
PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

1 

 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

2 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 
 

 

3 

 

CUPRINS 

 
REZUMAT EXECUTIV .................................................................................................................................... 5 

PARTEA I - Lista localităţilor cuprinse în teritoriu ................................................................................... 10 

PARTEA II - Strategia de dezvoltare a microregiunii „Colinele Moldovei” ........................................... 12 

II.1. PREZENTAREA TERITORIULUI ........................................................................................................ 13 

II.1.1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice .................................................................. 13 

II.1.2. Hărţi – planul localizării teritoriului .......................................................................................... 18 

II.1.3. Populaţie – demografie ............................................................................................................ 21 

II.1.4. Patrimoniu de mediu ................................................................................................................ 35 

II.1.5. Patrimoniu arhitectural şi cultural ........................................................................................... 38 

II.1.6. Economia locală ........................................................................................................................ 47 

II.1.7. Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii................................... 73 

II.1.8. Activităţi sociale şi instituţii locale ........................................................................................... 84 

II.1.9. Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu ................................................................................ 90 

II.2. ANALIZA SWOT .............................................................................................................................. 113 

II.3. VIZIUNE, PRIORITĂŢI, OBIECTIVE ................................................................................................. 119 

II.3.1. Scenarii de dezvoltare ............................................................................................................ 119 

II.3.2. Viziunea de dezvoltare ........................................................................................................... 121 

II.3.3. Priorităţi şi obiective operaţionale ......................................................................................... 122 

II.4. PREZENTAREA MĂSURILOR ......................................................................................................... 131 

PARTEA III - Realizarea parteneriatului şi funcţionarea G.A.L. - ului .................................................... 179 

III.1. PARTENERIATUL ........................................................................................................................... 180 

III.1.1. Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatură ........................................ 180 

III.1.2. Prezentarea parteneriatului decizional ................................................................................. 185 

III.2. ORGANIZAREA GAL-ULUI ........................................................................................................... 204 

III.2.1. Resurse umane ...................................................................................................................... 204 

III.2.2. Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile) ................................... 207 

III.2.3. Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului ................................................................... 208 

III.2.4. Dispozitivul de comunicare şi informare ............................................................................... 210 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alina.Stingaciu.CERC/Desktop/GAL%20Botosani/Plan%20dezvoltare%20GAL%20COLINELE%20MOLDOVEI%20modificat.doc%23_Toc322087564
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alina.Stingaciu.CERC/Desktop/GAL%20Botosani/Plan%20dezvoltare%20GAL%20COLINELE%20MOLDOVEI%20modificat.doc%23_Toc322087566
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Alina.Stingaciu.CERC/Desktop/GAL%20Botosani/Plan%20dezvoltare%20GAL%20COLINELE%20MOLDOVEI%20modificat.doc%23_Toc322087585


PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

4 

III.3. MECANISMUL DE IMPLEMENTARE ............................................................................................ 214 

III.4. ACŢIUNI DE COOPERARE ŞI FUNCŢIONARE ÎN CADRUL REŢELEI NAŢIONALE DE DEZVOLTARE 
RURALĂ ................................................................................................................................................. 225 

III.4.1. Cooperare .............................................................................................................................. 225 

III.4.2. Participarea GAL în cadrul RNDR ........................................................................................... 229 

Lista acronimelor utilizate ......................................................................................................... 232 

 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 
 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZUMAT 

EXECUTIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

6 

Teritoriul 

 
Teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei” cuprinde un 

număr de 13 localităţi, din care 12 localităţi sunt 

cuprinse în judeţul Botoşani şi 1 localitate în judeţul 

Iaşi.  

 

Numărul total de locuitori cuprinşi în teritoriului 

microregiunii „Colinele Moldovei”, la 1 iulie 2010, este 

de 66.731 persoane stabile, din care doar 17,88% 

reprezintă populaţia din mediul urban (Oraşul 

Flămânzi). 

 

Densitatea populaţiei este 69,7 locuitori/km2, uşor 

mai ridicată în mediul urban. 

 

Teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei” include, potrivit 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani şi 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, următoarele 

Situri de Importanţă Comunitară Natura 2000: 

ROSCI0076 Dealu Mare Hârlău (pe teritoriul oraşului 

Flămânzi, comunei Frumuşica, comunei Deleni şi 

comunei Copălău) şi ROSCI0141 Pădurea Ciornohal 

(pe teritoriul comunei Călăraşi). 

 

De asemenea, în cadrul microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” există trei localităţi incluse în Zonele 

Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice: comuna 

Lunca (cod Siruta 37912, comuna Hlipiceni (cod Siruta 

37734) şi comuna Răuseni (cod Siruta 38679). 

 

Parteneriatul 

 
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” este 

format dintr-un număr de 47 de parteneri, printre 

care şi un grup al minorităţilor etnice: Agenţia 

"Dezvoltare Comunitară Inter-Activă". Aceasta îşi 

propune să identifice grupurile defavorizate sau 

marginalizate din punct de vedere socio-economic, 

politic, cultural educativ şi etnic ce necesită sprijin 

temperor din partea agenţiei. Totodată, ADCIA îşi 

propune să prevină şi să combată dicriminările de 

orice formă şi să identifice, păstreze şi promoveze 

valorile patrimoniului cultural naţional şi etnic al 

minorităţilor naţionale. 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următorii reprezentanţi ai sectorului 

economic: 

→ S.C. Carsico-Com S.R.L. (reprezentant Atodiresei 

Lenuţa); 

→ S.C. Pont Impex S.R.L. (reprezentant Bălăoi 

Simona Elena); 

→ S.C. Local Servicii S.R.L. (reprezentant  

Abăcioaiei Ioan); 

→ S.C. C & E Co S.R.L. (reprezentant Davidescu 

Elvira); 

→ S.C. Sava Agriculture Business S.R.L. 

(reprezentant Sava Dorel Constantin); 

→ S.C. Agro Tricom Tin S.R.L. (reprezentant Găină 

I. Ionel); 

→ S.C. Agromec Suliţa S.R.L. (reprezentant 

Cimbrea Ion); 

→ S.C. Traian Frutti S.R.L. (reprezentant Popa 

Bogdan); 

→ S.C. Etalon Construct S.R.L. (reprezentant 

Munteanu Viorel); 

→ S.C. Bucovina Rareş S.R.L. (reprezentant Gîlcă 

Andrei); 

→ S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L. (reprezentant 

Uliniuc Valentin); 

→ S.C. Campioserv Agri S.R.L. (reprezentant 

Cîmpanu Florin-Cristian); 

→ S.C. Campos Hera S.R.L. Vatamaniuc 

(reprezentant Angelica Cristina); 

→ S.C. Campioserv Point S.R.L. (reprezentant 

Archip Dumitru); 

→ S.C. Paltifor S.R.L. (reprezentant Morcov 

Constantin); 

→ Puruşniuc C. Florin Cătălin Întreprindere 

Familială (reprezentant Puruşniuc C. Florin 

Cătălin); 

→ Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală 

(reprezentant Rebenciuc N. Costel); 

→ Aelenei Benoni Întreprindere Individuală  

(reprezentant Aelenei Elena); 

→ Chirian D-tru Constantin Întreprindere 

Individuală (reprezentant Chiriac Constantin); 

→ Murariu A. Petru Întreprindere Individuală 

(reprezentant Murariu Silvia); 

→ Oloeriu Elena Întreprindere Individuală 

(reprezentant Oloeriu Elena); 

→ Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică 

Autorizată (reprezentant Gherasim Alexandru). 

 

Grupul de Actiune Locala “Colinele Moldovei” 

include reprezentanţi ai  următoarelor organizatii 

agricole:  

→ Societatea Agricolă Agromax (reprezentant 

Popa Karleta); 
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→ Poieniţa Agrotur Cooperativă Agricolă 

(reprezentant Apetrei Lucian); 

→ Coopflam Cooperativă Agricolă (reprezentant 

Baciu Maricel); 

→ Asociaţia Crescătorilor de Animale "Jijia" din 

comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani 

(reprezentant Tucaliuc Toader); 

→ Asociaţia Crescătorilor de Animale "Răsăritul 

Răuseni" (reprezentant Gherasim Andrei); 

→ Asociaţia pentru Creşterea şi Bunăstarea 

Animalelor din comuna Deleni Iaşi 

(reprezentant Huc Dinu); 

→ S.C. Agromec Suliţa S.R.L. (reprezentant 

Cimbrea Ion); 

→ S.C. Campioserv Agri S.R.L. (reprezentant 

Cîmpanu Florin-Cristian); 

→ S.C. Campioserv Point S.R.L. (reprezentant 

Archip Dumitru); 

→ S.C. Campos Hera S.R.L. Vatamaniuc 

(reprezentant Angelica Cristina); 

→ S.C. Traian Frutti S.R.L. (reprezentant Popa 

Bogdan); 

→ S.C. Sava Agriculture Business S.R.L. 

