identităţii naţionale prin conservarea şi promovarea tradiţiilor, inclusiv a 

etnicilor; 

Pentru o dezvoltare cat mai rapidă

identificat obiective pornind de la nevoile identificate î

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Obiective SDL  Asocia

 

OB 1. Favorizarea 
competitivității 
agriculturii 

OB2. 
durabil
și co
climatice
 

 
ția Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi

stimularea înfiinţării şi creşterea productivităţii exploataţiilor agricole 

existente în toate domeniile agricole; 

b. creşterea valorii adăugate a produselor agricole; 

c. promovarea produselor şi stimularea intrării acestora pe noi pieţe de desfacere;

d. stimularea înfiinţării şi dezvoltării activităţilor non agricole; 

e. menţinerea şi crearea de locuri de muncă noi în toate domeniile de activitate;

f. înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de bază; 

g. realizarea de acţiuni pentru protejarea mediului şi de reducere a poluării solului;

h. combaterea sărăciei şi creşterea incluziunii sociale a categoriilor defavorizate;

i. întărirea identităţii naţionale prin conservarea şi promovarea tradiţiilor, inclusiv a 

ntru o dezvoltare cat mai rapidă a teritoriului, Strategia de dezvoltare locală

ind de la nevoile identificate în teritoriu, astfel: 

Obiective SDL  Asociația GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții 
Vechi 

OB2. Asigurarea gestionării 
durabile a resurselor naturale 
și combaterea schimbărilor 
climatice 
 

OB3. Ob
dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor 
comunită
inclusiv creeare 
menținer
muncă
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creşterea productivităţii exploataţiilor agricole 

c. promovarea produselor şi stimularea intrării acestora pe noi pieţe de desfacere; 

e. menţinerea şi crearea de locuri de muncă noi în toate domeniile de activitate; 

a poluării solului; 

h. combaterea sărăciei şi creşterea incluziunii sociale a categoriilor defavorizate; 

i. întărirea identităţii naţionale prin conservarea şi promovarea tradiţiilor, inclusiv a 

ezvoltare locală a 

Obținerea unei 
dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale 
inclusiv creeare și 

ținerea de locuride 
muncă 



Asociația Grupul de Acțiune Locală 
 

 

Figura 1. Obiectivele strategiei de dezvoltare local

Frătăuții Vechi 

Principalul motor al unei dezvoltări regionale este domeniul privat, domeniul public 

oferind infrastructura, premisa dezvoltării. S

important este cel care în momentul de faţă oferă stabilitatea în teritoriu, acţiunile fiin

sprijinire a acestuia faţă de concurenţa din domeniu. Măsurile de finanţare sunt priori

ţinând cont de prioritatea căreia i se adresează, numărul de proiecte care pot fi finanţate şi 

impactul asupra teritoriului. 

 Îndeplinirea obiectivelor se va

dezvoltări regionale este domeniul privat, domeniul public oferind infrastructura, premisa 

dezvoltării. S-a considerat că domeniul de dezvoltare cel mai important este cel care în 

momentul de faţă oferă stabilitatea în teritoriu, acţiunile fiind de sprijinire a acestuia faţă de 

concurenţa din domeniu. Măsurile de finanţare sunt priori

căreia i se adresează, numărul de proiecte care pot fi finanţate şi impactul asupr

Aşa cum reiese din analiza SWOT, teritoriul este unul

Dezvoltarea teritoriului prin prisma domeniului agricol este una constantă, cu o creştere 

înceată. Sectorul agricol este caracterizat de o competiţie foarte aprigă 

din piaţă, în general în favoarea agenţilor economici mari. Riscul permanent la care se expun 

agricultorii împuţinează permanent numărul exploataţiilor, fermierii mici preferând vinderea 

sau darea în arendă a terenurilor. 

 Prin Măsura 1/2A  Sprijin pentru fermele agricole

propune să modernizeze exploataţiile agricole în vederea întăririi capacităţii de ră

solicitările pieţei, să crească veniturile 

muncă nou create. Obiectivul de dezvoltare rural

contribuie M1/2A este obiectivul 1 

Cheltuiala publică totală prin m

indicatorii de rezultat: nr de locuri de munc

Proiecte depuse pe Măsura 1 la Gal 

 
ția Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi

iei de dezvoltare locală ale Asociației GAL Ținutul Bucovinei 

tor al unei dezvoltări regionale este domeniul privat, domeniul public 

oferind infrastructura, premisa dezvoltării. S-a considerat că domeniul de dezvoltare cel mai 

important este cel care în momentul de faţă oferă stabilitatea în teritoriu, acţiunile fiin

sprijinire a acestuia faţă de concurenţa din domeniu. Măsurile de finanţare sunt priori

ţinând cont de prioritatea căreia i se adresează, numărul de proiecte care pot fi finanţate şi 

Îndeplinirea obiectivelor se va realiza ţinând cont de faptul că principalul motor al unei 

dezvoltări regionale este domeniul privat, domeniul public oferind infrastructura, premisa 

a considerat că domeniul de dezvoltare cel mai important este cel care în 

oferă stabilitatea în teritoriu, acţiunile fiind de sprijinire a acestuia faţă de 

concurenţa din domeniu. Măsurile de finanţare sunt prioritizate ţinând cont de prioritatea 

căreia i se adresează, numărul de proiecte care pot fi finanţate şi impactul asupra teritoriului.

Aşa cum reiese din analiza SWOT, teritoriul este unul preponderent

Dezvoltarea teritoriului prin prisma domeniului agricol este una constantă, cu o creştere 

înceată. Sectorul agricol este caracterizat de o competiţie foarte aprigă între agenţii economici 

din piaţă, în general în favoarea agenţilor economici mari. Riscul permanent la care se expun 

agricultorii împuţinează permanent numărul exploataţiilor, fermierii mici preferând vinderea 

 

/2A  Sprijin pentru fermele agricole, Strategia de dezvoltare local

modernizeze exploataţiile agricole în vederea întăririi capacităţii de ră

veniturile afacerilor agricole sprijinite și numărul d

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art.4 la care 

contribuie M1/2A este obiectivul 1 - Favorizarea competitivităţii agriculturii. 

publică totală prin măsura 1 s-a stabilit la suma de 478.639 E

: nr de locuri de muncă create 2 si număr de exploatații sprijinite 

sura 1 la Gal Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi : 

ții Vechi 
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inutul Bucovinei 

tor al unei dezvoltări regionale este domeniul privat, domeniul public 

a considerat că domeniul de dezvoltare cel mai 

important este cel care în momentul de faţă oferă stabilitatea în teritoriu, acţiunile fiind de 

sprijinire a acestuia faţă de concurenţa din domeniu. Măsurile de finanţare sunt prioritizate 

ţinând cont de prioritatea căreia i se adresează, numărul de proiecte care pot fi finanţate şi 

realiza ţinând cont de faptul că principalul motor al unei 

dezvoltări regionale este domeniul privat, domeniul public oferind infrastructura, premisa 

a considerat că domeniul de dezvoltare cel mai important este cel care în 

oferă stabilitatea în teritoriu, acţiunile fiind de sprijinire a acestuia faţă de 

ţinând cont de prioritatea 

a teritoriului. 

preponderent agricol. 

Dezvoltarea teritoriului prin prisma domeniului agricol este una constantă, cu o creştere 

între agenţii economici 

din piaţă, în general în favoarea agenţilor economici mari. Riscul permanent la care se expun 

agricultorii împuţinează permanent numărul exploataţiilor, fermierii mici preferând vinderea 

, Strategia de dezvoltare locală iși 

modernizeze exploataţiile agricole în vederea întăririi capacităţii de răspuns la 

i numărul de locuri de 

ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art.4 la care 

a stabilit la suma de 478.639 Euro, cu 

ii sprijinite 7.  
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Nr

. 

crt

. 

Titlul 

proiectului 

Solicita

nt 

Total 

punctaj 

1 Modernizar

e 

exploatație 

vegetală 

prin 

achiziție de 

utilaje 

agricole 

Polonus 

Agro-

Prest 

SRL 

Vicșani 

50 

2 Modernizar

e 

exploatație 

vegetală 

prin 

achiziție de 

utilaje 

agricole 

Babiaș 

Cristian-

Ovidiu 

PFA 

30 

3 Modernizar

e fermă 

vegetală 

P.F.A. 

Chiriac D. 

Gheorghe, 

în comuna 

Bălcăuți, 

Județul 

Chiriac 

D.Gheor

ghe 

P.F.A. 

15 

 
ția Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi

punctaj  

Punctaj criterii de 

selecție 

Valoare 

publică 

nerambu

rsabilă 

Indicatori monitorizare

 

S1 S

2 

S

3 

S

4 

S5 Indicator 

locuri de 

muncă 

20 0 0 1

0 

20 89.319 

Euro 

0 locuri de 

muncă 

20 0 0 1

0 

0 89.320 

Euro 

0 locuri de 

muncă 

15 0 0 0 0 90.000 

Euro 

Neeligibil 

Afir 

ții Vechi 
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Indicatori monitorizare  

Indicator 

locuri de 

 

Indicator 

exploataț

ii 

agricole 

sprijinite 

0 locuri de 

 

1 

exploataț

ie 

agricolă 

0 locuri de 

 

1 

exploataț

ie 

agricolă 

Neeligibil Neeligibi

l Afir 
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Tabel 1 Proiecte depuse pe m

Conform analizei SWOT, infrastructura terit

duce la limitarea dezvoltării regionale, pierderea locurilor de muncă şi migrarea locuitorilor. 

Dezvoltarea infrastructurii de baza ofer

Prin Măsura 2/6B Sprijin pentru modernizarea şi dezvolt

de dezvoltare locală iși propune s

urban, să crească numărul de locuitori ce au a

locuri de muncă ca urmare a implemen

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care contribuie 

M2/6B este obiectivul 3 - Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea ş

Cheltuiala publică totală prin m

indicatorii de rezultat: nr de locuri de munc

Suceava 

4 Achiziție 

utilaj 

agricol la 

SC Cerbul 

Carpatin 

Forest SRL 

SC 

Cerbul 

Carpatin 

Forest 

SRL 

15 

5 Modernizar

e Ferma 

Vegetala 

P.F.A. 

Chiriac D. 

Gheorghe 

in comuna 

Bălcăuti 

Județul 

Suceava 

Chiriac 

D.Gheor

ghe 

P.F.A. 

20 

 
ția Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi

puse pe măsura 1 

Conform analizei SWOT, infrastructura teritoriului Gal este slab dezvoltat

duce la limitarea dezvoltării regionale, pierderea locurilor de muncă şi migrarea locuitorilor. 

ea infrastructurii de baza oferă suportul dezvoltării afacerilor în teritoriul GAL.  

sura 2/6B Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii,

i propune să dezvolte infrastructura de bază, să reducă decalajul rural 

numărul de locuitori ce au acces la infrastructura de bază ș

locuri de muncă ca urmare a implementării proiectelor finanţate prin GAL. 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care contribuie 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

publică totală prin măsura 2 s-a stabilit la suma de 841.718,81

nr de locuri de muncă create 0 și număr de proiecte realizate 

15 0 0 0 0 90.000 

Euro 

0 locuri de 

muncă 

15 5 0 0 0 89.750 

Euro 

0 locuri de 

muncă 

ții Vechi 
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oriului Gal este slab dezvoltată ceea ce 

duce la limitarea dezvoltării regionale, pierderea locurilor de muncă şi migrarea locuitorilor. 

teritoriul GAL.   

area infrastructurii, Strategia 

decalajul rural – 

și numărul de 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care contribuie 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

a stabilit la suma de 841.718,81 Euro, cu 

r de proiecte realizate 7. 

0 locuri de 

 

1 

exploatați

e agricolă 

0 locuri de 

 

1 

exploatați

e agricolă 
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Proiecte depuse pe Măsura 2 la Gal 

Nr. 

Crt. 