(reprezentant Sava Dorel Constantin); 

→ Murariu A. Petru Întreprindere Individuală  

(reprezentant Murariu Silvia); 

→ Oloeriu Elena Întreprindere Individuală 

(reprezentant Oloeriu Elena); 

→ Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală 

(reprezentant Rebenciuc N. Costel)  

→ Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică 

Autorizată (reprezentant Gherasim Alexandru). 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următorii reprezentanţi ai sectorului 

forestier: 

→ S.C. Paltifor S.R.L. (reprezentant Morcov 

Constantin); 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următorii reprezentanţi ai sectorului de 

mediu: 

→ S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L. (reprezentant 

Uliniuc Valentin). Firma se ocupa cu colectarea 

deseurilor nepericuloase (domeniul CAEN 3811), 

având un impact semnificativ asupra 

îmbunătăţirii calităţii mediului; 

→ Asociaţia Europe Generation 2020 - Filiala 

Moldova. Asociaţia îşi propune şi dezvoltarea 

microregiunilor şi elaborării strategiilor 

integrate pentru dezvoltare sustenabilă prin 

protejarea patrimoniului cultural şi natural 

local, consolidarea economiei rurale care 

înseamnă în primul rând crearea de locuri de 

muncă, îmbunătăţirea capacităţii administrative 

a comunităţilor locale; 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următoarele organizaţii non-

guvernamentale din alte sectoare decât cel agricol: 

→ Asociaţia Sportivă "Suliţaşii" (reprezentant 

Popescu Bogdan Dumitru); 

→ Asociaţia Europe Generation 2020 - Filiala 

Moldova (reprezentant Neica Oana); 

→ Agenţia "Dezvoltare Comunitară Inter-Activă" 

(reprezentant Balan Semiramida); 

→ Asociaţia "Femina" (reprezentant Motriuc Elena 

Livia); 

→ Asociaţia Cultural Sportivă "Trei generaţii" 

Flămânzi (reprezentant Murariu Petru). 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următoarele persoane fizice: 

→ Puruşniuc Ionela-Marinela; 

→ Ivanov Ciprian. 

 

Din numărul total de parteneri ai Grupului de Acţiune 

Locală „Colinele Moldovei”, 74,5% sunt reprezentanţi 

ai sectorului privat şi societăţii civile (35 parteneri). 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” 

respectă criteriul referitor la reprezentarea 

echilibrată a tinerilor. Astfel, 44,7% din reprezentanţii 

partenerilor G.A.L. au până în 40 de ani (21 

reprezentanţi). Grupul de Acţiune Locală „Colinele 

Moldovei” respectă criteriul referitor la 

reprezentarea echilibrată a femeilor. Astfel, din cei 

47 de membri G.A.L., 27,7% sunt de sex feminin (13 

persoane). 

 

Strategia 
 

Elaborarea strategiei este fundamentată pe o 

evaluare detaliată a situaţiei prezente în teritoriu şi 

pe analiza amănunţită a opiniilor comunităţilor locale 

vis-a-vis de nevoile şi de potenţialul zonei. Urmărind 

îndeaproape indicaţiile modelului Planului de 

Dezvoltare Locală, analiza diagnostic detaliază 

fiecare aspect prezent în teritoriu, iar analiza SWOT 

cuprinde concluziile analizei diagnostic, a 

consultărilor publice şi aprecierile echipei de experţi 

care a elaborat documentul. În acest fel s-a asigurat 
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analizei un nivel calitativ superior, datorită 

reprezentării deopotrivă a nevoilor resimţite de 

comunitatea locală, a rezultatelor analizei complexe 

a datelor statistice şi a recomandărilor specialiştilor 

în dezvoltare locală.  

 

Priorităţile de dezvoltare ale Strategiei au fost 

elaborate utilizând o metodologie care evaluează 

atât opinia comunităţii locale dar şi concluziile 

analizelor socio-economice şi de potenţial. Astfel, aşa 

cum reiese din minutele consultărilor publice şi din 

chestionarele aplicate reprezentanţilor comunităţii 

locale, a fost analizată opinia reprezentanţilor locali 

cu privire la domeniile prioritare de dezvoltare 

pentru microregiune. Concluziile consultărilor 

publice au fost utilizate la elaborarea analizelor 

SWOT, a viziunii de dezvoltare, a priorităţilor, a 

obiectivelor şi a măsurilor Planului de Dezvoltare 

Locală. În acest fel s-a asigurat o relaţie sinergică şi 

complementară între viziune, obiective şi priorităţi. 

Modul de subordonare al obiectivelor faţă de 

priorităţi şi relaţiile de determinare între măsuri şi 

obiective sunt prezentate schematic în prezentul 

document.  

 

Strategia cuprinde acţiuni cu caracter inovativ, 

cuprinse în special în cadrul Măsurii 6 - Introducerea 

metodelor şi tehnologiilor inovative în economia 

locală din microregiune. Implementarea acestor 

acţiuni presupune transfer de know-how în 

sectoarele economice prioritare pentru dezvoltarea 

locală, achiziţionarea de tehnologie şi echipamente 

moderne, licenţe şi patente care să contribuie la 

îmbunătăţirea competitivităţii economiei locale şi la 

înalta valorificare a resurselor locale. Acţiunile 

inovative incluse în cadrul acestei măsuri sunt: 

Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, 

patente pentru sectorul agroalimentar; 

Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, 

patente pentru sectorul forestier; Susţinerea 

implementării sistemelor de management al calităţii 

în unităţile agroalimentare şi Program de formare 

profesională privind inovarea în lanţul agro-

alimentar. 

 

Acţiunile propuse de Strategie implică realizarea 

unor proiecte în parteneriat, atât la nivel local dar şi 

în colaborare cu alte G.A.L.-uri. Astfel, proiectul 

„Program de formare profesională privind inovarea 

în lanţul agro-alimentar”,  din cadrul măsurii Măsurii 

6 - Introducerea metodelor şi tehnologiilor inovative 

în economia locală din microregiune, urmează a se 

implementa în parteneriat cu Asociaţia pentru 

Dezvoltare Covurlui – judeţul Galaţi. Proiectul 

cuprinde acţiune de protecţia mediului prin 

organizarea de grupuri de lucru comune pentru 

identificarea soluţiilor inovative de reducere a 

impactului negativ asupra mediului a unităţilor din 

industria alimentară şi elaborarea unui ghid comun 

privind implementarea măsurilor inovative de 

reducere a poluării mediului în cadrul unităţilor din 

industria agroalimentară. 

 

Strategia include obiective operaţionale care sunt 

adresate fermierilor de subzistenţă: Obiectivul 

operaţional 1.3. Reducerea practicării agriculturii de 

subzistenţă prin sprijinirea asociaţiilor şi grupurilor 

de producători.  Mai mult decât atât, planul de 

acţiune include un proiect „Acordarea de spijin 

financiar fermelor agricole de semi-subzistenţă”, 

destinat special dezvoltării fermelor de semi-

subzistenţă din teritoriul cuprins de G.A.L. şi 

diversificării activităţilor acestora. 

 

Strategia include obiective operaţionale care sunt 

adresate tinerilor: Obiectivul operaţional 3.1. 

Reducerea fenomenului migraţiei prin atragerea 

tinerilor în sectorul agricol. Mai mult decât atât, din 

cele 125 proiecte din strategie, 38,4% vor fi 

implementate de tineri cu vârsta de până în 40 de ani 

(48 proiecte), astfel încât strategia să se adreseze în 

mare măsură tinerilor. 

 

Strategia include obiective operaţionale legate de 

mediu: Obiectivul operaţional 2.3. Reducerea 

presiunii activităţilor economice asupra factorilor de 

mediu. De asemenea, Măsura 7 este Îmbunătăţirea 

calităţii factorilor de mediu din microregiune. Per 

ansamblu, Din cele 125 proiecte incluse în cele 7 

măsuri ale Planului de dezvoltare a microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei”, 59,2% vor integra 

probleme de mediu (74 proiecte). Este vorba fie de 

proiecte de instruire care vor avea compenente 

referitoare la mediu, fie de proiecte de 

amenajare/modernizare/ retehnologizare prin 

intermediul cărora impactul economiei asupra 

factorilor de mediu se va diminua, fie de proiecte de 

reabilitare a instituţiilor publice prin care se va 

reduce inclus consumul de energie neregenerabilă 

destinat încălzirii, fie de proiecte de împădurire şi 

creare de spaţii verzi care vor diminua emisiile de 

CO2, etc. 
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Strategia include obiective operaţionale care sunt 

adresate grupurilor de producători, asociaţii, 

parteneriate etc.: Obiectivul operaţional 1.3. 

Reducerea practicării agriculturii de subzistenţă prin 

sprijinirea asociaţiilor şi grupurilor de producători. 

Planul de dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” urmăreşte facilitarea implementării acelor 

măsuri din PNDR care vor avea ca beneficiari grupuri 

de producători, asociaţii, parteneriate, etc. Din cele 

125 proiecte incluse în cele 7 măsuri ale Planului de 

dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, 68% vor avea ca beneficiari grupuri de 

producători, asociaţii, parteneriate, etc. (85 

proiecte). 
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Localităţile componente 
 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” 

cuprinde un teritoriu cu o suprafaţă totală de 957,9 

km2. În cadrul microregiunii sunt cuprinse 13 localităţi 

din care un oraş şi 12 comune. Teritoriul microregiunii 

se întinde atât pe judeţul Botoşani (803,37 ha – 

83,86% din suprafaţa totală a teritoriului GAL 

„Colinele Moldovei”), cât şi pe judeţul Iaşi (154,53 ha 

16,14% din suprafaţa totală a teritoriului GAL 

„Colinele Moldovei”).  

 

 

 

 

Populaţia totală a localităţilor componente ale 

Grupului de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” este 

de 66.731 persoane, din care 17,88% domiciliază în 

mediu urban (oraşul Flămânzi).  

 

Densitatea populaţiei este de 69,7 locuitori/km2, uşor 

mai ridicată în mediul urban decât în localităţile 

rurale cuprinse în teritoriu.  