Titlul proiectului Solicitant

1. Modernizare drum 

comunal  în satul 

Baineț, comuna 

Mușenița, Județul 

Suceava 

Comuna 

Museni

2.  Modernizare drum 

comunal în satul 

Baineț, comuna 

Mușenița, Județul 

Suceava 

Comuna 

Museni

3. Achiziție utilaj 

pentru Întreținere 

domeniu public al 

orașului Vicovu de 

Sus, județul Suceava 

Ora

Vico

Sus

4. Achiziție utilaj 

multifuncțional 

(buldo-excavator), 

comuna Grănicești, 

județul Suceava 

Comuna 

Gr

5.  Modernizare 

infrastructură rutieră 

în comuna Bălcăuți, 

județul Suceava 

Comun

Bă

 
ția Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi

sura 2 la Gal Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi : 

Solicitant Total 

punctaj 

Punctaj criterii de 

selecție 

S1 S2 S3 S4 S5 

Comuna 

Musenița 

- - - - - - 

Comuna 

Musenița 

60 15 10 0 5 30 

Orașul 

Vicovu de 

Sus 

45 10 15 5 15 0 

Comuna 

Grănicești 

40 10 15 0 15 0 

Comuna 

ălcăuti 

35 10 10 0 15 0 

ții Vechi 
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Valoare 

publică 

nerambursabilă 

Neconform 

GAL 

60.120 Euro 

60.120 Euro 

59.919 Euro 

60.000 Euro 
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6. Modernizare 

drumuri vicinale 

prin GAL „Ținutul 

Bucovinei”, în 

comuna Gălănesti, 

județul Suceava 

Comuna 

Gă

7. Achiziție utilaj 

multifuncțional 

(buldoexcavator), 

comuna Grămești, 

judetul Suceava 

Comuna 

Gr

8. Achiziționarea unui 

buldoexcavator 

pentru dotarea 

compartimentului de 

gospodărire și 

întreținere 

Comuna 

Dornesti

9. Modernizarea rețelei 

de iluminat public în 

Com.  Calafindești, 

jud Suceava 

Comuna 

Calafinde

10. Achiziționare de 

autoutilitare pentru 

Serviciu Public 

Local de 

Gospodărire 

Comunală al 

comunei Satu Mare, 

judetul Suceava 

Comuna Satu 

Mare

11. Achizitionarea unui 

tractor cu accesorii 

pentru dotarea 

Comuna 

Bilca

 
ția Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi

Comuna 

ălănesti 

65 10 10 0 15 30 

Comuna 

Grămesti 

45 15 15 0 15 0 

Comuna 

Dornesti 

40 10 15 0 15 0 

Comuna 

Calafindești 

35 10 10 0 15 0 

Comuna Satu 

Mare 

45 15 15 0 15 0 

Comuna 

Bilca 

40 10 15 0 15 0 

ții Vechi 
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60.120 Euro 

60.101,04 

Euro 

60.000 Euro 

59.005 Euro 

43.488 Euro 

60.000 Euro 
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compartimentului de 

gospodărire comuna 

si intreținere in 

comuna Bilca, jud 

Suceava 

12. Modernizare drum 

comunal in sat 

Costisa, comuna 

Frătăuții Noi, 

Judetul Suceava 

Comuna 

Fr

13. Modernizare drum 

„Școala”, in comuna 

Vicovu de Jos, 

Judetul Suceava. 

Comuna 

Vicovu de 

Jos

14. Modernizare prin 

betonare drumuri 

comunale Spate 

Peco-Cazac in 

comuna Frătăuții 

Vechi, Judeul 

Suceava 

Comuna 

Fr

Vechi

15. Modernizare drum 

vicinal in comuna 

Voitinel, judetul 

Suceava 

Comuna 

Voitinel

Tabel 2 Proiecte depuse pe măsura 2

Conform analizei SWOT, 

nivelurile teritoriului, iar infrastructura social

aceasta nici nu există. 

Prin Măsura 3/6B Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială, Strateg

dezvoltare locală iși propune s

 
ția Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi

Comuna 

Frătăuții Noi 

25 10 10 0 5 0 

Comuna 

Vicovu de 

Jos 

35 10 10 0 15 0 

Comuna 

Frătăuții 

Vechi 

35 10 10 0 15 0 

Comuna 

Voitinel 

35 10 10 0 15 0 

sura 2 

Conform analizei SWOT, în teritoriul GAL sărăcia este pronunţată şi prezentă la toate 

ului, iar infrastructura socială este slab dezvoltată, în anumite lo

sura 3/6B Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială, Strateg

i propune să amelioreze calitatea vieţii populaţiei, să creasc

ții Vechi 

20 

70.000 Euro 

59.945 Euro 

60.020 Euro 

60.122 Euro 

ritoriul GAL sărăcia este pronunţată şi prezentă la toate 

n anumite localitați, 

sura 3/6B Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială, Strategia de 

crească nivelul 
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calităţii vieţii păturilor sociale sărace 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care c

Măsura 3/6B este obiectivul 3 -Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Cheltuiala publică totală 

indicatorii de rezultat: număr de proiecte realizate 1 

servicii/infrastructuri îmbunătățite 

Proiecte depuse pe Măsura 3 la Gal 

Nr. 

Crt. 

Titlul proiectului Solici

1. - - 

Tabel 3 Proiecte depuse pe măsura 3

Conform analizei SWOT, 

printre care amintim şomajul ridicat şi lipsa oportunităţilor de angajare, nivelul scăzut de 

educaţie, accesul redus la servicii medicale şi implicit probleme de sănătate, supraaglomerarea 

locuinţelor şi a zonelor rezidenţiale, infrastructura de bază slab dezvoltată, lips

proprietate asupra casei şi a terenurilor, pasivitatea şi lipsa implicării în rezolvarea propriilor 

probleme, riscul pierderii identităţii (deşi la nivel de GAL este populaţie care este romă sau 

lipoveni aceştia refuză să-şi recunoască etni

de atragere a fondurilor destinate comunităţii, etc.

Prin Masura 4/6B Sprijin pentru integrarea minorităţilor locale, 

locala își propune să crească calitatea vieţii etnicilor, şi în

reducerea sau eliminarea efectelor de segregare, precum 

a etnicilor. 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE

contribuie este obiectivul 3 -Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 
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eţii păturilor sociale sărace și să modernizeze infrastructura social

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care c

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

publică totală prin măsura 3 s-a stabilit la suma de 30.000 Euro

r de proiecte realizate 1 și populația netă care beneficiaz

ite - 200 persoane. 

sura 3 la Gal Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi : 

Solicitant Total 

punctaj 

Punctaj criterii 

de selectie 

 

Valoare public

nerambursabilS

1 

S

2 

S

3 

S4 

 - - - - - - 

sura 3 

Conform analizei SWOT, problemele la nivelul etniilor din teritoriul GAL sunt multe, 

ntim şomajul ridicat şi lipsa oportunităţilor de angajare, nivelul scăzut de 

educaţie, accesul redus la servicii medicale şi implicit probleme de sănătate, supraaglomerarea 

locuinţelor şi a zonelor rezidenţiale, infrastructura de bază slab dezvoltată, lips

proprietate asupra casei şi a terenurilor, pasivitatea şi lipsa implicării în rezolvarea propriilor 

probleme, riscul pierderii identităţii (deşi la nivel de GAL este populaţie care este romă sau 

şi recunoască etnia pentru a nu fi marginalizaţi), capacitate scăzută 

de atragere a fondurilor destinate comunităţii, etc. 

Prin Masura 4/6B Sprijin pentru integrarea minorităţilor locale, Strategia de dezvoltare 

calitatea vieţii etnicilor, şi în special a etniei rome, cu accent pe 

efectelor de segregare, precum și să promoveze identitatea naţional

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care M

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

ții Vechi 
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dernizeze infrastructura socială. 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care contribuie 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

a stabilit la suma de 30.000 Euro, cu 

care beneficiază de 

Valoare publică 

nerambursabilă 

problemele la nivelul etniilor din teritoriul GAL sunt multe, 

ntim şomajul ridicat şi lipsa oportunităţilor de angajare, nivelul scăzut de 

educaţie, accesul redus la servicii medicale şi implicit probleme de sănătate, supraaglomerarea 

locuinţelor şi a zonelor rezidenţiale, infrastructura de bază slab dezvoltată, lipsa titlurilor de 

proprietate asupra casei şi a terenurilor, pasivitatea şi lipsa implicării în rezolvarea propriilor 

probleme, riscul pierderii identităţii (deşi la nivel de GAL este populaţie care este romă sau 

a pentru a nu fi marginalizaţi), capacitate scăzută 

Strategia de dezvoltare 

special a etniei rome, cu accent pe 

promoveze identitatea naţională 

) nr 1305/2013 art 4, la care Măsura 4/6B 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 
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comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Cheltuială publică totală prin masura 4 s

indicatorii de rezultat: numar de proiecte realizate 1 

servicii/infrastructuri imbunatatite 

Proiecte depuse pe Masura 4 la Gal Tinutul Bucovinei Fratautii Vechi :

Nr. 

Crt

. 

Titlul 

proiectului 

Solicitan

t 

1. Dialog 

cultural-

sportiv în 

spațiul 

interetnic 

bucovinean 

Asociația 

Culturală 

Kozacio

k 

Bălcăuti 

2. Dialog 

cultural-

sportiv  în 

spațiul 

interetnic 

bucovinean 

Asociația 

culturala 

Kozacio

k 

Bălcăuți 

Tabel 4 Proiecte depuse pe m

Conform analizei SWOT, pat
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comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Cheltuială publică totală prin masura 4 s-a stabilit la suma de 10.000 Euro, cu 

e proiecte realizate 1 și populația netă care beneficiaz

servicii/infrastructuri imbunatatite - 2000 persoane. 

Proiecte depuse pe Masura 4 la Gal Tinutul Bucovinei Fratautii Vechi : 

Total 

punct

aj 

Punctaj criterii de 

selectie 

Valoare 

publică 

nerambursabi

lă 

S1 

 

S2 S3 S4 

- - - - - Neconform 

GAL 

81 18 0 18 45 9903,29 Euro 

use pe măsura 4 

Conform analizei SWOT, patrimoniul de mediu al GAL este unul foarte bogat şi 

ții Vechi 
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comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

a stabilit la suma de 10.000 Euro, cu 

care beneficiază de 

Indicatori 

monitorizar

e 

 

Populația 

netă care 

beneficiază 

de 

servicii/infr

astructuri 

îmbunatățit

e 

- 

 0 

rimoniul de mediu al GAL este unul foarte bogat şi 
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variat: sunt 4 arii protejate Natura 2000. De asemenea la nivelul GAL nu există nici 

un parc sau spaţiu de recreere amenajat corespunzător.

Acţiunile populaţiei asupra mediului sunt constante şi în general

neexistând la nivelul populaţiei o conştientizare a problemelor de mediu şi a necesităţii 

protejării acestuia. 

Teritoriul GAL este caracterizat de:

 Dezinteresul populaţiei referitor la problemele de mediu în general şi cele ale 

colectării selective în special; 

 Utilizarea gropilor de gunoi „istorice”;

 Lipsa de implicare a autorităţilor locale;

 Degradarea constantă a patrimoniului de mediu pri

 Lipsa spaţiilor verzi amenajate corespunzător;

 Poluarea constantă a med

acestora; 

 Vânătoarea şi pescuitul excesiv,

 Nu există interes de dezvoltare a serviciilor de turis

 Necunoaşterea de către populaţie a impo

le au asupra mediului; 

 Lipsa mijloacelor de semn

 Poluare accentuată a râurilor în dreptul localităţilor;

 Intervenţii repetate şi abuzive ale omului în albiile râurilor.

Prin Masura 5/6B Sprijin pentru acţiuni de mediu

propune să realizeze educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului şi a 

măsurilor ce trebuie luate în această direcţie

patrimoniului de mediu, să reduc
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variat: sunt 4 arii protejate Natura 2000. De asemenea la nivelul GAL nu există nici 

un parc sau spaţiu de recreere amenajat corespunzător. 

Acţiunile populaţiei asupra mediului sunt constante şi în general

neexistând la nivelul populaţiei o conştientizare a problemelor de mediu şi a necesităţii 

Teritoriul GAL este caracterizat de: 

Dezinteresul populaţiei referitor la problemele de mediu în general şi cele ale 

ea gropilor de gunoi „istorice”; 

mplicare a autorităţilor locale; 

Degradarea constantă a patrimoniului de mediu prin lipsa acţiunilor de protejare;

r verzi amenajate corespunzător; 

Poluarea constantă a mediului de către populaţia din GAL duce la o degradare a 

Vânătoarea şi pescuitul excesiv, în special în ariile protejate; 

Nu există interes de dezvoltare a serviciilor de turism bazat pe patrimoniul de mediu;

Necunoaşterea de către populaţie a importanţei ariilor protejate şi a impactulu

Lipsa mijloacelor de semnalizare a obiectivelor de mediu; 

urilor în dreptul localităţilor; 

Intervenţii repetate şi abuzive ale omului în albiile râurilor. 

Sprijin pentru acţiuni de mediu, Strategia de dezvoltare locala 

realizeze educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului şi a 

măsurilor ce trebuie luate în această direcţie, să crească vizibilitatea şi accesibili

reducă poluarea şi să crească cantitatea de deşeuri colectate 

ții Vechi 
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variat: sunt 4 arii protejate Natura 2000. De asemenea la nivelul GAL nu există nici 

Acţiunile populaţiei asupra mediului sunt constante şi în general distructive, 

neexistând la nivelul populaţiei o conştientizare a problemelor de mediu şi a necesităţii 

Dezinteresul populaţiei referitor la problemele de mediu în general şi cele ale 

n lipsa acţiunilor de protejare; 

duce la o degradare a 

m bazat pe patrimoniul de mediu; 

rtanţei ariilor protejate şi a impactului pe care 

Strategia de dezvoltare locala își 

realizeze educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului şi a 

vizibilitatea şi accesibilitatea 

cantitatea de deşeuri colectate 
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selectiv, precum și spaţiile verzi din localităţi şi apropierea mărimii acestora, pe 

cap de locuitor, de standardele europene 

localităţi şi înfiinţarea de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente plantate ori reabilitarea celor 

existente. 

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg

Masura 5/6B este obiectivul 2 

combaterea schimbărilor climatice.

Cheltuială publică totală prin masura 5 s

indicatorii de rezultat: numar de proiecte realizate 1 si pop

servicii/infrastructuri imbunatatite 

Proiecte depuse pe Masur

Nr. 

Crt. 

Titlul 

proiectului 

Solicitant 

1. Reabilitare 

parc public 

în Loc. 

Calafindești

, Com. 

Calafindești

, județul 

Comuna 

Calafinde

ti 
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i spaţiile verzi din localităţi şi apropierea mărimii acestora, pe 

cap de locuitor, de standardele europene prin dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi din 

localităţi şi înfiinţarea de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente plantate ori reabilitarea celor 

vul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care contribuie 

6B este obiectivul 2 - Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi 

combaterea schimbărilor climatice. 

Cheltuială publică totală prin masura 5 s-a stabilit la suma de 13.969 Euro, cu 

indicatorii de rezultat: numar de proiecte realizate 1 si populatia neta care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatite - 2000 persoane. 

Proiecte depuse pe Masura 5 la Gal Tinutul Bucovinei Frătăuții Vechi : 

Solicitant Total 

puncta

j 

Punctaj criterii de 

selectie 

Valoare 

publică 

nerambursabi

lă 

S1 S2 S3 S4 

Calafindeș

75 15 20 15 25 13.969 Euro

ții Vechi 
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i spaţiile verzi din localităţi şi apropierea mărimii acestora, pe 

prin dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi din 

localităţi şi înfiinţarea de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente plantate ori reabilitarea celor 

. (UE) nr 1305/2013 art 4, la care contribuie 

Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi 

a stabilit la suma de 13.969 Euro, cu 

ulatia neta care beneficiaza de 

erambursabi

Indicatori 

monitoriza

re 

Indicator 

populație 

netă care 

beneficiaz

ă de 

servicii/inf

rastructuri 

îmbunătăți

te 

13.969 Euro 2549 

locuitori 
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Suceava 

Tabel 5 Proiecte depuse pe m

Conform analizei SWOT, 

produselor oferite de societăţile din domeniul 

de aprovizionare ce duc implicit la creşterea preţurilor produselor.

Prin Măsura 6/6ADezvoltarea afacerilor 

propune să înființeze afaceri non 

afacerile non agricole, să dezvolte serviciile destinate populaţiei rurale

locuri de muncă. 

Obiectivul de dezvoltare 

Masura 6/6A este obiectivul 3 - Obţinerea unei dezvoltări te

şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Cheltuială publică totală prin m

indicatorii de rezultat: număr de locuri de muncă create 

proiecte realizate - 3 proiecte. 

Proiecte depuse pe Masur

Nr. 

Crt

. 

Titlul 

proiectului 

Solicita

nt 

Total 

punctaj

1. Inființare 

fabrică 

SC 

Leviori

45
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epuse pe măsura 5 

Conform analizei SWOT, în teritoriul Gal există o  varietate redusă a serviciilor şi 

produselor oferite de societăţile din domeniul non agricol în teritoriu, precum ș

de aprovizionare ce duc implicit la creşterea preţurilor produselor. 

Dezvoltarea afacerilor non agricole, Strategia de dezvoltare locala 

non agricole pe teritoriul GAL, să crească valoarea adăugata în 

ezvolte serviciile destinate populaţiei rurale, precum 

 rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

heltuială publică totală prin măsura 6 s-a stabilit la suma de 270.000 Euro, cu 

indicatorii de rezultat: număr de locuri de muncă create - 5 locuri de muncă 

Proiecte depuse pe Masura 6 la Gal Tinutul Bucovinei Frătăuții Vechi : 

Total 

punctaj 

Punctaj criterii de selectie Valoare 

publică 

nerambursabil
S1 S2 S3 S4 S5 

45 10 20 0 15 0 71.858 Euro

ții Vechi 
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o  varietate redusă a serviciilor şi 

și costuri mari 

Strategia de dezvoltare locala își 

valoarea adăugata în 

, precum și să creeze 

4, la care contribuie 

ritoriale echilibrate a economiilor 

a stabilit la suma de 270.000 Euro, cu 

curi de muncă și număr de 

nerambursabilă 

Indicatori 

monitorizare 

Indicator 

număr de 

locuri de 

munca create 

71.858 Euro Neconform 

Afir 
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peleți în sat 

Vicovu de 

Jos, jud. 

Suceava 

s Vicov 

SRL 

2. Construire 

hală 

producție 

prelucrare 

lemn în loc. 

Galanești, 

comuna 

Galanești, 

jud. 

Suceava 

SC 

Timber 

Pro 

SRL 

- 

3. Dotare cu 

echipament

e și utilaje a 

firmei 

Improma 

S.R.L. 

SC 

Improm

a 

S.R.L. 

- 

Tabel 6 Proiecte depuse pe masura 6

Conform analizei SWOT, teritoriul Gal cuprinde o varietate redusă a serviciilor şi 

produselor turistice şi recreaţionale, desi teritoriul are un potential turistic deosebit.

Prin Măsura 7/6A Sprijin pentru activităţi turistice şi recreaţionale

dezvoltare locala îsi propune s

teritoriul GAL, să crească valoarea adăugat

serviciile destinate populaţiei rurale

Obiectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 

Măsura 7/6A Sprijin pentru activităţi turistice şi recreaţionale, este obiectivul 3 

unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rural
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- - - - - Neconform 

GAL 

- - - - - Neeligibil 

GAL 

Tabel 6 Proiecte depuse pe masura 6 

nalizei SWOT, teritoriul Gal cuprinde o varietate redusă a serviciilor şi 

produselor turistice şi recreaţionale, desi teritoriul are un potential turistic deosebit.

Sprijin pentru activităţi turistice şi recreaţionale, Strategia de 

si propune să înfiinţeze afaceri în domeniul turistic/ recreaţional pe 

valoarea adăugată în domeniul turistic, precum ș

destinate populaţiei rurale, și să crească numărul de locuri de muncă. 

iectivul de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

sura 7/6A Sprijin pentru activităţi turistice şi recreaţionale, este obiectivul 3 

unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi 

ții Vechi 
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Neconform - 

Neeligibil - 

nalizei SWOT, teritoriul Gal cuprinde o varietate redusă a serviciilor şi 

produselor turistice şi recreaţionale, desi teritoriul are un potential turistic deosebit. 

, Strategia de 

afaceri în domeniul turistic/ recreaţional pe 

și să dezvolte 

la care contribuie 

sura 7/6A Sprijin pentru activităţi turistice şi recreaţionale, este obiectivul 3 - Obţinerea 

e, inclusiv crearea şi 
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menţinerea de locuri de muncă.

Cheltuială publică totală prin masura 7 s

indicatorii de rezultat: număr de locuri de muncă create 

proiecte realizate - 3 proiecte. 

 

 

Proiecte depuse pe Măsura 7 la Gal 

N

r. 

C

rt

. 

Titlul proiectului Solicitant

1

. 

Înființare zona de 

camping și tabere în 

sat Frătăuții Vechi, 

Com. Frătăuții 

Vechi. Jud. Suceava 

SC 

Alexandru 

Agrement 

SRL 

2

. 

Construire, înființare 

zona camping și 

tabere în Frătăuții 

Vechi, jud. Suceava 

SC 

Alexandru 

Agrement 

SRL 

3

.  

Inființare pensiune 

agroturistică 

SC Agro 

Mariconcep

t SRL

Tabel 7 Proiecte depuse pe masura 7
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menţinerea de locuri de muncă. 

Cheltuială publică totală prin masura 7 s-a stabilit la suma de 269.713 Euro, cu 

indicatorii de rezultat: număr de locuri de muncă create - 7 locuri de muncă si număr de 

sura 7 la Gal Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi : 

Solicitant Tota

l 

punc

taj 

Punctaj criterii de selectie Valoare 

public

nerambur

sabil

S1 S2 S3 S4 S5 

Alexandru 

Agrement 

 

- - - - - - Neconfor

m GAL

andru 

Agrement 

 

55 10 30 0 15 0 79.657 

Euro

SC Agro 

Mariconcep

t SRL 

90 10 30 15 15 20 79.989 

Euro

Tabel 7 Proiecte depuse pe masura 7 

ții Vechi 
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a stabilit la suma de 269.713 Euro, cu 

7 locuri de muncă si număr de 

Valoare 

publică 

nerambur

sabilă 

 

Indicatori 

monitoriza

re 

Indicator 

numar de 

locuri de 

munca 

Neconfor

m GAL 

- 

79.657 

Euro 

 3 locuri 

de muncă 

79.989 

Euro 

3 locuri de 

muncă 
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4. SCOPUL 

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă

economic, care să identifice, să

schimbările generate, și să explice principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate

Conform Regulamentelor Uniunii Europene, noi, GAL

responsabilități în materie de monitorizare 

Conform Regulamentului 

următoarele: 

a. monitorizarea implementă

responsabilitatea comunită

specifice de evaluare în legatură

par.3, lit. g) 

Conform Ghidului GAL-u

evaluare a implementării SDL este descrisa astfel:

”Conform prevederilor din PNDR, GAL

evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind monitoriza

potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, evaluatorului care va fi selectat pentru  evaluarea 

on-going a PNDR 2014-2020”.  