 

 

Localităţile componente ale G.A.L. Colinele Moldovei 
 

Codul comunelor 
INSSE 

Numele localităţii Nr. locuitori Suprafaţa 
totală 

Densitate 

Comune Oraşe Sate Din oraşe Total teritoriu km2 loc./km2 

37280  Flămânzi - 11938 11938 108,71 109,8 

36131 Albeşti - - - 6706 96,35 69,6 

39983 Blândeşti - - - 2290 45,85 49,9 

36499 Călăraşi - - - 3625 58,52 61,9 

36569 Copălău - - - 4203 52,4 80,2 

96815 Deleni - - - 10350 154,53 67,0 

37324 Frumuşica - - - 6100 84,93 71,8 

37734 Hlipiceni - - - 3731 69,35 53,8 

37912 Lunca - - - 4558 73,87 61,7 

38679 Răuseni - - - 3072 50,99 60,2 

35884 Stăuceni - - - 3491 43,64 80,0 

39051 Suliţa - - - 3076 65,61 46,9 

39266 Todireni - - - 3591 53,15 67,6 

Total 12 1 - 11938 66731 957,9 69,7 

% locuitori oraşe din 
total locuitori (≤25%) 

- - - 17,88% - - - 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Astfel, teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” respectă trei 
subcriterii importante în cadrul axei LEADER: are o populaţie cuprinsă între 30.000 şi 70.000 
locuitori, prezintă o densitate a populaţiei sub 75 locuitori/km2 şi cuprinde teritorii din judeţe 
diferite. 
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PARTEA II 
Strategia de dezvoltare a microregiunii 
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II.1. PREZENTAREA TERITORIULUI 
 

II.1.1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice 
 

Localizare şi acces 
 
Microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” este 

situată în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est, în 

partea de sud a judeţului Botoşani. Din punct de 

vedere administrativ, teritoriul microregiunii ocupă 

16,11% din teritoriul judeţului Botoşani şi 2,82% din 

suprafaţa judeţului Iaşi. Microregiunea „Colinele 

Moldovei” se învecinează cu mai multe localităţi din 

cele două judeţe amintite anterior: 

→ La Nord: comuna Răchiţi (judeţul Botoşani), 

comuna Unţeni (judeţul Botoşani), comuna 

Gorbăneşti (judeţul Botoşani), comuna Truşeşti 

(judeţul Botoşani) şi comuna Durneşti (judeţul 

Botoşani); 

→ La Est: comuna Româneşti (judeţul Botoşani) şi 

comuna Santa Mare (judeţul Botoşani); 

→ La Sud: comuna Andrieşeni (judeţul Iaşi), 

comuna Plugari (judeţul Iaşi), comuna Şipote 

(judeţul Iaşi), comuna Prăjeni (judeţul 

Botoşani), oraşul Hârlău (judeţul Iaşi), comuna 

Sireţel (judeţul Iaşi) 

→ La Vest: comuna Coşula (judeţul Botoşani), 

comuna Băluşeni (judeţul Botoşani), municipiul 

Botoşani (judeţul Botoşani), comuna Cristeşti 

(judeţul Botoşani) şi comuna Tudora (judeţul 

Botoşani).  

 

Coordonatele geografice ce delimitează 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” sunt: 

→ Limita nordică (comuna Stăuceni, judeţul 

Botoşani) – latitudine 47° 77`; 

→ Limita sudică (comuna Deleni, judeţul Iaşi) – 

latitudine 47°25`; 

→ Limita vestică (comuna Deleni, judeţul Iaşi) – 

longitudine 26° 39`; 
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→ Limita estică (comuna Călăraşi, judeţul 

Botoşani) – longitudine 27° 19`. 

 

Accesul în localităţile componente ale microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei” se  poate realiza atât prin 

intermediul căilor rutiere, cât şi prin intermediul 

căilor feroviare. Astfel, principalele drumuri care 

deservesc acest teritoriu sunt: 

→ Drumul naţional DN28B (Târgu Frumos – Hârlău 

– Frumuşica – Flămânzi – Botoşani); 

→ Drumul naţional DN29D (Botoşani – Stăuceni – 

Truşeşti – Ştefăneşti); 

→ Drumul judeţean DJ292B (Flămânzi – Prăjeni – 

Plugari – Şipote); 

→ Drumul judeţean DJ297 (Silişcani – Blândeşti – 

Suliţa – Lunca – Todireni) 

→ Drumul judeţean DJ292 (Truşeşti – Albeşti – 

Jijia). 

 

În ceea ce priveşte accesul prin intermediul căilor 

feroviare, acesta se poate realiza prin localităţile 

situate în partea de est a microregiunii. Astfel, există 

staţii CFR în cadrul comunelor Răuseni şi Todireni 

(calea ferată simplă neelectrificată 608). De 

asemenea, accesul prin intermediul căilor feroviare 

se poate realiza şi prin oraşul Hârlău, situat la circa 5 

km de comuna Deleni (calea ferată simplă 

neelectrificată 607).  

 

Microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” este 

situată la o distanţă de aproximativ 79 km de 

Aeroportul Internaţional Iaşi.  

 
 

Suprafaţă şi relief 
 
Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în anul 

2010, suprafaţa totală de microregiunii G.A.L. 

Colinele Moldovei era de 957,9 ha.  Localitatea 

componentă a microregiunii care are cea mai mare 

suprafaţă este comuna Deleni (154,53 ha), aceasta 

fiind urmată de oraşul Flămânzi (108,71 ha), comuna 

Albeşti (96,35 ha), comuna Frumuşica (84,93 ha) şi 

comuna Lunca (73,87 ha). Pe de altă parte, 

localitatea cu cea mai scăzută suprafaţă din cadrul 

microregiunii este comuna Stăuceni (43,64 ha). 

 

11,34 procente din suprafaţa microregiunii este 

ocupată de localităţi urbane (oraşul Flămânzi) şi 

88,66% de localităţi rurale.  

 

Suprafaţa totală a localităţilor componente ale 
microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” 

 

Localitate Suprafaţă (ha) 

Comuna Deleni 154,53 

Oraşul Flămânzi 108,71 

Comuna Albeşti 96,35 

Comuna Frumuşica 84,93 

Comuna Lunca 73,87 

Comuna Hlipiceni 69,35 

Comuna Suliţa 65,61 

Comuna Călăraşi 58,52 

Comuna Todireni 53,15 

Comuna Copălău 52,4 

Comuna Răuseni 50,99 

Comuna Blândeşti 45,85 

Comuna Stăuceni 43,64 

Total 957,9 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Comuna 
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4,8%

Comuna 
Stăuceni

4,6%

suprafaţa totală a localităţilor 
componente ale microregiunii G.A.L. 

"Colinele Moldovei"

Sursa: INS
 

În ceea ce priveşte relieful din cadrul microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei”, acesta este caracteristic 

regiunilor de deal şi câmpie. Cuprins în întregime în 

zona de dealuri a Moldovei de nord (considerată 

subunitate a Podişului Moldovei), teritoriul 

microregiunii prezintă diferenţe de altitudine destul 

de semnificative, de la 587 m, punctul culminant în 

Dealu Mare – Tudora la limita cu judeţul Iaşi, la circa 

100 m în vecinătatea comunei Călăraşi. Cu toată 

amplitudinea de peste 500 m, relieful este în cea mai 

mare parte puţin proeminent, prezentând văi largi, 

interfluvii netede şi pante reduse.  
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Există, însă, porţiuni unde altitudinea medie a 

reliefului este mai scăzută, precum în albiile râurilor 

care traversează microregiunea. Spre exemplu, în 

comuna Albeşti altitudinea medie a reliefului este 

cuprinsă între 125-150 de metri, cea mai coborâtă 

aflându-se în albiile văilor, cum ar fi cea a Jijiei, a cărui 

șes în zona de confluenţă cu Sitna (ce are loc la 

Hlipiceni - localitate în vecinătatea comunei Albești) 

atinge 65 de metri.  

 

În ceea ce privește terasele Jijiei – râu care 

traversează de la sud la nord microregiunea - pe 

teritoriul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” s-

au putut distinge 3 tipuri de terase : terasa I – 

inferioară (cu altitudine relativă de 10 metri), terasa a 

II-a (cu altitudine de 20-25 m faţă de șesul actual) și 

terasa a III-a (cu altitudine relativă de 60 de m). 

 

Teritoriul comunei Copălău face parte din Câmpia 

Moldovei, subdiviziunea denumită Dealurile 

Cozancea - Guranda. Spre deosebire de zona Dealul 

Mare - Tudora, care se află în sud-vestul comunei şi 

care are cele mai mari înălţimi din judeţ prin Dealul 

Mare - 587 metri şi Holm - 556 metri, dealurile 

Copălăului sunt mai scunde, cel mai înalt fiind Cerbu, 

cu o înălţime de 262 metri. 

 

 
Climă 
 
Clima în microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” 

este caracteristică judeţului Botoşani. Astfel, la nivel 

judeţean clima este temperat - continentală, cu veri 

calde și ierni geroase. Judeţul se află sub influenţa 

climei continentale a Europei de Est. 

 

Caracteristicile climatice rezultă mai puţin din valorile 

anuale și lunare ale temperaturii aerului (0-9 grade 

Celsius) și mai mult din temperaturile extrem de 

scăzute (sub minus 30 grade Celsius) din timpul iernii 

și temperaturile foarte ridicate (peste 39 grade 

Celsius) din timpul verilor.  

 

Media anuală a precipitaţiilor depinde de locaţie, 

situându-se între 450 și 600 mm. Precipitaţiile sunt 

mai bogate în partea vestică a judeţului. 

 

Vântul are direcţii și viteze diferite, dominant fiind cel 

din nord-vest vara si primăvara și cel dinspre sud-est 

iarna și toamna. Media anuală a temperaturii aerului 

este de aproximativ 8-9°C, prima zi de îngheţ fiind 

între 10 și 15 octombrie, iar ultima zi de îngheţ fiind în 

15 aprilie. 

 

 

Reţea hidrografică 
 

Râurile ce străbat microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” fac parte din cele 2 mari bazine 

hidrografice din judeţul Botoşani: Prut şi Siret (cea 

mai mare lungime aparţinând Bazinul hidrografic 

Prut). 