Pentru a exista concordan

la nivel de program, prima evaluare realizată de GAL va avea ca referin

între semnarea contractului de finan

termen limită de finalizare – 31 ianuarie 2019. Cea de

perioadă de implementare a SDL. Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării 

PNDR 2014-2020, la nivelul DGDR AM PNDR se pot realiza 

fi comunicate GAL-urilor, în vederea furnizării informa

Evaluarea va avea la baza un Plan de Evaluare elaborat de GAL, ce va cuprinde 

sectiunile obligatorii mentionate in Ghidul Operational privind evaluarea implementarii 

Strategiilor de Dezvoltare Locala, cu următoarele componente:
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SCOPUL ȘI OBIECTIVELE EVALUĂRII 

strategiei de dezvoltare locală reprezintă o analiză cu caracter socio

economic, care să identifice, să cuantifice ceea ce s-a realizat, rezultatele ob

explice principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate

Conform Regulamentelor Uniunii Europene, noi, GAL-urile, avem urmatoarele 

rie de monitorizare și evaluare. 

ui UE nr. 1303/2013, sarcinile grupurilor de acțiune locală

monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locala 

responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

specifice de evaluare în legatură cu strategia respectiva. ( Reg. UE 1303 art. 34 

urilor pentru implementarea SDL, versiunea 5, activitatea de 

evaluare a implementării SDL este descrisa astfel: 

Conform prevederilor din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local 

și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, 

potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, evaluatorului care va fi selectat pentru  evaluarea 

 

Pentru a exista concordanță între termenul stabilit pentru evaluarea la nivel de GAL și 

, prima evaluare realizată de GAL va avea ca referință perioada cuprinsă 

între semnarea contractului de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și finalul anului 2018, cu 

31 ianuarie 2019. Cea de-a doua evaluare va viza întreaga 

rioadă de implementare a SDL. Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării 

2020, la nivelul DGDR AM PNDR se pot realiza și alte evaluări ad

urilor, în vederea furnizării informațiilor necesare evaluatorulu

Evaluarea va avea la baza un Plan de Evaluare elaborat de GAL, ce va cuprinde 

sectiunile obligatorii mentionate in Ghidul Operational privind evaluarea implementarii 

Strategiilor de Dezvoltare Locala, cu următoarele componente: 

ții Vechi 
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caracter socio-

a realizat, rezultatele obținute și 

explice principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate. 

avem urmatoarele 

țiune locală sunt 

 plasate sub 

ții și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 

cu strategia respectiva. ( Reg. UE 1303 art. 34 – 

rilor pentru implementarea SDL, versiunea 5, activitatea de 

urile trebuie să asigure la nivel local 

și evaluarea SDL, 

potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, evaluatorului care va fi selectat pentru  evaluarea 

ță între termenul stabilit pentru evaluarea la nivel de GAL și 

ță perioada cuprinsă 

și finalul anului 2018, cu 

a doua evaluare va viza întreaga 

rioadă de implementare a SDL. Dacă se consideră necesar, pe parcursul implementării 

și alte evaluări ad-hoc, care vor 

țiilor necesare evaluatorului selectat. 

Evaluarea va avea la baza un Plan de Evaluare elaborat de GAL, ce va cuprinde 

sectiunile obligatorii mentionate in Ghidul Operational privind evaluarea implementarii 
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 Componenta gener

să  contribuie la evaluarea PNDR 2014

 Componenta specifică SDL, ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL 

(îndeplinirea obiectivelor 

nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de management, animare a 

teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc.).

În funcție de opțiunea GAL

unei auto-evaluări sau a une

Scopul evaluării este de a verifica implementarea strategiei 

obiectivelor. Evaluarea strategiei va fi folosită pentru 

strategiei, gradului de realizare

amenințărilor și oportunităților. 

Obiectivele evaluării sunt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinarea 
gradului de realizare 
a obiectivelor 
stabilite în strategie 

Determinarea 
gradului de 
mulțumire a 
partenerilor 
beneficiarilo
legătură cu 
activitatea 
Asocia
Ținutul Bucovinei 
Frătăuții Vechi;
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Componenta generală LEADER, ce va cuprinde elemente de evaluare care 

să  contribuie la evaluarea PNDR 2014-2020; 

Componenta specifică SDL, ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL 

(îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugat

nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de management, animare a 

teritoriului, cooperare, implicare a partenerilor etc.). 

ție de opțiunea GAL-ului, activitatea de evaluare la nivel local poate lua forma 

evaluări sau a unei evaluări independente totale/parțiale.’ 

Scopul evaluării este de a verifica implementarea strategiei și gradul de realizare a 

aluarea strategiei va fi folosită pentru cunoașterea progresului implementării 

strategiei, gradului de realizare a obiectivelor, identificarea riscurilor, punctelor slabe, 

rii sunt: 

Obiective evaluare 

Verificarea 
indicatorilor de 
rezultat la 
01.10.2018 
 

Determinarea 
gradului de 

țumire a 
partenerilor și 
beneficiarilor în 
legătură cu 
activitatea 
Asociației GAL 
Ținutul Bucovinei 

ții Vechi; 

ții Vechi 
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ală LEADER, ce va cuprinde elemente de evaluare care 

Componenta specifică SDL, ce va cuprinde analiza privind implementarea SDL 

și indicatorilor specifici SDL, evaluarea valorii adăugate la 

nivel local, impactul SDL în teritoriul GAL la nivel de management, animare a 

ului, activitatea de evaluare la nivel local poate lua forma 

și gradul de realizare a 

șterea progresului implementării 

a obiectivelor, identificarea riscurilor, punctelor slabe, 

Identificarea 
riscurilor, punctelor 
slabe, amenințărilor 
și oportunităților, în 
implementarea 
strategiei 
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Figura 2. Obiectivele evaluă

 

5. Planificarea procesului de evaluare 

Procesul de evaluare a Strategiei de D

Locala Tinutul Bucovinei s-a desfasurat în baza urmă

1. Elaborarea Planului de evaluare:

 Data
1.Planificarea evaluării 03.10.2018

2. Selectare evaluator 03.10.2018

3. Elaborarea metodologiei 
de evaluare detaliate 

03.10.2018

4. Derularea evaluării 03.10.2018

5. Comunicarea rezultatelor 
evaluării 

28.02.2019

Tabel 8 Plan de evaluare 

Planul de evaluare a fost aprobat de catre 

Asociației GAL Tinutul Bucovinei Frătău

2. Selectarea Evaluatorului

Raportul de evaluare a fost realizat de catre Comitetu

alcătuit din: 

a. Irimiță Vasile Marius –

b. Dănilă Alexandra – Cătălina 

c. Paliuc Ionel-Daniel – Director program

d. Zaharie Iulian-Ciprian 

e. Streanga Gheorghe – Consiliul director

f. Ionesi Virginia  - Consiliul director.
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2. Obiectivele evaluării 

Planificarea procesului de evaluare  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acț

a desfasurat în baza următoarelor etape: 

1. Elaborarea Planului de evaluare: 

Data Persoane responsabile
03.10.2018 Comitetul de coordonare a 

evaluării 
03.10.2018 Comitetul de coordonare a 

evaluării 
03.10.2018 Comitetul de coordonare a 

evaluării 
03.10.2018 - 28.02.2019 Comitetul de coordonare a 

evaluării 
28.02.2019 Comitetul de coordonare a 

evaluării 

Planul de evaluare a fost aprobat de catre Comitetul de coordonare a evaluă

iei GAL Tinutul Bucovinei Frătăuții Vechi.  

uatorului 

Raportul de evaluare a fost realizat de catre Comitetul de coordonare a evaluarii 

– Manager 

Cătălina – Evaluator proiecte 

Director program 

rian – Director program 

Consiliul director 

Consiliul director. 

ții Vechi 
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ției Grupul de Acțiune 

Persoane responsabile 
Comitetul de coordonare a 

Comitetul de coordonare a 

Comitetul de coordonare a 

Comitetul de coordonare a 

Comitetul de coordonare a 

Comitetul de coordonare a evaluării al 

l de coordonare a evaluarii 
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3. Elaborarea design

In evaluarea propriu-zisa au fost folosite informatiile din baza de date GAL ( 

monitorizarea activitatii GAL) s

actorii locali, beneficiari de proiecte, parteneri GAL, beneficiari finali ai proiectelor ( 

grupurile tinta vizate). In activităţile premergătoare cum ar fi consultarea şi informarea din 

teritoriu, precum si in fiecare etapa de realizare a raportului de evaluare, partenerii GAL, 

beneficiarii proiectelor, actorii din teritoriu,etc. ,

promovarea acţiunilor cât şi participând la desfăşurarea acestora. O altă etapă în

prezenţi a fost cea a meselor de lucru, la adunarile AGA unde, ca reprezentanţi ai domeniilor 

din care provin, au formulat opinii şi idei de dezvoltare ce au fost folosite la scrierea evaluarii. 

 

Metodele și tehnicile de evaluare folosite 

logicii de intervenție a strategiei, chestionarul 

documentelor administrative (rapoarte monitorizare Gal)

4. Derularea activității de evaluare

 a. Ședinta de debut 

 La data de 03.10.2018, a avut loc o 

evaluării a discutat despre aspectele

b. Etapa preliminară de defi

  Planul de evaluare s-a aprobat de Comitet, 

respectiv instrumentele operaționale elaborate.

c. Colectarea de date, analiza datelor 

raportului de evaluare 

 Informațiile se colecteaz

raportului de evaluare. Această 

observații cu privire la versiunea final

d. Revizuirea, după caz, 
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Elaborarea design-ului evaluarii 

zisa au fost folosite informatiile din baza de date GAL ( 

monitorizarea activitatii GAL) si din actiunile de animare, prin interactiunea GAL

actorii locali, beneficiari de proiecte, parteneri GAL, beneficiari finali ai proiectelor ( 

In activităţile premergătoare cum ar fi consultarea şi informarea din 

precum si in fiecare etapa de realizare a raportului de evaluare, partenerii GAL, 

, actorii din teritoriu,etc. ,s-au implicat activ, ajutând atât la 

promovarea acţiunilor cât şi participând la desfăşurarea acestora. O altă etapă în

prezenţi a fost cea a meselor de lucru, la adunarile AGA unde, ca reprezentanţi ai domeniilor 

din care provin, au formulat opinii şi idei de dezvoltare ce au fost folosite la scrierea evaluarii. 

tehnicile de evaluare folosite în acest raport au fost verificarea func

ie a strategiei, chestionarul și focus-grup-ul, studiul 

documentelor administrative (rapoarte monitorizare Gal). 

ii de evaluare propriu-zisă: 

3.10.2018, a avut loc o ședinta în care Comitetul de coordonare a  

aspectele practice ale derulării evaluării. 

de definitivare a metodologiei 

a aprobat de Comitet, precum și metodologia de evaluare

ionale elaborate. 

tarea de date, analiza datelor și pregatirea versiunii 1 de lucru a 

iile se colectează , se analizează și se pregatește prima versiun

 versiune este prezentată Comitetului pentru a se formula 

i cu privire la versiunea finală a raportului.  

caz, și pregătirea versiunii 2 de lucru a raportului de 
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zisa au fost folosite informatiile din baza de date GAL ( 

i din actiunile de animare, prin interactiunea GAL-ului cu 

actorii locali, beneficiari de proiecte, parteneri GAL, beneficiari finali ai proiectelor ( 

In activităţile premergătoare cum ar fi consultarea şi informarea din 

precum si in fiecare etapa de realizare a raportului de evaluare, partenerii GAL, 

au implicat activ, ajutând atât la 

promovarea acţiunilor cât şi participând la desfăşurarea acestora. O altă etapă în care au fost 

prezenţi a fost cea a meselor de lucru, la adunarile AGA unde, ca reprezentanţi ai domeniilor 

din care provin, au formulat opinii şi idei de dezvoltare ce au fost folosite la scrierea evaluarii.  

verificarea funcționării 

ul, studiul și analiza 

omitetul de coordonare a  

i metodologia de evaluare, 

i pregatirea versiunii 1 de lucru a 

rsiune de lucru a 

lui pentru a se formula 

tirea versiunii 2 de lucru a raportului de 
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evaluare  

Se organizează o ședinta simi

versiunea 2 a raportului de evaluare Co

observații, se vor ține cont de acestea, iar daca nu, versiunea 2 de lucru a raportului devine 

raportul de evaluare versiunea final

e. Pregatirea versiunii finale

În această etapă este pregatit

fiecare recomandare și concluzie formulat

stabilește un plan de acțiune pentru a le pune 

f. Diseminarea rezultatelor evaluă

Raportul de evaluare se va transmite c

transmite la adresa pndr@madr.ro

https://galtinutulbucovinei.ro/.  

g. Implementarea măsurilor de corec

 Toate acțiunile decise pentru implementarea recomand

integranta din agenda de lucru a Asoci

Frătăuții Vechi, privind implementarea

6. Intrebările de evaluare. Metodologia de evaluare 

Tema I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Local

Intrebarea 1. În ce masură logica de interven

relevantă față de nevoile socio-economice 

Criterii de evaluare 

 a. Nevoile de la momentul elaborării SDL pînă î

modificat; 

 b. Masurile din cadrul SDL au fost revizuite, 

dinamica acestor nevoi; 
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edinta similară celei din etapa anterioara unde este prezentat

versiunea 2 a raportului de evaluare Comitetului de coordonare a evaluării. Dac

ine cont de acestea, iar daca nu, versiunea 2 de lucru a raportului devine 

tul de evaluare versiunea finală. 

Pregatirea versiunii finale 

este pregatită versiunea finala a raportului de evaluare. S

i concluzie formulată în cadrul raportului pentru care, ulterior, se 

iune pentru a le pune în practică.  

Diseminarea rezultatelor evaluării 

l de evaluare se va transmite către toți partenerii GAL spre informare, se va 

pndr@madr.ro și se va publica pe site-ul Gal, respectiv 

surilor de corecție adoptate și analiza eficacității acestora

e pentru implementarea recomandărilor evaluării vor deveni parte 

nta din agenda de lucru a Asociației Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei 

ii Vechi, privind implementarea strategiei de dezvoltare locală. 

rile de evaluare. Metodologia de evaluare  

i Strategiei de Dezvoltare Locală 

logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locala este 

economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?

omentul elaborării SDL pînă în prezent au ramas la fel, s

cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a 

ții Vechi 
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anterioara unde este prezentată 

rii. Dacă există 

ine cont de acestea, iar daca nu, versiunea 2 de lucru a raportului devine 

versiunea finala a raportului de evaluare. Se analizează 

ntru care, ulterior, se 

i partenerii GAL spre informare, se va 

ul Gal, respectiv 

ii acestora 

rii vor deveni parte 

inutul Bucovinei 

ocala este încă 

ialul de dezvoltare ale teritoriului? 

n prezent au ramas la fel, s-au 

n caz de necesitate, pentru a ține cont de 
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Indicatori 

Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite

 

ÎNTREBARE CRITERII DE EVALUARE
În ce masura logica de 
interventie a strategiei de 
dezvoltare locală este încă 
relevanța față de nevoile 
socio-economice și 
potențialul de dezvoltare ale 
teritoriului? 

C1
elabor
p
modificat;

C2. M
au fost revizuite, 
necesitate, pentru a 
de dinamica acestor nevoi;
 

 
ția Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi

suri din cadrul SDL revizuite 

CRITERII DE EVALUARE INDICATORI 
C1. Nevoile de la momentul 
elaborării SDL pînă în 
prezent au ramas la fel, s-au 
modificat; 

Indicator: Num
nevoi/măsuri din cadrul SDL 
revizuite 
 
Măsuri din cadrul SDL, care au 
fost revizuite prin modificare de 
strategie: 
1. M1/2A Sprijin pentru fermele 
agricole – modificarea valorii 
cheltuielii publ
modificarea num
de munca create;
2. M2/6B Sprijin pentru 
modernizarea 
infrastructurii 
valorii cheltuielii publice totale 
modificarea num
de munca create;
3.M3 / 6B Sprijin pentru
în infrastructura socială 
modificarea numarului  populatiei 
nete care beneficiaz
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite; 
4. M4 / 6B Sprijin pentru 
integrarea minorit
modificarea num
nete care beneficiaz
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite; 
5. M5 / 6B Sprijin pentru ac
de mediu - modificarea num
populației nete care beneficiaz
servicii/infrastructuri 
și a valorii cheltuielii publice 
totale; 
6. M6 / 6A Dezvoltarea afacerilor 

C2. Măsurile din cadrul SDL 
au fost revizuite, în caz de 
necesitate, pentru a ține cont 
de dinamica acestor nevoi; 
 

ții Vechi 

33 

Indicator: Numărul de 
suri din cadrul SDL 

suri din cadrul SDL, care au 
fost revizuite prin modificare de 

2A Sprijin pentru fermele 
modificarea valorii 

cheltuielii publice totale și 
modificarea numărului locurilor 
de munca create; 

M2/6B Sprijin pentru 
modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii – modificarea 

rii cheltuielii publice totale și 
modificarea numărului locurilor 
de munca create; 
3.M3 / 6B Sprijin pentru investiții 
în infrastructura socială – 
modificarea numarului  populatiei 
nete care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 

4. M4 / 6B Sprijin pentru 
integrarea minorităților locale - 
modificarea numărului  populației 
nete care beneficiază de 
servicii/infrastructuri 

5. M5 / 6B Sprijin pentru acțiuni 
modificarea numărului  

iei nete care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 
i a valorii cheltuielii publice 

6. M6 / 6A Dezvoltarea afacerilor 
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Tabel 9 

Prioritati Nevoi
P2 Creșterea viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și promovarea 
tehnologiilor agricole 
inovatoare și gestionării 
durabile a pădurilor. 

N1 Stimularea înfiinţării şi 
creşterea productivităţii 
exploataţiilor
existente în toate domeniile 
agricole;
N2 Creşterea valorii adăugate 
a produselor agricole;
N3 Promovarea produselor şi 
stimularea intrării acestora pe 
noi pieţe de desfacere;
N5 Menţinerea şi crearea de 
locuri de muncă noi în toate 
domeniile de 

P6 Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei și 
a dezvoltării economice în 
zonele rurale, cu accent pe 
următoarele aspecte. 

N4 Stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării activităţilor non 
agricole;
N5 Menţinerea şi crearea de 
locuri de muncă noi în toate 
domeniile de activitate ;
N6 înfiinţarea, reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii 
de bază;
N7 Realizarea de acţiuni 
pentru protejarea mediu şi 
reducere a poluării solului;
N8 Combaterea sărăciei ş
creşterea incluziunii sociale a 
categoriilor defavorizate;
N9 întărirea identităţii 
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non agricole 
numărului locurilor de munc
create, a numă
realizate precum 
cheltuielii publice totale;
7. M7 / 6A Sprijin pentru 
activități turistice și 
modificarea num
de muncă creat
proiecte realizate precum 
valorii cheltuielii publice totale;
 
 
 
 
 

Nevoi Masuri 
N1 Stimularea înfiinţării şi 
creşterea productivităţii 
exploataţiilor agricole 
existente în toate domeniile 
agricole; 
N2 Creşterea valorii adăugate 
a produselor agricole; 
N3 Promovarea produselor şi 
stimularea intrării acestora pe 
noi pieţe de desfacere; 
N5 Menţinerea şi crearea de 
locuri de muncă noi în toate 
domeniile de activitate. 

M1/2A  Sprijin pentru 
fermele agricole

N4 Stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării activităţilor non 
agricole; 
N5 Menţinerea şi crearea de 
locuri de muncă noi în toate 
domeniile de activitate ; 
N6 înfiinţarea, reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii 
de bază; 
N7 Realizarea de acţiuni 
pentru protejarea mediu şi 
reducere a poluării solului; 
N8 Combaterea sărăciei şi 
creşterea incluziunii sociale a 
categoriilor defavorizate; 
N9 întărirea identităţii 

M2/6B Sprijin pentru 
modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii; 
M3/6B Sprijin pentru 
investiţii în infrastructura 
socială; 
M4/6B Sprijin pentru 
integrarea minorităţilor.

ții Vechi 
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n agricole – modificarea 
ui locurilor de muncă 

ărului de proiecte 
realizate precum și a valorii 
cheltuielii publice totale; 
7. M7 / 6A Sprijin pentru 

ți turistice și recreaționale - 
modificarea numărului locurilor 

create, a numărului de 
proiecte realizate precum și a 
valorii cheltuielii publice totale; 

M1/2A  Sprijin pentru 
fermele agricole 

M2/6B Sprijin pentru 
modernizarea şi dezvoltarea 

M3/6B Sprijin pentru 
ţii în infrastructura 

M4/6B Sprijin pentru 
integrarea minorităţilor. 
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naţionale prin conservarea şi 
promovarea tradiţiilor, 
inclusiv a etnicilor.

P4 Refacerea, conservarea și 
consolidarea ecosistemelor 
care sunt legate de agricultură 
și silvicultură 

N7 Realizarea de acţiuni 
pentru protejarea mediu şi 
reducere a poluării s

P6 Promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei și 
a dezvoltării economice în 
zonele rurale, cu accent pe 
următoarele aspecte. 

N3 Promovarea produselor şi 
stimularea intrării acestora pe 
noi pieţe de de
N4 Stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării activităţilor 
agricole;
N5 Menţinerea şi crearea de 
locuri de muncă noi în toate 
domeniile de activitate.

Tabel 10 Prioritati. Nevoi, Masuri

Relevanța logicii de intervenție a SDL GAL 

de evaluator astfel: 

Puțin relevanta Relevan

                      

Tabel 11 

 Pentru a vedea în ce masur

înca relevantă față de nevoile socio

folosit metoda studiul și analiza documentelor

S-a observat modificarea 

conformitate cu nevoile din teritoriu, corectarea indicatorilor de monitorizare, pentru o mai 

bună implementare a măsurilor din SDL. 

indicatorii de monitorizare specifici

suplimentari.Pentru a putea realize 

obiectivelor stabilite se propune integrarea

Se modifică numărul de locuri de muncă la M1/2A, pentru ca în sectorul agricol din 

arealul GAL, beneficiarii sunt ferme mici care nu au nevoie de angajati. Se modifică numărul 

de locuri de muncă la M2/6B, pentru că măsura se adresează sectorului public. Se modifică 

numărul de locuri de muncă la M6/6A, pentru că se estimează o cerere ridicată în următoarea 
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naţionale prin conservarea şi 
promovarea tradiţiilor, 
inclusiv a etnicilor. 
N7 Realizarea de acţiuni 
pentru protejarea mediu şi 
reducere a poluării solului 

M5/6B Sprijin pentru ac
de mediu 

N3 Promovarea produselor şi 
stimularea intrării acestora pe 
noi pieţe de desfacere; 
N4 Stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării activităţilor non 
agricole; 
N5 Menţinerea şi crearea de 
locuri de muncă noi în toate 
domeniile de activitate. 

M6/6A Sprijin pentru afaceri 
non agricole; 
M7/6A Sprijin pentru 
activităţi turistice şi 
recreaţionale. 