 

Cele mai importante cursuri de pe teritoriul 

microregiunii sunt Jijia şi Sitna. Râul Sitna curge pe o 

direcţie aproximativa NV-SE şi constituie unul dintre 

principalii afluenţi de pe partea dreapta ai râului Jijia. 

Atât Jijia, cât şi Sitna cu afluenţii lor au debite 

variabile în funcţie de regimul precipitaţiilor 

atmosferice din regiune. Pe cursul acestora au fost 

amenajate o serie de acumulări cu rol de irigaţii si 

piscicol, între care una dintre cele mai importante 

este iazul Drăcşani – Suliţa de pe râul Sitna, aflat cu 

circa 25 km în aval. 

 

În afară de aceste râuri, se mai întâlnesc și câteva văi 

mai mici, unele seci sau cu un debit foarte mic: Valea 

Cozancei, Corcești, Pilat, Valea Gardului, Văleanca, 

Iazul lui Iancu, Berza Veche (afluent de gradul I al 

Prutului), Ciornohal, Glăvăneşti şi Chişcata (afluenţi 

de gradul II ai Jijiei),  Răchiţi, Caruz, Mihăeasa, ș.a. 

 

În anumite localităţi ale regiunii (precum comuna 

Călăraşi), cursurile de apa sunt din izvoare cu putere 

mica, debitele mici fiind compensate doar din 

precipitaţii.  

 

Pe lângă apele curgătoare din teritoriul 

microregiunii, în localităţile componente ale acesteia 

se află şi mai multe iazuri, precum: Drăcşani, Coşuleni 

şi Stăuceni. Lacurile completează reţeaua 

hidrografică a judeţului, acestea fiind create artificial 

prin bararea văilor. 

 

Porivit Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Botoşani, amenajarea piscicolă Drăcşani are o 

suprafaţă de 734,41 ha, iar amenajarea piscicolă 

Stăuceni are o suprafaţă de 236,82 ha (crescătorie şi 

pepinieră). 
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Soluri 
 
Solurile de pe teritoriul microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” cunosc o gama variata de tipuri ca urmare 

a complexităţii condiţiilor naturale ca factori 

pedogenetici. În acest sens, solurile pot fi grupate în 

soluri cu potenţial ridicat de fertilitate ce includ tipuri 

de cernoziomuri şi aluviosoluri, pretabile pentru 

functionalitate agricolă, soluri cu potenţial moderat 

de fertilitate, constituite din preluvosoluri şi 

aluviosoluri si soluri cu potenţial scăzut de fertilitate 

ce includ soluri erodate şi slab dezvoltate , pretabile 

pentru pajişti, plantaţii, vitipomicole, forestiere si 

fîneţe. 

 

Pe suprafaţa dealurilor mai înalte din microregiune 

sunt răspandite soluri brune, podzolice, de pădure şi 

soluri cenuşii. Cea mai mare răspandire o au solurile 

aluviale. În Podişul Moldovei per ansamblu, 

defrişările şi procesele de eroziune de pe versanţi au 

determinat diferite stadii de degradare a solului şi 

reducerea implicită a posibilităţilor de utilizare a 

acestora.  

 

Pătura de sol din teritoriul microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” conţine: 

→ Cernoziomuri (în special pe dealurile mai joase 

şi în zona de câmpie); 

→ Cernoziomuri cambice (în special pe dealurile 

mai înalte); 

→ Soluri cenuşii (în special în partea de vest a 

microregiunii); 

→ Soluri brune luvice şi soluri brune 

(argiloluviale); 

→ Soluri aluviale şi protosoluri aluviale (în lunca 

Jijiei).  

 

Vegetaţie 
 
Vegetaţia naturală din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, caracteristică zonei de silvostepă, este 

alcătuită predominant din plante ierboase în păşuni 

naturale, reprezentate prin asociaţii de graminee 

adaptate la secetă, ca şi prin unele specii de plante 

suculente şi bulbifere. Monotonia covorului ierbaceu 

este modificată de apariţia unor tufărişuri alcătuite 

din arbuşti ca: porumbarul, măceşul, păducelul, etc. 

De-a lungul râurilor ca şi pe solurile de lăcovişte 

umede, se întâlneşte o vegetaţie hidrofilă 

reprezentată prin specii de: papură, stuf, barba 

ursului, rogoz, troscot de baltă, etc. 

 

În pajiştile stepice xeromezofile se întâlnesc speciile: 

păiuş, colilie în special în jurul localităţilor Todireni, 

Călăraşi, Hlipiceni. În partea vestică şi sudică a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”, în pajişti şi 

terenurile agricole se întâlnesc: păiuşul, care ocupă 

locul fostelor păduri de stejar. 

 

Pădurile sunt alcătuite din stejar, gorun, carpen, 

frasin, arţar, jugastru, ulm, salcie, plop, tei şi fag. În 

zonele de deal şi podiş sunt predominante pădurile 

de foioase, reprezentative fiind nivelurile de fag de la 

peste 400 m altitudine şi cele de stejar la altitudini 

mai mici de 400 m, compoziţia florală fiind mixtă. 

 

Faună 
 
În interiorul  microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” 

fauna este formată, în principal, din: mistreţ, 

căprioară, dihor, vulpe, jder, iepure, prepeliţă, 

ciocănitoare, mierla, sturzul, gaiţa, piţigoiul, etc. 
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Resurse naturale 
 
Pe teritoriul microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, ca urmare a alcătuirii geologice, nu se 

găsesc resurse importante de ape minerale utile şi 

nici resurse energetice: cărbuni, petrol, gaze sau 

minereuri. 

 

Cea mai importantă resursă naturală este, însă, 

fondul funciar destinat în proporţie de 71,8% utilizării 

agricole. Potrivit Institutului Naţional de Statistică, 

50,75% din terenul acoperit de G.A.L. „Colinele 

Moldovei” reprezintă teren arabil. 

 

Fondul silvic ocupă o suprafaţă de 189,18 ha, 

reprezentând 19,74%  din teritoriul microregiunii. 

 

O altă resursă de la nivelul microregiunii este 

reprezentată de Siturile de importanţă comunitară 

Natura 2000: ROSCI0141 Pădurea Ciornohal (Judeţul 

Botoşani, comuna Călăraşi) şi ROSCI0076 Făgetul 

Humosu (Judeţul Iaşi, comuna Deleni).   

 

De asemenea, pe teritoriul comunei Stăuceni se află 

Rezervaţia Rediu, care are o suprafaţă totală de 155,1 

ha. Alte arii protejate din cadrul microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” sunt: Rezervaţia Buduhala-

Copalău - 46,6 ha (comuna Copalău), Rezervaţia 

Tiganca – 86 ha (comuna Flămînzi), Rezervaţia 

Frumuşica – 12,2 ha (comuna Frumuşica), Rezervaţia 

Schitul Bals – 57,2 ha (comuna Frumuşica) şi Zona M-

rea Cozancea – 71,3 ha (comuna Lunca).  
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II.1.2. Hărţi – planul localizării teritoriului 
 

Microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” este 

situată în zona de sud a judeţului Botoşani, 

cuprinzând 12 localităţi din această unitate teritorial-

administrativă şi o localitate din judeţul Iaşi. 

 

Distanţa dintre microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” (punct de referinţă oraşul Flămânzi) şi 

cele mai importante centre urbane din regiune şi din 

ţară este: 

→ Municipiul Iaşi  - 93 km; 

→ Municipiul Botoşani  - 29 km; 

→ Municipiul Bucureşti – 416 km; 

→ Municipiul Constanţa – 556 km; 

→ Municipiul Cluj-Napoca – 395 km; 

→ Municipiul Timişoara – 727 km;

 

→ Municipiul Braşov – 314 km; 

→ Municipiul Craiova – 563 km. 

 

Accesul rutier în localităţile componente ale 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” se 

realizează cu dificultate, starea majorităţii drumurilor 

fiind nesatisfăcătoare. Localităţile care prezintă cele 

mai grave probleme din acest punct de vedere sunt: 

Hlipiceni, Răuseni şi Călăraşi.  

 

În ceea ce priveşte accesul feroviar pe teritoriul 

microregiunii există trei staţii CFR: Rediu (staţie), 

Răuseni (haltă de călători) şi în Todireni (staţie). 

Există circa 7 trenuri (curse Iaşi - Dorohoi) care 

asigură accesul în microregiune prin intermediul 

acestor staţii. 

 

 

 

 

 

 

Astfel, teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” este omogen din 
punct de vedere geografic. Includerea oraşului Flămânzi are atât un resort geografic (asigurarea 
coerenţei teritoriale), cât şi un resort economico-financiar (asigurarea masei critice necesare din 
punct de vedere al resurselor umane, financiare şi economice). 
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II.1.3. Populaţie – demografie 
 

Evoluţia demografică 
 
Populaţia stabilă a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” este de 66.731, potrivit datelor furnizate 

de Institutul Naţional de Statistică, la 1 iulie 2010. În 

comparaţie cu situaţia demografică din anul 

precedent, în 2010 populaţia din microregiune a 

înregistrat o scădere de 0,48 procente. De altfel, rata 

medie anuală de creştere din intervalul 1990-2010 a 

fost negativă (-0,27%). 

 

Nu toate localităţile componente ale microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei” au avut o rată medie 

anuală de creştere negativă în perioada 1990-2010. 

Spre exemplu, în rândul celor care au înregistrată o 

rată cu valori pozitive intră: comuna Albeşti (+0,5%), 

comuna Frumuşica (+0,4%), comuna Deleni (+0,3%), 

comuna Stăuceni (+0,2%), comuna Răuseni (+0,04%). 