Prioritati. Nevoi, Masuri 

ie a SDL GAL Ținutul Bucovinei Fratautii Vechi este apreciat

Relevanță Foarte relevant

                     x  

masură logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este 

de nevoile socio-economice și potentialul de dezvoltare ale teritoriu

i analiza documentelor. 

a observat modificarea numărului locurilor de muncă și a cheltuielii publice totale în 

conformitate cu nevoile din teritoriu, corectarea indicatorilor de monitorizare, pentru o mai 

bună implementare a măsurilor din SDL. În variant initială a SDL nu au fost cuantificati

specifici domeniului de intervenție/ indicatorii de monitorizare

realize monitorizarea stadiului implementării SDL și

integrarea indicatorilor de monitorizare. 

mărul de locuri de muncă la M1/2A, pentru ca în sectorul agricol din 

arealul GAL, beneficiarii sunt ferme mici care nu au nevoie de angajati. Se modifică numărul 

de locuri de muncă la M2/6B, pentru că măsura se adresează sectorului public. Se modifică 

rul de locuri de muncă la M6/6A, pentru că se estimează o cerere ridicată în următoarea 

ții Vechi 

35 

M5/6B Sprijin pentru acțiuni 

M6/6A Sprijin pentru afaceri 

M7/6A Sprijin pentru 
activităţi turistice şi 

i Fratautii Vechi este apreciată 

Foarte relevantă 

giei de dezvoltare locala este 

i potentialul de dezvoltare ale teritoriului s-a 

și a cheltuielii publice totale în 

conformitate cu nevoile din teritoriu, corectarea indicatorilor de monitorizare, pentru o mai 

cuantificati toti 

ție/ indicatorii de monitorizare 

și indeplinirii 

mărul de locuri de muncă la M1/2A, pentru ca în sectorul agricol din 

arealul GAL, beneficiarii sunt ferme mici care nu au nevoie de angajati. Se modifică numărul 

de locuri de muncă la M2/6B, pentru că măsura se adresează sectorului public. Se modifică 

rul de locuri de muncă la M6/6A, pentru că se estimează o cerere ridicată în următoarea 
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sesiune de depuneri, pe baza cererilor posibililor beneficiari 

depunere la prima sesiune a fost scurt. Se modifică numărul de locuri de muncă la 

pentru că se estimează o cerere ridicată în următoarea sesiune de depuneri, pe baza cererilor 

posibililor beneficiari. 

Se diminuează cheltuiala publică totală la M1/2A, deoarece ca urmare a depunerii de 

proiecte din sesiunea precedentă, interesul pe

Crește cheltuiala publică totală pentru M6/6A, pentru că se estimează o cerere ridicată în 

următoarea sesiune de depuneri, pe baza cererilor posibililor beneficiari 

depunere la prima sesiune a fost scurt. Cre

că se estimează o cerere ridicată în următoarea sesiune de depuneri, pe baza cererilor 

posibililor beneficiari. 

Crește numărul de proiecte realizate pentru M6/6A, pentru că se est

ridicată în următoarea sesiune de depuneri. Cre

M7/6A, pentru că se estimează o cerere ridicată în următoarea sesiune de depuneri.

În urma acestor modificari nu s

indicatorii de monitorizare propusi,  nevoile de la momentul elaborarii strategiei de de

locala ramanand aceleași. 

Intrebarea 2. Cat de coerenta este logica interventiei care sta la baza 

dezvoltare locala? 

Criterii de evaluare 

 

a. Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activit

resursele alocate acestora suficien

(indicatorii prevăzuți în strategie)

b. Sunt definiți indicatorii de realizare adecva

realizărilor obținute ( specifici, m

c. Sunt rezultatele așteptate clar definite ?
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sesiune de depuneri, pe baza cererilor posibililor beneficiari și pentru că timpul de 

depunere la prima sesiune a fost scurt. Se modifică numărul de locuri de muncă la 

pentru că se estimează o cerere ridicată în următoarea sesiune de depuneri, pe baza cererilor 

Se diminuează cheltuiala publică totală la M1/2A, deoarece ca urmare a depunerii de 

proiecte din sesiunea precedentă, interesul pentru această linie estimăm că va fi foarte scăzut. 

ște cheltuiala publică totală pentru M6/6A, pentru că se estimează o cerere ridicată în 

următoarea sesiune de depuneri, pe baza cererilor posibililor beneficiari și pentru că timpul de 

sesiune a fost scurt. Crește cheltuiala publică totală pentru M7/6A, pentru 

că se estimează o cerere ridicată în următoarea sesiune de depuneri, pe baza cererilor 

ște numărul de proiecte realizate pentru M6/6A, pentru că se estimează o cerere 

ridicată în următoarea sesiune de depuneri. Crește numărul de proiecte realizate pentru 

M7/6A, pentru că se estimează o cerere ridicată în următoarea sesiune de depuneri.

n urma acestor modificari nu s-au schimbat obiectivele specifice ale masurilor si 

indicatorii de monitorizare propusi,  nevoile de la momentul elaborarii strategiei de de

Cat de coerenta este logica interventiei care sta la baza strategiei de 

suri, proceduri, activități de spriin) prevăzute în cadrul SDL 

resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate 

n strategie)? 

i de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clar

inute ( specifici, măsurabili,  fezabili, relevanți și suficienți) ? 

teptate clar definite ? 
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și pentru că timpul de 

depunere la prima sesiune a fost scurt. Se modifică numărul de locuri de muncă la M7/6A, 

pentru că se estimează o cerere ridicată în următoarea sesiune de depuneri, pe baza cererilor 

Se diminuează cheltuiala publică totală la M1/2A, deoarece ca urmare a depunerii de 

ntru această linie estimăm că va fi foarte scăzut. 

ște cheltuiala publică totală pentru M6/6A, pentru că se estimează o cerere ridicată în 

și pentru că timpul de 

ște cheltuiala publică totală pentru M7/6A, pentru 

că se estimează o cerere ridicată în următoarea sesiune de depuneri, pe baza cererilor 

imează o cerere 

ște numărul de proiecte realizate pentru 

M7/6A, pentru că se estimează o cerere ridicată în următoarea sesiune de depuneri. 

masurilor si 

indicatorii de monitorizare propusi,  nevoile de la momentul elaborarii strategiei de dezvoltare 

strategiei de 

n cadrul SDL și 

teptate 

i pentru a oferi o imagine clară asupra 
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Tabel 12 

Răspunsul la aceasta întrebare a fost ob

GAL și membrii Consiliului  Director 

precum și din analiza rapoartelor de activita

cele 3 întrebari din criteriile de evaluare.  

(măsuri, proceduri, activități de spriin) prev

suficiente pentru a genera realizarile 

indicatorii de realizare sunt adecva

și rezultatele așteptate sunt clar definite. 

RAPORT FOCUS

 Participanți:  6 persoane din care 4 angaja

Vechi și 2 membri ai Consiliului Director;

 Durata discuție: 2 ore; 

Nr. crt. Măsura de finanțare

1 M1 / 2A Sprijin pentru fermele agricole

2 M2 / 6B Sprijin pentru modernizarea 
dezvoltarea infrastructurii

3 M3 / 6B Sprijin pentru investi
infrastructura socială

4 M4 / 6B Sprijin pentru integrarea 
minorităților locale

5 M5 / 6B Sprijin pentru ac

6 M6 / 6A Dezvoltarea afacerilor non agricole

7 M7 / 6A Sprijin pentru activită
recreaționale 
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ntrebare a fost obținut în cadrul unui focus-grup cu angaja

membrii Consiliului  Director în care toți participanții au fost implicati în discutie, 

rtelor de activitate ale Asociației GAL. Temele discuț

i din criteriile de evaluare.  În cadrul discuției s-a concluzionat că activit

i de spriin) prevăzute în SDL și resursele alocate acestora sunt 

arile și rezultatele asteptate (indicatorii prevăzuți 

atorii de realizare sunt adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realiză

definite.  

RAPORT FOCUS-GRUP 

6 persoane din care 4 angajați ai Asociației GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții 

și 2 membri ai Consiliului Director; 

are Acțiuni de promovare

Sprijin pentru fermele agricole S-au realizat evenimente de 
promovare a lansă
sesiunilor, conferin
presă, 1 targ de promovare a 
activității GAL, aproximativ 
2000 broșuri, pliante, 
comunicate de presa, etc.  

M2 / 6B Sprijin pentru modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurii 

M3 / 6B Sprijin pentru investiții în 
infrastructura socială 

M4 / 6B Sprijin pentru integrarea 
ților locale 

M5 / 6B Sprijin pentru acțiuni de mediu 

M6 / 6A Dezvoltarea afacerilor non agricole 

A Sprijin pentru activități turistice și 
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grup cu angajații 

n discutie, 

ției au fost 

activitățile 

ocate acestora sunt 

i în strategie), 

ărilor obținute 

ți ai Asociației GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții 

iuni de promovare 

evenimente de 
ării 

sesiunilor, conferințe de 
, 1 targ de promovare a 

ii GAL, aproximativ 
uri, pliante, 

comunicate de presa, etc.   
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 TEMELE ȘI SUBIECTELE DE DISCUȚIE

 1. Tema 1: Logica interven

Asociației GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi;

 Subiecte de discuție: 

a. acțiunile prevăzute in cadrul SDL, realizările și rezultatele așteptate;

b. indicatorii de realizare în raport cu realizările ob

măsurabili,  fezabili, relevanți și suficienți);

c. rezultatele așteptate în urma implementării Strategiei de Dezvoltare Locală:

 

DERULAREA DISCUȚIEI:

 Întrebarea principală a adunării generale este ‚

care stă la baza strategiei de dezvoltare locală ?’. Pentru a ob

s-au pus la dispoziție următoarele materiale: Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației, 

modificările de strategie, rapoartele de activitate

Toți participanții la adunare s

măsurile, procedurile, activitățile de spriin prevăzute in SDL și resursele alocate acestora sunt 

suficiente pentru a genera realizările 

indicatorii de realizare sunt adecva

și rezultatele așteptate în urma implementării Strategiei de Dezvoltare Locală sunt clar 

definite. 

DATA FOCUS-GRUP: 11.10.2018

Coerența logicii de interven

Puțin relevantă Relevan

                      

Tabel 13 

Tema II Contribuția opera

strategie 
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ȘI SUBIECTELE DE DISCUȚIE: 

1. Tema 1: Logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală a 

ției GAL Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi; 

țiunile prevăzute in cadrul SDL, realizările și rezultatele așteptate; 

b. indicatorii de realizare în raport cu realizările obținute, așteptate ( specifici, 

ți și suficienți); 

șteptate în urma implementării Strategiei de Dezvoltare Locală:

ȚIEI: 

Întrebarea principală a adunării generale este ‚cât de coerentă este logica interven

care stă la baza strategiei de dezvoltare locală ?’. Pentru a obține răspunsuri clare si concrete 

ție următoarele materiale: Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației, 

modificările de strategie, rapoartele de activitate, monitorizările lunare,  etc.  

ți participanții la adunare s-au implicat în discuție, unde s-a concluzionat că

țile de spriin prevăzute in SDL și resursele alocate acestora sunt 

suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie), 

indicatorii de realizare sunt adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute 

și rezultatele așteptate în urma implementării Strategiei de Dezvoltare Locală sunt clar 

: 11.10.2018 

a logicii de intervenție a SDL este apreciată de evaluator astfel: 

Relevantă Foarte relevant

                     x  

ia operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor preva
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care stă la baza strategiei de dezvoltare locală a 

șteptate ( specifici, 

șteptate în urma implementării Strategiei de Dezvoltare Locală: 

ca intervenției 

ține răspunsuri clare si concrete 

ție următoarele materiale: Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației, 

a concluzionat că 

țile de spriin prevăzute in SDL și resursele alocate acestora sunt 

șteptate (indicatorii prevăzuți în strategie), 

ți pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute 

și rezultatele așteptate în urma implementării Strategiei de Dezvoltare Locală sunt clar 

Foarte relevantă 

iunilor realizate la atingerea obiectivelor prevazute de 
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Intrebarea 3. În ce m

probabilitatea atingerii acestor obiective 

data evaluării? 

 Pentru a răspunde la aceast

documentelor din baza de date GAL, 

 Pana la data de 01.10.2018, s

24 proiecte. Dintre acestea, 7 proiecte a

proiecte fiind aferente obiectivelor:

 a. obiectivul 1 - Favorizarea competitivităţii agriculturii;

 b. obiectivul 3 - Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.