La polul opus, cele mai scăzute rate medii anuale de 

creştere a populaţiei în microregiune au fost 

înregistrate în următoarele localităţi: comuna Suliţa (-

2,3%), comuna Copălău (-2,2%), comuna Călăraşi (-

0,9%), comuna Lunca (-0,8%), oraşul Flămânzi (-0,1%), 

comuna Todireni (-0,05%) şi comuna Hlipiceni (-

0,01%).  

 

Per ansamblu, în anul 2010 populaţia din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” este cu 

3.818 persoane mai scăzută decât în anul 1990 (-

5,41%).  

 

Localitatea cu cea mai mare populaţie stabilă la 1 iulie 

2010 este  comuna Flămânzi, cu 11.938 locuitori (17,9% 

din populaţia totală a microregiunii). Aceasta este 

urmată de comuna Deleni cu 10.350 locuitori (15,5%), 

comuna Albeşti cu 6.706 locuitori (10%), comuna 

Frumuşica cu 6.100 locuitori (9,1%), comuna Lunca cu 

4.558 locuitori (6,8%) şi comuna Copălău cu 4.203 

locuitori (6,3%). Localităţile cu cea mai scăzută 

populaţie stabilă din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” sunt: comuna Hlipiceni cu 3.731 locuitori 

(5,6%), comuna Călăraşi cu 3.625 locuitori (5,4%), 

comuna Todireni cu 3.591 locuitori (5,4%), comuna 

Stăuceni cu 3.491 locuitori (5,2%), comuna Suliţa cu 

3.076 locuitori (4,6%), comuna Răuseni cu 3.072 

locuitori (4,6%) şi comuna Blândeşti cu 2.290 locuitori 

(3,4%).  
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Conform datelor din Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2002, microregiunea G.A.L. „Colinele 
Moldovei” avea un număr total de locuitori mai mic de 70.000 locuitori  (67.118 persoane stabile) şi o 
densitate sub 75 locuitori/km2 (70,1 locuitori/km2). 

Conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 

din anul 2002, populaţia din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” era de 67.118 locuitori. Astfel, 

densitatea populaţiei este de 70,1 locuitori/km2. 

 

În anul 2002,  comuna Copălău includea următoarele 

sate: Cerbu, Copãlãu, Cotu, Coşula, Buda, Pãdureni, 

Şupitca. Prin Legea nr.337 din 8 iulie 2003 pentru 

înfiinţarea comunei Coşula, judeţul Botoşani, prin 

reorganizarea comunei Copălău, următoarele sate au 

înfiinţat comuna Coşula: Coşula, Buda, Pãdureni, 

Şupitca, rupându-se de comuna Copălău. Astfel, 

numărul locuitorilor din anul 2002 (4166 persoane) 

conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 

include doar satele care s-au menţinut şi în prezent în 

această comună: Cerbu, Copãlãu şi Cotu. 

 

Situaţia demografică din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” – valori absolute 
 

 An de  
referinţă 

2002 

Soldul 
migrării 
(2002) 

Soldul 
natural 
(2002) 

Sub 20 
de ani 
(2002) 

Peste 60 ani 
(2002) 

Populaţia 
activă (2002) 

estimat 

Total microregiune 67.118 -937 161 21283 16803 28198 

Albeşti 6617 -26 73 2421 1414 2642 

Blândeşti 2312 - - - - - 

Călăraşi 3984 -82 -14 1071 1098 1566 

Copălău 4166 -137 45 2269 1678 2850 

Deleni 10375 -176 70 3621 1798 4356 

Flămânzi 11799 -192 0 3822 2435 4792 

Frumuşica 6117 -56 10 1824 1466 2418 

Hlipiceni 3763 -71 -3 971 1156 1503 

Lunca 4887 -106 -8 1089 1542 1951 

Răuseni 2983 4 -2 810 815 1183 

Stăuceni 3266 62 4 942 734 1288 

Suliţa  3237 -32 -12 1380 1700 2194 

Todireni 3612 -70 -2 1063 967 1455 
Sursa: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, INS, calcule proprii 

 
Situaţia demografică din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” – valori relative 

 

 An de  
referinţă 

2002 

Soldul 
natural 
(2002) 

Sub 20 
de ani 
(2002) 

Peste 60 ani 
(2002) 

Populaţia 
activă (2002) 

estimat 

Total microregiune 100% 2,3 100% 100% 100% 

Albeşti 9,9% 10,8 11,4% 8,4% 9,4% 

Blândeşti 3,4% - - - - 

Călăraşi 5,9% -3,5 5,0% 6,5% 5,6% 

Copălău 6,2% 6,2 10,7% 10,0% 10,1% 

Deleni 15,5% 6,7 17,0% 10,7% 15,4% 

Flămânzi 17,6% 0,0 18,0% 14,5% 17,0% 

Frumuşica 9,1% 1,6 8,6% 8,7% 8,6% 

Hlipiceni 5,6% -0,8 4,6% 6,9% 5,3% 

Lunca 7,3% -1,6 5,1% 9,2% 6,9% 

Răuseni 4,4% -0,7 3,8% 4,9% 4,2% 

Stăuceni 4,9% 1,2 4,4% 4,4% 4,6% 

Suliţa (inclusiv comuna Blândeşti) 4,8% -2,1 6,5% 10,1% 7,8% 

Todireni 5,4% -0,5 5,0% 5,8% 5,2% 
Sursa: Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, INS, calcule proprii 
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Situaţia demografică din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” – valori absolute 

 An de  
referinţă 

2010 

Soldul 
migrării 
(2009) 

Soldul 
natural 
(2010) 

Sub 20 
de ani 
(2010) 

Peste 60 ani 
(2010) 

Populaţia 
activă (2010) 

estimat 

Şomaj 
(decembrie 

2011) 

Microregiunea G.A.L. 
"Colinele Moldovei" 

66731 -817 -296 18876 14991 23358 662 

Albeşti 6706 -136 12 2403 1271 2320 41 

Blândeşti 2290 7 -30 497 717 792 14 

Călăraşi 3625 -78 -10 978 986 1254 16 

Copălău 4203 -32 -34 1413 718 1454 47 

Deleni 10350 -115 21 3171 1712 3850 183 

Flămânzi 11938 -160 -77 3179 2270 4131 146 

Frumuşica 6100 -48 -36 1680 1406 2111 44 

Hlipiceni 3731 -63 -30 1004 1172 1291 20 

Lunca 4558 -53 -59 983 1475 1577 22 

Răuseni 3072 -26 -18 839 783 1063 11 

Stăuceni 3491 4 -4 924 718 1208 42 

Suliţa 3076 -74 -18 800 871 1064 42 

Todireni 3591 -43 -13 1005 892 1242 34 
Sursa: INS, calcule proprii 

 
Situaţia demografică din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” – valori relative 

 An de  
referinţă 

2010 

Soldul 
natural 
(2010) 

Sub 20 
de ani 
(2010) 

Peste 60 ani 
(2010) 

Populaţia 
activă (2010) 

estimat 

Şomaj 
(decembrie 

2011) 

Microregiunea G.A.L. 
"Colinele Moldovei" 100% -4,4 100% 100% 100% 100% 

Albeşti 10,0% 1,8 12,7% 8,5% 9,9% 6,2% 

Blândeşti 3,4% -13,1 2,6% 4,8% 3,4% 2,1% 

Călăraşi 5,4% -2,8 5,2% 6,6% 5,4% 2,4% 

Copălău 6,3% -8,1 7,5% 4,8% 6,2% 7,1% 

Deleni 15,5% 2,0 16,8% 11,4% 16,5% 27,6% 

Flămânzi 17,9% -6,4 16,8% 15,1% 17,7% 22,1% 

Frumuşica 9,1% -5,9 8,9% 9,4% 9,0% 6,6% 

Hlipiceni 5,6% -8,0 5,3% 7,8% 5,5% 3,0% 

Lunca 6,8% -12,9 5,2% 9,8% 6,8% 3,3% 

Răuseni 4,6% -5,9 4,4% 5,2% 4,6% 1,7% 

Stăuceni 5,2% -1,1 4,9% 4,8% 5,2% 6,3% 

Suliţa 4,6% -5,9 4,2% 5,8% 4,6% 6,3% 

Todireni 5,4% -3,6 5,3% 6,0% 5,3% 5,1% 
Sursa: INS, calcule proprii 
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Sursa: INS

 

 Conform Comisiei Judeţene pentru Recensământul 

Populaţiei şi al Locuinţelor, Judeţul Iaşi. Comunicat 

de Presă din 2 februarie 2012 privind rezultatele 

provizorii ale Recensământului Populaţiei şi 

Locuinţelor – 2011 şi  Comisiei Judeţene pentru 

Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, Judeţul 

Botoşani. Comunicat de Presă din 2 februarie 2012 

privind rezultatele provizorii ale Recensământului 

Populaţiei şi Locuinţelor – 2011, populaţia 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” a scăzut 

semnificativ în ultimii ani, ajungând în prezent să 

cuprindă doar 60.350 locuitori.  

 

Localitatea cu cei mai mulţi locuitori este comuna 

Blândeşti (1.975 locuitori), în timp ce localitatea cu 

cea mai numeroasă populaţie este comuna Deleni 

(9.551 locuitori).  

 

Raportat la suprafaţa prezentă a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” densitatea populaţiei este de 

doar 63 locuitori/km2.. 