Pentru indeplinirea obiectivului nr. 2 

combaterea schimbărilor, avem un proiect depus pe Masura 5 

Calafindești, Com. Calafindești, județul Suceava

a contractului, de aceea sustinem ca toate cele 3 obiective ale strategiei locale au fost atinse. 
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n ce măsura au fost atinse obiectivele strategiei sau care este 

ea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat p

spunde la această întrebare am folosit metoda studiului și analizei 

mentelor din baza de date GAL, în ceea ce privește proiectele depuse și selectate.

1.10.2018, s-au depus la sediul Gal, 29 proiecte, din care s

24 proiecte. Dintre acestea, 7 proiecte au fost contractate până la data de 01.10.2018, aceste 

proiecte fiind aferente obiectivelor: 

Favorizarea competitivităţii agriculturii; 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

ale, inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

Pentru indeplinirea obiectivului nr. 2 - Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale 

m un proiect depus pe Masura 5 ‚Reabilitare parc public în Loc. 

ști, județul Suceava,  pentru care am primit notificare de semnare 

contractului, de aceea sustinem ca toate cele 3 obiective ale strategiei locale au fost atinse. 

ții Vechi 
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sura au fost atinse obiectivele strategiei sau care este 

nregistrat până la 

i analizei 

i selectate. 

29 proiecte, din care s-au selectat 

1.10.2018, aceste 

Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi 

Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și 

‚Reabilitare parc public în Loc. 

,  pentru care am primit notificare de semnare 

contractului, de aceea sustinem ca toate cele 3 obiective ale strategiei locale au fost atinse.  
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N
r. 

Măsu
ra 

Denumire 
proiect  

Benefi
ciar 

Nr. contract 

1 M1/2
A 

Achiziție 
utilaj 
agricol la 
SC Cerbul 
Carpatin 
Forest SRL 

SC 
Cerbul 
Carpati
n 
Forest 
SRL 

Nr contract 
C1920041V10951
385/08.06.2018

2 M2/6
B 

Achizitie 
utilaj 
multifuncti
onal 
(buldo-
excavator), 
comuna 
Grănicești, 
județul 
Suceava 

Comun
a 
Granic
esti 

Nr. contract 
C1920074x209513501
889/09.07.2018

3 M2/6
B 

Modernizar
e drum 
comunal în 
satul 
Baineț, 
comuna 
Mușenița, 
Județul 
Suceava 

Comun
a 
Museni
ta 

Nr. contract 
C1920072R209513501
896/31.07.2018

4 M1/2
A 

Modernizar
e 
exploatație 
vegetală 
prin 
achizitie de 
utilaje 
agricole 

Polonu
s Agro-
Prest 
SRL 
Vicsani 

Nr. co
C1920041V109513501
443/9.08.2018

5 M2/6
B 

Modernizar
e 
infrastructu
ra rutieră în 
comuna 
Bălcăuți, 
județul 
Suceava 

Comun
a 
Balcaut
i 

Nr. contract 
C1920072R209513501
899/9.08.2018
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Nr. contract   INDICATORI
Valoare 
publică 
eligibila 

Locu
ri de 
mun
că 

Exploat
ații 
agricole

Nr contract 
C1920041V109513501
385/08.06.2018 

90.000 
Euro 

0  1 
exploat
ație 

Nr. contract 
C1920074x209513501
889/09.07.2018 

59.919 
Euro 

0 0 

Nr. contract 
C1920072R209513501
896/31.07.2018 

60.120 
Euro 

0 0 

Nr. contract 
C1920041V109513501
443/9.08.2018 

89.319 
Euro 

0 1 
exploat
atie 

Nr. contract 
C1920072R209513501
899/9.08.2018 

60.000 
Euro 

0 0 

ții Vechi 
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ORI  
Exploat

agricole 

Populație netă 
care beneficiază 
de 
servicii/infrastru
cturi 

exploat
0 

4440 

1871 

exploat
0 

3070 
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Tabel 14 Proiecte contractate pana la data de 1.10.2018

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei:

În mică măsura Î

 

Tabel 15 

Probabilitatea atingerii acestor obiective in viitor, av

la data evaluării: 

Redusă Medie

  

Tabel 16 

Tema III. Valoarea adaugată datorat

Intrebarea 4. Ce beneficii au fost ob

capitalului social local, rezultatele ob

guvernanței locale)  

Criterii de evaluare 

 a. Capitalul social s-a îmbun

mentalităților, creșterea colaborării 

6 M1/2
A 

Modenizare 
exploatație 
vegetală 
prin 
achiziție de 
utilaje 
agricole 

Babiaș 
Cristia
n-
Ovidiu 
PFA 

Nr. contract 
C1920041V109513501
444/14.08.2018

7 M2/6
B 

Achizitie 
utilaj 
pentru 
Întreținere 
domneniu 
public al 
orașului 
Vicovu de 
Sus, județul 
Suceava 

Orasul 
Vicovu 
de Sus 

Nr. contract 
C1920074x209513501
892/13.09.2018
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ctate pana la data de 1.10.2018 

n care au fost atinse obiectivele strategiei: 

În măsura medie În mare măsura

 x 

acestor obiective in viitor, având în vedere progresul înregistrat p

Medie Ridicată 

 x 

datorată metodei LEADER 

Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? (dezvoltarea 

ui social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbun

mbunătațit (spre exemplu învatarea colectivă, schimbarea 

rii și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor 

Nr. contract 
C1920041V109513501
444/14.08.2018 

89.320 
euro 

0 1 
exploat
atie 

Nr. contract 
C1920074x209513501
892/13.09.2018 

60.120 
Euro 

0 0 

ții Vechi 
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sura 

 

nregistrat până 

 

metodei LEADER? (dezvoltarea 

ătațirea 

, schimbarea 

de GAL, identificarea unor 

exploat
0 

13308 
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subiecte de interes comun, dezvoltarea de competen

unor rețele etc.) 

b. Guvernanța locală s-a î

gestionării funcțiilor administrative 

interesați în luarea deciziilor, creș

creșterea capacității de a gestiona fonduri publ

c. rezultatele implementarii SDL

unor produse inovatoare, infrastruc

în teritoriul vizat de strategie.  

Indicatori 

a. percepția actorilor locali privind gradul de 

aplicării metodei LEADER, cuantificat

 b. perceptia actorilor locali privind gradul de 

datorită aplicării metodei LEADER

 c. percepția actorilor locali privind rez

metodei LEADER. 

 

 Percepția actorilor locali privind gradul 

aplicării metodei LEADER s-a îmbun

reprezentanților GAL, AM, AFIR, OJFIR, etc., 

intermediul aplicării metodei LEADER s

Dezvoltare Locala prin faptul că, p

agricole, procentajul populației rurale care beneficiaz

este peste medie, s-au dezvoltat serviciile 
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comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea 

îmbunătățit la nivel local (spre exemplu îmbunăt

iilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității 

șterea rolului GAL în guvernanța pe diferite niveluri, 

ii de a gestiona fonduri publice-private etc.) 

c. rezultatele implementarii SDL-urilor ( ex. Crearea de locuri de munca, realizarea 

unor produse inovatoare, infrastructura de baza, etc.) au generat îmbunătățirea calit

ia actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorit

cuantificată pe o scală; 

rilor locali privind gradul de îmbunatățire a guvernanței la nivel local 

rii metodei LEADER; 

ia actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplic

rilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorit

mbunătățit datorită comunicării eficiente din partea 

or GAL, AM, AFIR, OJFIR, etc., în derularea implementării proiectelor. Prin 

rii metodei LEADER s-a îmbunătățit implementarea Strategiei de 

, până la data de 01.10.2018, s-au sprijinit 3 exploata

iei rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbun

au dezvoltat serviciile și infrastructura de bază etc. 

ții Vechi 
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i, dezvoltarea 

tățirea 

ii și factorilor 

a pe diferite niveluri, 

urilor ( ex. Crearea de locuri de munca, realizarea 

irea calității vieții 

re a capitalului social datorită 

ei la nivel local 

aplicării 

re a capitalului social datorită 

partea 

ectelor. Prin 

it implementarea Strategiei de 

u sprijinit 3 exploatații 

mbunătațite 
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Percepția actorilor locali privind gradul de 

metodei LEADER, cuantificatăa pe o scal

Nu am remarcat o 

îmbunătațire 

Î

 

Tabel 17 

Percepția actorilor locali privind rez

LEADER, cuantificată pe o scală

Nu am remarcat o 

îmbunătățire 

Î

 

Tabel 18 

Percepția actorilor locali privind gradul de 

aplicării metodei LEADER, cuantificat

Nu am remarcat o 

îmbunătățire  

Î

 

Tabel 19 

 Tema IV. Factorii de succes și insucces

Intrebarea 5. Care sunt factorii interni 

sau negativ) implementarea strategiei 

la data evaluării și cu ce efecte?  Ce m
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rivind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorit

a pe o scală: 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare

x  

ia actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei

ă: 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare

x  

rilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorit

rii metodei LEADER, cuantificată pe o scală: 

Îmbunătățire medie Îmbunătățire mare

x  

i insucces 

factorii interni și externi care au influențat sau influențeaza (pozitiv 

trategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate p

i cu ce efecte?  Ce măsuri sunt înca necesare? 
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ire a capitalului social datorită aplicării 

ire mare 

rii metodei 

ire mare 

ei la nivel local datorită 

ire mare 

eaza (pozitiv 

suri au fost adoptate până 
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Factori interni pozitivi  

1. Partea de imagine - pagina de facebook a 

asociației https://galtinutulbucovinei.ro/

2. Partea de informare și promovare – 

grupuri de lucru, conferințe, evenimente 

anuale, comunicate de presa, etc.; 

3. Cursuri de intruire, formare a angaja

GAL; 

4. Animare eficientă; 

Tabel 20 

Nr. 

crt. 

Măsuri adoptate 

1 Modificări de strategie; 

2 Sesiunile de finanțare a m

în urma cererilor beneficiarilor;

Tabel 21 

Răspunsul la această întrebare a fost ob

partenerii GAL și beneficiarii măsurilor de finan

Rezultatul aplicării chestionarului:

Chestionarul a fost aplicat unui

Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi.

1. Cum apreciați calitatea serviciilor

 
ția Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bucovinei Frătăuții Vechi

Factori externi pozitivi Factori interni 

negativi

facebook a 

https://galtinutulbucovinei.ro/; 

1. Colaborare buna cu 

partenerii publici și privati; 

1.Durata mare d

elaborare ghidurilor pentru 

măsuri; 

 

 

e, evenimente 

2. Incadrare în parametrii 

de performanță ai SDL ( 

60% contractare);  

2. Dificult

și administrative care au 

încetinit lansarea 

măsurilor;

angajaților 3. Sprijin din partea 

reprezentanților AM, 

AFIR, OJFIR; 

 

  

Măsuri necesare

 O mai bună comunicare cu 

potențialii beneficiari

are a măsurilor au fost prelungite 

n urma cererilor beneficiarilor; 

- 

Răspunsul la această întrebare a fost obținut în cadrul aplicării unui chestionar, aplicat la 

arii măsurilor de finanțare.  

ui: 

unui eşantion alcătuit din 19 beneficiari ai Asociației GAL 

Vechi. 

serviciilor oferite de organizația noastra ? 
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Factori interni și externi 

negativi 

1.Durata mare de 

elaborare ghidurilor pentru 

 

2. Dificultăți procedurale 

i administrative care au 

ncetinit lansarea 

surilor; 

suri necesare 

O mai bună comunicare cu 

țialii beneficiari 

, aplicat la 

ției GAL 
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Varianta de raspuns 

a) foarte bine 

b) bine 

c) satisfacator 

d) nesatisfacator 

 

2. Cum apreciați respectarea

Varianta de raspuns 

a) foarte bine 

b) bine 

c) satisfăcător 

d) nesatisfăcător 

 

3. Cum apreciați informațiile 

le furnizează? 