Populaţia stabilă a microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” conform rezultatelor provizorii ale Recensământului 
Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011 

  

Localitate Populaţia 

Microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” 60350 

Comuna Deleni 9551 

Oraşul Flămânzi 9456 

Comuna Albeşti 6149 

Comuna Frumuşica 5480 

Comuna Lunca 4238 

Comuna Copălău 3985 

Comuna Stăuceni 3606 

Comuna Călăraşi 3482 

Comuna Hlipiceni 3349 

Comuna Todireni 3272 

Comuna Suliţa 3020 

Comuna Răuseni 2787 

Comuna Blândeşti 1975 
Sursa: Comisia Judeţeanǎ pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, Judeţul Iaşi. Comunicat de Presă din 2 februarie 2012 privind 
rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011;  Comisia Judeţeanǎ pentru Recensământul Populaţiei şi al 
Locuinţelor, Judeţul Botoşani. Comunicat de Presă din 2 februarie 2012 privind rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi 
Locuinţelor – 2011 
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În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei stabile din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” pe sexe, 

aceasta este destul de echilibrată. Astfel, 49,6% din 

locuitori sunt de sex feminin (33.099 persoane) şi 

50,4% sunt de sex masculin (33.632 persoane). Nu în 

toate localităţile din microregiune populaţia de sex 

masculin este predominantă. Există comune în cadrul 

cărora populaţia de sex masculin este uşor inferioră 

numeric celei de sex feminin: comuna Lunca (49,3%), 

comuna Hlipiceni (46,3%), comuna Răuseni (49,5%), 

comuna Suliţa (49,8%) şi comuna Blândeşti (49,9%).  

 

Densitatea populaţiei din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” este de 69,7 locuitori/km2. 

Această valoare este inferioară densităţii 

demografice de la nivel naţional (89,9 locuitori/km2), 

dar şi densităţii din regiunea de dezvoltare Nord-Est 

(100,6 locuitori/km2), judeţul Iaşi (89,7 locuitori/km2) 

sau judeţul Botoşani (150,/ locuitori/km2).  

 

Localitatea cu cea mai ridicată densitate a populaţiei 

este oraşul Flămânzi, la un km2 revenind 109,8 

locuitori. Aceasta este urmată de comuna Copălău 

(80,2 locuitori/km2), comuna Stăuceni (80 

locuitori/km2), comuna Frumuşica (71,8 

locuitori/km2), comuna Albeşti (69,6 locuitori/km2), 

comuna Todireni (67,6 locuitori/km2), comuna Deleni 

(67 locuitori/km2), comuna Călăraşi (61,9 

locuitori/km2),   comuna  Lunca  (61,7  locuitori/km2),  

 

 

 

 

comuna Răuseni (60,2 locuitori/km2), comuna 

Hlipiceni (53,8 locuitori/km2), comuna Blândeşti (49,9 

locuitori/km2) şi comuna Suliţa (46,9 locuitori/km2). 

Per ansamblu, în mediul rural densitatea populaţiei 

este aproape jumătate din valoarea înregistrată în 

mediul urban al microregiunii (64,5 locuitori/km2 faţă 

de 109,8 locuitori/km2). 
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Din cei 66.731 locuitori din cadrul teritoriului G.A.L. 

„Colinele Moldovei”, 21,7% au între 0-14 ani (14.462 

persoane), 60,7% au între 15-64 ani (40.523 

persoane), iar 17,6% au peste 65 ani (11.746 

persoane).  

 

Analizând piramida vârstelor din microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei” în comparaţie cu cea din 

România şi de la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-

Est rezultă că baza piramidei (populaţia cu vârsta de 

0-14 ani) în microregiune este mai dezvoltată, gradul 

de îmbătrânire al populaţiei fiind mai scăzut. În 

regiunea Nord-Est ponderea populaţiei de 0-14 ani 

este de 17,5% din populaţia totală, iar la nivel naţional 

ponderea populaţiei tinere este de 15,1%.  

 

Gradul de îmbătrânire a populaţiei în microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2010, este de 

812,2‰. Această valoare este inferioară celei de la 

nivel regional (818,8‰), dar şi celei de la nivel 

naţional    (985,7‰).     Discrepanţelor    privind     

acest  

 

 

 

 

 

 

indicator statistic la nivelul microregiunii sunt destul 

de semnificative. Astfel, o parte din localităţi 

întâmpină probleme semnificative vis-à-vis de 

îmbătrânirea populaţiei.   Comuna Blândeşti este 

localitatea cu  cel mai ridicat nivel de îmbătrânire a 

populaţiei, la 1000 de tineri (0-14 ani) revenind 1616,7 

persoane vârstnice (65 de ani şi peste). Aceasta 

comună este urmată de comuna Lunca (1439,8‰), 

comuna Hlipiceni (1193,9‰) şi comuna Suliţa 

(1132,4‰).  

 

Pe de altă parte, în anumite localităţi din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, gradul de 

îmbătrânire a populaţiei este foarte scăzut, numărul 

persoanelor tineri depăşindu-l pe cel al persoanelor 

vârstnice: comuna Copălău (493,4‰), comuna Deleni 

(514,5‰), comuna Albeşti (539,5‰), oraşul Flămânzi 

(736,5‰), comuna Stăuceni (821,4‰) şi comuna 

Frumuşica (889,7‰).  
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Indicatori statistici privind populaţia din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2010 

  Gradul de îmbătrânire 
demografică1 

Rata de înlocuire a 
forţei de muncă2 

Raportul de 
dependenţă3 

România 985,7 648,5 429,2 

Regiunea Nord-Est 818,8 772,6 468,4 

Microregiunea G.A.L. "Colinele Moldovei" 812,2 1070,6 646,7 

Albeşti 539,5 1489,3 764,3 

Blândeşti 1616,7 801,2 698,8 

Călăraşi 987,3 1140,4 755,4 

Copălău 493,4 1365,7 679,9 

Deleni 514,5 1088,3 559,2 

Flămânzi 736,5 890,3 515,4 

Frumuşica 889,7 1016,4 640,2 

Hlipiceni 1193,9 1183,5 865,5 

Lunca 1439,8 898,9 731,1 

Răuseni 968,9 1070,9 702,9 

Stăuceni 821,4 889,2 539,9 

Suliţa 1132,4 1081,7 768,8 

Todireni 913,6 1076,5 686,7 
1 -  raportul dintre populaţia în vârstă de peste 65 de ani şi populaţia în vârstă de 0-14 ani, calculat la 1000 de locuitori 
2 -  persoane în vârstă de 0-14 ani ce revin unei treimi din persoanele în vârsta de 15-64 ani, calculat la 1000 de locuitori 
3 -  raportul dintre numărul populaţiei de 0-14 ani şi peste 65 ani, pe de o parte, şi numărul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-64 ani,  calculat 
la 1000 de locuitori 

Sursa: INS, alcule proprii   
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În ceea ce priveşte rata de înlocuire a forţei de 

muncă din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, în anul 2010 valoarea acestui indicator se 

cifra la 1070,6‰. În comparaţie cu situaţia de la nivel 

naţional sau din cadrul regiunii de dezvoltare Nord – 

Est, în microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” 

situaţia este mai favorabilă. În timp ce în acest 

teritoriu nu se va resimţi, la nivel general, un deficit al  

 

 

 

 

 

 

 

forţei de muncă,  în România se va înregistra un 

deficit de 35% (-351,5‰), iar în Regiunea Nord – Est un 

deficit de 22% (-227,4‰).  

 

Există, însă, localităţi componente ale G.A.L. 

„Colinele Moldovei” care vor resimţi un deficit de 

forţă de muncă în următorii 10-15 ani, rata de 

înlocuire a forţei de muncă fiind sub 1000‰: comuna  



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 
 

 

29 

19,2

16,2

18,4

16,6
18,2

16,4
17,1

18,7
17,6 17,7 17,7 18,0

16,5 15,8 15,8

14,4

13,0 12,2 12,7
11,1 10,5

12,7 12,6

14,2 14,4 14,6 15,2
16,7

15,8 15,3
14,0 14,3 14,9 14,3

14,1
14,8 14,1

13,7
14,9

14,0 14,3 15,0

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sporul natural al populaţiei în localităţile componente ale G.A.L. Colinele Moldovei

Spor natural pozitiv Spor natural negativ rata natalitatii rata mortalitatii

Sursa: INS

Blândeşti (801,2‰), comuna Stăuceni (889,2‰), 

oraşul Flămânzi (890,3‰) şi comuna Lunca (898,9‰).  

 

Raportul de dependeţă al populaţiei din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” - raportul 

dintre numărul populaţiei de 0-14 ani şi peste 65 ani, 

pe de o parte, şi numărul populaţiei cu vârsta 

cuprinsă între 15-64 ani,  calculat la 1000 de locuitori 

– este de 646,7‰. Această valoare este superioară 

raportului de dependeţă din România (429,2‰), şi 

celui de la nivel regional (468,4‰), însemnând că 

presiunea exercitată de populaţia inactivă asupra 

celei active în teritoriul G.A.L. este mai ridicată. 

 

Localităţile în cadrul cărora raportul de dependenţă a 

populaţiei are o valoare superioară mediei din 

microregiune sunt: comuna Hlipiceni (865,5‰), 

comuna Suliţa (768,8‰), comuna Albeşti (764,3‰), 

comuna Călăraşi (755,4‰), comuna Lunca (731,1‰), 

comuna     Răuseni    (702,9‰),    comuna     Blândeşti  

(698,8‰), comuna Todireni (686,7‰) şi comuna 

Copălău (679,9‰). 

 

Mişcarea naturală a populaţiei 
 
Numărul de născuţi vii din localităţile componente 

ale microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” din anul 

2010 se cifra la 702 persoane, cu 5,9% mai puţine 

decât în anul precedent. De altfel, în perioada 1990-

2010 numărul născuţilor vii din acest teritoriu a 

cunoscut un puternic trend descendent, rata medie 

anuală de creştere fiind de -2,95%. În acest interval, 

localităţile care au înregistrat cele mai scăzute rate 

medii anuale de creştere a populaţiei stabile sunt: 

oraşul Flămânzi (-4,84%), comuna Copălău (-4,14%) şi 

comuna Suliţa (-2,35%).  