Varianta de răspuns 

a) foarte bine 

b) bine 

c) satisfăcător 

d) nesatisfăcător 
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nr. raspunsuri Valoarea 

procentuala 

18 94.74% 

1 5.26% 

0 0 

0 0 

respectarea termenelor de lucru? 

nr. răspunsuri Valoarea 

procentuală 

18 94.74% 

1 5.26% 

0 0 

0 0 

 și recomandările pe care personalul nostru de specialitate vi 

nr. răspunsuri Valoarea 

procentuală 

19 100% 

0 0 

0 0 

0 0 
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de specialitate vi 
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4. Cum apreciați modul de comunicare (atitudinea) al personalului

contact cu dumneavoastra ? 

Varianta de răspuns 

a) foarte bine 

b) bine 

c) satisfăcător 

d) nesatisfăcător 

 

5. Cum apreciați promptitudinea 

Varianta de răspuns 

a) foarte bine 

b) bine 

c) satisfăcător 

d) nesatisfăcător 

 

În rubrica sugestii, recomand

implicăm în obținerea unor sume mai mari pentru

succes pe mai departe. 

Tema V Contributia SDL la aria de interven

Intrebarea 6. În ce masură a sprijinit S

Criterii de evaluare 
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modul de comunicare (atitudinea) al personalului nostru care vine 

nr. răspunsuri Valoarea 

procentuală 

19 100% 

0 0 

0 0 

0 0 

 rezolvării solicitărilor făcute de dumneavoastră?

nr. răspunsuri Valoarea 

procentuală 

19 100% 

0 0 

0 0 

0 0 

sugestii, recomandări, comentarii, un beneficiar ne sugereaza s

sume mai mari pentru asociație și alți 2 beneficiari ne

ributia SDL la aria de intervenție 6B 

a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale? 
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nostru care vine în 

 

? 

 

ă ne 

i 2 beneficiari ne-a urat mult 
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 a. Serviciile și infrastructurile locale 

 b. accesul la serviciile și la infrastructurile locale 

 c. strategiile de dezvoltare

forței de muncă. 

Indicatori  

 a. Procentajul populației rurale vizate de 

 b. procentajul populației rurale care beneficiaz

 c. locuri de munca create 

 Răspunsul la aceasta întrebare  a fost ob

rapoartelor de evaluare, a contractelor semnate 

În aria de intervenție 6B, se încadreaz

dezvoltarea infrastructurii, M3 / 6B Sprijin pentru investi

Sprijin pentru integrarea minorită

la data de 01.10.2018, au fost depuse 

au fost deja contractate 4 proiecte. Prin aceste 4 proiecte contrac

populație netă care beneficiază de servicii/infras

de 100% al indicatorului populației rurale care beneficiaz

îmbunătățite stabilit în Ghidul M

În ce masură a sprijinit SDL dezvoltarea local

În mică măsura Î

 

Tabel 22 
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i infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbun

i la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut;

c. strategiile de dezvoltare locala au determinat crearea de oportunități de ocupare a 

iei rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală; 

iei rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri î

c. locuri de munca create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER). 

ntrebare  a fost obținut în urma analizei documentelor, a 

aluare, a contractelor semnate și rapoartele de monitorizare din cadrul GAL. 

ncadrează măsurile M2 / 6B Sprijin pentru modernizarea 

dezvoltarea infrastructurii, M3 / 6B Sprijin pentru investiții în infrastructura socială, M4 / 6B 

Sprijin pentru integrarea minorităților locale si M5 / 6B Sprijin pentru acțiuni de mediu. P

1.10.2018, au fost depuse și selectate 17 proiecte în cadrul acestor mă

au fost deja contractate 4 proiecte. Prin aceste 4 proiecte contractate, s-au adunat 22.689 

de servicii/infrastructuri îmbunătățite, astfel depă

iei rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri 

n Ghidul Măsurilor.   

sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale: 

În măsura medie În mare măsura

 x 
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mbunătățite; 

n zonele rurale a crescut; 

i de ocupare a 

 

îmbunătățite; 

n urma analizei documentelor, a 

e monitorizare din cadrul GAL. 

surile M2 / 6B Sprijin pentru modernizarea și 

ții în infrastructura socială, M4 / 6B 

ni de mediu. Până 

ăsuri din care 

au adunat 22.689 

ășind pragul 

de servicii/infrastructuri 

sura 
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7. CONCLUZII ȘI RECOMAND

 

Tema I. Logica intervenției Strategiei de Dezvoltare Local

Concluzii  

 Ca umare a aplicării evaluării SDL, se constată că în perioada evaluată au avut loc 2 

modificări de SDL, prin care au fost realocate sume, au fost actualizate modificările 

legislative, au fost actualizați indicatorii de monitorizare, număr de locuri de muncă create.

 Concluzionam faptul că logica de interven

încă relevantă față de nevoile social

teritoriului. 

 În urma verificării coeren

locală, am constatat corența logică a intervenției SDL.

Recomandări 

 Pentru ca sistemul de măsuri să fie cât mai eficient pe viitor, se recomandă 

introducerea de noi măsuri, după analiza în teritoriu a nevoilor posibililor beneficiari.

Tema II Contributia operatiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevazute de strategie

Concluzii 

 În urma analizei operațiunilor se constată că 
mare măsură. 

 Probabilitatea atingerii, obiective

până la data evaluării este ridicată.

Recomandări 

 Nu există recomandări, obiectivele prevăzute in strategie sunt realizate.
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RECOMANDĂRI  

Strategiei de Dezvoltare Locală 

Ca umare a aplicării evaluării SDL, se constată că în perioada evaluată au avut loc 2 

DL, prin care au fost realocate sume, au fost actualizate modificările 

ți indicatorii de monitorizare, număr de locuri de muncă create.

Concluzionam faptul că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este 

ță de nevoile social-economice și potențialul de dezvoltare ale 

În urma verificării coerenței logice, care stă la baza strategiei de dezvolatare 

ța logică a intervenției SDL. 

mul de măsuri să fie cât mai eficient pe viitor, se recomandă 

introducerea de noi măsuri, după analiza în teritoriu a nevoilor posibililor beneficiari.

Contributia operatiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevazute de strategie

țiunilor se constată că au fost atinse obiectivele strategiei

obiectivelor în viitor, având în vedere progresul înregistrat 

până la data evaluării este ridicată. 

dări, obiectivele prevăzute in strategie sunt realizate. 
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Ca umare a aplicării evaluării SDL, se constată că în perioada evaluată au avut loc 2 

DL, prin care au fost realocate sume, au fost actualizate modificările 

ți indicatorii de monitorizare, număr de locuri de muncă create. 

ție a strategiei de dezvoltare locală este 

și potențialul de dezvoltare ale 

ței logice, care stă la baza strategiei de dezvolatare 

mul de măsuri să fie cât mai eficient pe viitor, se recomandă 

introducerea de noi măsuri, după analiza în teritoriu a nevoilor posibililor beneficiari. 

Contributia operatiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevazute de strategie 

au fost atinse obiectivele strategiei în 

nregistrat 
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Tema III. Valoarea adaugata datorata metodei LEADER

Concluzii 

 Perceptia actorilor locali privind gradul de imbunatatire a capitalului social datorita 

aplicarii metodei LEADER s-a imbunatatit dator

reprezentantilor GAL, AM, AFIR, OJFIR, etc., in derularea implementarii proiectelor. Prin 

intermediul aplicarii metodei LEADER s

Dezvoltare Locala prin faptul ca, pana la data d

agricole, procentajul populatiei rurale care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite 

este peste medie, s-au dezvoltat serviciile si infrastructurad de baza etc.

 Perceptia actorilor locali privind rezul

 Perceptia actorilor locali privind gradul de imbunatatire a guvernantei la nivel local 

o îmbunătățire medie. 

Recomandări 

 Se recomandă creșterea calității interacțiunilor dintre posibilii beneficiari 

Identificarea posibililor potențiali beneficiari din timp și încurajarea lor pentru a participa la 

dezvoltarea locală prin accesarea fondurilor europene.

Tema IV. Factorii de succes si insucces

Concluzii 

 În cadrul evaluării au fost identifica

absorbție a fondurilor este de peste 60%.

Recomandări 

 Se recomandă o mai bună comunicare cu poten

Tema V Contributia SDL la aria de interventie 6B

Concluzii 
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Valoarea adaugata datorata metodei LEADER 

Perceptia actorilor locali privind gradul de imbunatatire a capitalului social datorita 

a imbunatatit datorita comunicarii eficiente din partea 

reprezentantilor GAL, AM, AFIR, OJFIR, etc., in derularea implementarii proiectelor. Prin 

intermediul aplicarii metodei LEADER s-a imbunatatit implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locala prin faptul ca, pana la data de 1.10.2018, s-au sprijinit 3 exploatatii 

agricole, procentajul populatiei rurale care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite 

au dezvoltat serviciile si infrastructurad de baza etc. 

Perceptia actorilor locali privind rezultate ale SDL are o îmbunătățire medie.

Perceptia actorilor locali privind gradul de imbunatatire a guvernantei la nivel local 

șterea calității interacțiunilor dintre posibilii beneficiari 

țiali beneficiari din timp și încurajarea lor pentru a participa la 

dezvoltarea locală prin accesarea fondurilor europene. 

. Factorii de succes si insucces 

cadrul evaluării au fost identificați factorii de succes și insucces. Gradul de 

ție a fondurilor este de peste 60%. 

o mai bună comunicare cu potențialii beneficiari. 

Contributia SDL la aria de interventie 6B 
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Perceptia actorilor locali privind gradul de imbunatatire a capitalului social datorita 

ita comunicarii eficiente din partea 

reprezentantilor GAL, AM, AFIR, OJFIR, etc., in derularea implementarii proiectelor. Prin 

a imbunatatit implementarea Strategiei de 

au sprijinit 3 exploatatii 

agricole, procentajul populatiei rurale care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite 

țire medie. 

Perceptia actorilor locali privind gradul de imbunatatire a guvernantei la nivel local are 

șterea calității interacțiunilor dintre posibilii beneficiari și GAL. 

țiali beneficiari din timp și încurajarea lor pentru a participa la 

Gradul de 
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In aria de interventie 6B, se incadreaza masurile M

modernizarea și dezvoltarea infrastructurii, M3 / 6B Sprijin pentru investiții în infrastructura 

socială, M4 / 6B Sprijin pentru integrarea minorită

acțiuni de mediu. Pana la data de 1.10.2018, au

acestor masuri din care au fost deja contractate 4 proiecte. Prin aceste 4 proiecte contractate, 

s-au adunat 22.689 populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite, 

astfel depasind pragul de 100% al indicatorului populatiei rurale care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatie stabilit in Ghidul Masurilor.

 Se constată că SDL contribuie într

Recomandări 

Nu există. 
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In aria de interventie 6B, se incadreaza masurile M2 / 6B Sprijin pentru 

și dezvoltarea infrastructurii, M3 / 6B Sprijin pentru investiții în infrastructura 

socială, M4 / 6B Sprijin pentru integrarea minorităților locale si M5 / 6B Sprijin pentru 

țiuni de mediu. Pana la data de 1.10.2018, au fost depuse si selectate 17 proiecte in cadrul 

acestor masuri din care au fost deja contractate 4 proiecte. Prin aceste 4 proiecte contractate, 

au adunat 22.689 populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite, 

gul de 100% al indicatorului populatiei rurale care beneficiaza de 

servicii/infrastructuri imbunatatie stabilit in Ghidul Masurilor. 

Se constată că SDL contribuie într-o mare măsura la aria de intervențăe 6B.
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2 / 6B Sprijin pentru 

și dezvoltarea infrastructurii, M3 / 6B Sprijin pentru investiții în infrastructura 

ților locale si M5 / 6B Sprijin pentru 

fost depuse si selectate 17 proiecte in cadrul 

acestor masuri din care au fost deja contractate 4 proiecte. Prin aceste 4 proiecte contractate, 

au adunat 22.689 populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite, 

gul de 100% al indicatorului populatiei rurale care beneficiaza de 

țăe 6B. 
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