 

Pe de altă parte, există localităţi care în perioada 

1990-2010 au avut rate medii anuale pozitive de 

creştere a populaţiei stabile (chiar dacă valorile sunt 

destul de scăzute): comuna Călăraşi (1,5%), comuna 

Hlipiceni (1,37%), comuna Stăuceni (0,61%) şi comuna 

Lunca (0,14%).   

 

Din cei 702 născuţi vii din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” din anul 2010, 18,2% au domiciliul 

în comuna Deleni (128 născuţii vii). Poziţia secundă 

este ocupată de oraşul Flămânzi cu 97 născuţi vii 

(13,8%), iar poziţia terţă de comuna Albeşti cu 92 

născuţi vii (13,1%).  În rândul localităţilor cu cel mai 

scăzut număr de născuţii vii, în anul 2010, intră: 

comuna Blândeşti (13 persoane – 1,85%), comuna 

Răuceni (25 persoane – 3,5%), comuna Suliţa (31 

persoane – 4,4%) şi comuna Hlipiceni (37 persoane – 

5,3%).  

 
În ceea ce priveşte rata natalităţii din microregiunea 

G.A.L. Colinele Moldovei, în anul 2010, aceasta era de 

10,5‰, ceea ce înseamnă că au fost înregistraţi 10,5 

născuţi vii la 1000 de locuitori. Rata natalităţii din 

acest an reprezintă valoarea minimă din acest 

teritoriu din perioada 1990-2010, maxima fiind 

înregistrată în 1990 (19,2‰).   

 

Localităţile care au înregistrat o rata a natalităţii 

inferioară valorii din microregiune sunt: comuna 

Blândeşti (5,7‰), comuna Răuseni (8,1‰), oraşul 

Flămânzi (8,1‰), comuna Lunca (9,4‰), comuna 

Hlipiceni (9,9‰), comuna Suliţa (10,1‰) şi comuna 

Frumuşica (10,3%). Localitatea cu mai mare rată a 

natalităţii este comuna Albeşti (13,7‰), urmată de 

comuna Deleni (12,4‰) şi comuna Stăuceni (12‰).  
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Pe de altă parte, numărul persoanelor decedate în 

anul 2010 la nivelul microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” este de 998 persoane, soldul natural fiind 

negativ (-296 persoane). Numărul persoanelor 

decedate variază în rândul localităţilor componente 

ale G.A.L. „Colinele Moldovei” între 174 decedaţi în 

oraşul Flămânzi (valoarea maximă) şi 43 decedaţi în 

comuna Răuseni şi comuna Blândeşti (valoarea 

minimă). 

 

Rata mortalităţii este 15‰, în anul 2010. Există, însă, 

localităţi care prezintă rate ale mortalităţii cu mult 

peste media din microregiune: comuna Lunca 

(22,4‰), comuna Copălău (19‰), comuna Blândeşti 

(18,8‰), comuna Hlipiceni (18‰), comuna Frumuşica 

(16,2‰), comuna Suliţa (15,9‰) şi comuna Todireni 

(15,9‰).  

 

 

 

 

Rata sporului natural este de -4,4‰, în anul 2010, 

valoare inferioară celei de la nivel naţional (-2,2‰), 

dar şi celei din regiunea de dezvoltare Nord-Est (-

1,2‰). Rata sporului natural din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” înregistrează valori negative 

începând cu anul 2005, fiind încă într-un trend 

descendent accentuat.  

 

În perioada 1990-2010, cea mai ridicată valoare a ratei 

sporului natural a fost înregistrată în 1990 (6,5‰), an 

urmat de o evoluţie sinusoidă a acestui indicator. 

Doar două localităţi din microregiune înregistrează o 

rată pozitivă a sporului natural (comuna Deleni 2‰ şi 

comuna Albeşti 1,8‰), în majoritatea comunelor 

situaţia fiind destul de îngrijorătoare: comuna 

Blândeşti (-13,1‰), comuna Lunca (-12,9‰), comuna 

Copălău (-8,1‰), comuna Hlipiceni (-8‰), oraşul 

Flămânzi (-6,4‰), etc. 

Principalii indicatori ai mişcării naturale a populaţiei din G.A.L. "Colinele Moldovei" 
 

  

Număr 
născuţi 

vii 

Rata 
natalităţii 

Număr 
decedaţi 

Rata 
mortalităţii 

Rata 
sporului 
natural 

Decedaţi 
sub 1 an 

Rata 
mortalităţii 

infantile 

G.A.L. "Colinele Moldovei" 702 10,5 998 15,0 -4,4 7 10,0 

Albeşti 92 13,7 80 11,9 1,8 1 10,9 

Blândeşti 13 5,7 43 18,8 -13,1 - - 

Călăraşi 41 11,3 51 14,1 -2,8 1 24,4 

Copălău 46 10,9 80 19,0 -8,1 2 43,5 

Deleni 128 12,4 107 10,3 2,0 - 0,0 

Flămânzi 97 8,1 174 14,6 -6,4 1 10,3 

Frumuşica 63 10,3 99 16,2 -5,9 - - 

Hlipiceni 37 9,9 67 18,0 -8,0 - - 

Lunca 43 9,4 102 22,4 -12,9 - - 

Răuseni 25 8,1 43 14,0 -5,9 - - 

Stăuceni 42 12,0 46 13,2 -1,1 - - 

Suliţa 31 10,1 49 15,9 -5,9 1 32,3 

Todireni 44 12,3 57 15,9 -3,6 1 22,7 

 Sursa: INS, calcule proprii 
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În ceea ce priveşte fenomenul mortalităţii infantile 

din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, ultimii 

ani demonstrează o diminuare a numărului acestor 

cazuri. În anul 2010 au fost înregistrate 7 cazuri de 

decese sub 1 an, rata mortalităţii infantile fiind 10‰ 

(10 cazuri de decese sub 1 an la 1000 de născuţi vii). 

Rata mortalităţii infantile este uşor superioară valorii 

înregistrate la nivel naţional (9,8‰), însă se situează 

sub valoarea de la nivel regional (11,2‰). 

 

 

 
 

Din cele 7 cazuri de mortalitate infantilă din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, din anul 

2010, 2 cazuri au fost înregistrate în comuna Copălău, 

1 caz în comuna Călăraşi, 1 caz în comuna Albeşti, 1 

caz în oraşul Flămânzi, 1 caz în comuna Suliţa şi 1 caz 

în comuna Todireni.  
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Stabiliri de reşedinţă Plecări cu reşedinţa Sursa: INS

Mişcarea migratorie a populaţiei 
 

Scăderea uşoară a populaţiei din localităţile 

componente ale Grupului de Acţiune Locală 

„Colinele Moldovei” este influenţată, pe lângă 

efectul mişcării naturale a populaţiei, şi de efectul 

mişcării migratorii. 

 

În anul 2011, au fost înregistrate 137 stabiliri de 

reşedinţă în microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” şi 654 plecări cu reşedinţa, soldul 

schimbărilor de reşedinţă fiind negativ (-517 

persoane). Cele mai multe persoane s-au stabilit cu 

reşedinţa în oraşul Flămânzi (33 persoane – 24,1%), 

acesta fiind urmat de comuna Frumuşica (19 

persoane – 13,9%), comuna Albeşti (16 persoane – 

11,7%) şi comuna Lunca (14 persoane – 10,2%). Pe de 

altă parte, tot în oraşul Flămânzi a fost înregistrate şi 

cel mai ridicat număr de plecări cu reşedinţa de la 

nivelul microregiunii (106 persoane). Alte localităţi 

care au prezentat un număr destul de mare de 

plecări cu reşedinţa sunt: comuna Frumuşica (66 

persoane), comuna Călăraşi (60 persoane) şi comuna 

Albeşti (56 persoane).  

 

În perioada 1990-2011, plecările cu reşedinţa din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” au 

înregistrat un puternic trend descendent, de la 7.638 

plecări în anul 1990 la 654 plecări în anul 2011.  

 

Cea mai ridicată valoare a soldului schimbărilor de 

reşedinţă din microregiune este întâlnită în oraşul 

Flămânzi (-73 persoane), urmat de comuna Deleni (-

64 persoane), comuna Călăraşi (-53 persoane), 

comuna Frumuşica (-47 persoane), comuna Albeşti (-

40 persoane), comuna Hlipiceni (-40 persoane), 

comuna Suliţa (-40 persoane).  

 

Principalii indicatori ai mişcării migratorii a populaţiei din G.A.L. "Colinele Moldovei" 

 

Anul 2011 Anul 2009 

  

Stabiliri 
de 
reşedinţă 

Plecări cu 
reşedinţa 

Sold 
schimbărilor 
de reşedinţa 

Stabiliri cu 
domiciliul 

Plecări cu 
domiciliul 

Sold 
schimbărilor de 
domiciliu 

G.A.L. "Colinele Moldovei" 137 654 -517 770 986 -216 

Albeşti 16 56 -40 68 139 -71 

Blândeşti 2 16 -14 40 33 7 

Călăraşi 7 60 -53 58 86 -28 

Copălău 7 26 -19 57 50 7 

Deleni 11 75 -64 89 135 -46 

Flămânzi 33 106 -73 106 140 -34 

Frumuşica 19 66 -47 63 75 -12 

Hlipiceni 8 48 -40 38 51 -13 

Lunca 14 52 -38 60 59 1 

Răuseni 1 36 -35 34 44 -10 

Stăuceni 6 22 -16 69 49 20 

Suliţa 7 47 -40 40 64 -24 

Todireni 6 44 -38 48 61 -13 

  Sursa: INS, calcule proprii 
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În ceea ce priveşte stabilirile de domiciliu în 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 

2009 un număr de 770 persoane şi-au mutat 

domiciliu în una dintre localităţile componente ale 

microregiunii. Cea mai mare parte a optat pentru 

oraşul Flămânzi (106 persoane – 13,8%), comuna 

Deleni (89 persoane – 11,6%), comuna Stăuceni (69 

persoane – 9%), comuna Albeşti (68 persoane – 

8,8%). 

 

Stabilirile cu domiciliul în teritoriul G.A.L. „Colinele 

Moldovei” au avut un trend sinusoidal în perioada 

1990-2009. Numărul maxim al persoanelor stabilite 

cu domiciliul în una dintre localităţile componente ale 

microregiunii a fost atins în anul 1998 (1295 

persoane), acesta fiind urmat de o scădere 

considerabilă a numărului de stabiliri de domiciliu.  

 

În anul 2009, 986 persoane au plecat cu domiciliul 

din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, soldul 

schimbărilor de domiciliu fiind negativ (-216 

persoane). În comparaţie cu numărul de plecări cu 

domiciliul din anul precedent, în anul 2009 acest 

indicator a scăzut cu 9,1 procente. Analizând evoluţia 

din perioada 1990-2009 a numărului de plecări cu 

domiciliul, observăm că cea mai pronunţată scădere 

a fost produsă în anul 1991 (-66,8% faţă de anul 

precedent). Ulterior acestui an, evoluţiile anuale ale 

plecărilor cu domiciliul au fost ceva mai moderate, 

rata medie anuală de creştere fiind de -2,49%).  

 

Soldul schimbărilor de domiciliu (-216 persoane) a 

fost puternic influenţat de valorile negative 

înregistrate în localităţi precum: comuna Albeşti (-71 

persoane), comuna Deleni (-46 persoane), oraşul 

Flămânzi (-34 persoane), comuna Călăraşi (-28 

persoane) şi comuna Suliţa (-24 persoane). 

 

Nu în toate localităţile componente ale microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei” s-au înregistrat valori 

negative ale soldului schimbărilor de domiciliu. Spre 

exemplu, în comuna Blândeşti şi comuna Copălău 

soldul schimbărilor de domiciliu a fost de +7 

persoane. De asemenea, în comuna Stăuceni s-au 

înregistrat un sold de +20 persoane, iar în comuna 

Lunca +1 persoană. 

 

În perioada 2004-2009, localităţile care au prezentat 

cele mai scăzute valori ale soldului migratoriu (soldul 

schimbărilor de domiciliu şi soldul schimbărilor de 

reşedinţă) sunt: oraşul Flămânzi (-814 persoane), 

comuna Albeşti (-617 persoane), comuna Deleni (-521 

persoane), comuna Lunca (-392 persoane), comuna 

Călăraşi (-361 persoane), comuna Frumuşica (-316 

persoane), comuna Todireni (-278 persoane), 

comuna Copălău (-232 persoane), comuna Suliţa (-230 

persoane), comuna Hlipiceni (-181 persoane) şi 

comuna Răuseni (-97 persoane). În acelaşi timp 

comuna Blândeşti şi comuna Stăuceni au înregistrat 

soldul migratorii pozitive (+16 persoane, respectiv 

+18 persoane). 
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II.1.4. Patrimoniu de mediu 

 
Situri de importanţă comunitară 
 
Pe teritoriul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” 

există două Situri de importanţă comunitară Natura 

2000, declarate conform Ordinul ministrului mediului 

şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România: Situl de 

importanţă comunitară Făgetul Humosu şi Situl de 

importanţă comunitară Pădurea Ciornohal. 

 

Suprafaţa totală a siturilor de importanţă comunitară 

Natura 2000 este de 345 ha, reprezentând 0,4% din 

suprafaţa microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”.  

 

Situl de importanţă comunitară Făgetul Humosu are 

o suprafaţă totală de 80 ha, fiind amplasat în comuna 

Deleni (1% din suprafaţa comunei) din judeţul Iaşi. 

Altitudinea medie a sitului este de 455 m, minima 

fiind de 381 m, iar maxima de 489 m.  Reprezentativ 

pentru acest sit este habitatul de Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum. Una dintre speciile importante de 

plante regăsite în cadrul acestui sit este Papucul 

doamnei (Cypripedium calceolus). 

 

În ceea ce priveşte exemplarele de faună identificate 

în cadrul Sitului de importanţă comunitară Făgetul 

Humosu, conform Formularului Standard Natura 

2000 cele mai importante sunt: Cucul (Cuculus 

canorus), Ciocănitoarea pestriţă mică (Dendrocopos 

minor), Ciocănitoarea pestriţă mare (Dendrocopos 

major) şi Pisica sălbatică (Felis silvestris).  

 

Situl de importanţă comunitară Pădurea Ciornohal 

are o  suprafaţă totală de 265 ha, fiind situat în 

comuna Călăraşi din judeţul Botoşani. Situl ocupă o 

pondere de 5% din suprafaţa totală a acestei unităţi 

teritorial – administrative.  

 

Altitudinea medie în cadrul Sitului de importanţă 

comunitară Pădurea Ciornohol este de 195 m, 

valoarea minimă înregistrată fiind de 117 m, iar 

valoarea maximă de 252 m. În cadrul sitului se 

găseşte habitatul de Păduri dacice de stejar şi 

carpen.  Cea mai reprezentativă specie de plante din 

acest teritoriu este Irisul sălbatic (Iris aphylla ssp. 

Hungarica). 
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Alte specii de plante din Situl de Importanţă 

Comunitară Pădurea Ciornohol sunt: rogozul (Carex 

brevicollis), scumpia (Cotinus coggygria), Şofrănelul 

reticular (Crocus reticulatus), Grofiţa capitată 

(Dianthus capitatus), cireşul pitic european (Prunus 

fruticosa), măcrişul de stepă (Rumex tuberosus), 

tătăneasa de pădure (Symphytum ottomanum), 

căpşuniţă (Cephalanthera damasonium), Papucul 

doamnei (Cypripedium calceolus forma viridiflorum), 

migdal pitic (Prunus tenella), Galbinare (Serratula 

radiata) şi Tătăneasa de pădure (Symphytum 

ottomanum). 

 

95% din teritoriul Sitului de Importanţă Comunitară 

Pădurea Ciornohol este ocupat de păduri de foiase, 

3% de păşuri şi 2% de culturi (teren arabil).  

 

 

Arii naturale protejate 
 
Pe teritoriul comunei microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” există mai multe arii naturale protejate:  

→ Rezervaţia Rediu de tip forestier – 155,1 ha 

(comuna Stăuceni);  

→ Rezervaţia Buduhala-Copalău de tip forestier - 

46,6 ha (comuna Copalău); 

→ Rezervaţia Ţiganca de tip forestier – 86 ha 

(comuna Flămînzi); 

→ Rezervaţia Frumuşica de tip forestier – 12,2 ha 

(comuna Frumuşica); 

→ Rezervaţia Schitul Bals de tip forestier – 57,2 ha 

(comuna Frumuşica); 

→ Zona M-rea Cozancea de tip forestier – 71,3 ha 

(comuna Lunca).  

 

Astfel, toate ariile naturale protejate de interes 

naţional sau judeţean din microregiune sunt de tip 

forestier. Acestea, au o suprafaţă totală de 428,4 ha, 

reprezentând 0,44% din suprafaţa totală de 

microregiunii.  

 

 
 

Biodiversitate 
 
Menţinerea biodiversităţii prin conservarea speciilor 

şi habitatelor pentru reducerea impactului antropic 

asupra Siturilor de importanţă comunitară Natura 

2000 şi ariilor naturale protejate de interes naţional şi 

judeţen din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” reprezintă unul dintre obiectivele 

principale în sectorul mediu care trebuie avute în 

vedere în cadrul teritoriului.  

 

Conform Anexei 1 a Ordinului ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România, 

Pădurea Ciornohal este bine conservată, neexistând 

factori de degradare.  

 

Starea de conservare a speciilor identificate din 

ambele Situri de importanţă comunitară din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” a fost 

apreciată pe baza unei scări cu 5 trepte, ţinând cont 

de şansele speciei de a se menţine pe termen scurt 

(1-10 ani), mediu (10-20 de ani) şi lung (peste 20 de 

ani), de efectivele populaţionale, de amploarea 

factorilor de risc (naturali sau/şi antropici) şi de 

vulnerabilitatea acestor plante la ameninţări. Astfel, 

în cadrul ROSCI0076 Făgetul Humosu, starea de 

conservare a habitatului de Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum este considerată foarte bună 

(specii de plante cu efective populaţionale medii sau 

mari, aflate într-o stare favorabilă de conservare, 

stare care se va menţine pe termen lung, în lipsa 

unor factori de risc semnificativi - naturali sau 

antropici - care să afecteze habitatul/habitatele sau 

populaţia speciei; este starea ideală de conservare a 

unei specii şi nu necesită intervenţii active de 

management).  

 

Siturile de importanţă comunitară Natura 2000 din teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei” 

  

Numele zonei Suprafaţa Caracteristici principale 

ROSCI0076 Făgetul Humosu 80 ha Tipuri de habitate: Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 
Specii de plante: Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, 
Blabornic) 

ROSCI0141 Pădurea Ciornohal 265 ha Tipuri de habitate -  Păduri dacice de stejar şi carpen 
Specii de plante - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris) 

Sursa: Anexa nr. 1 la OMMDD 1964/2007 
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În ceea ce priveşte habitatul de Păduri dacice de 

stejar şi carpen din cadrul ROSCI0141 Pădurea 

Ciornohal, starea de conservare a acestuia este 

considerată bună (specii de plante cu efective 

populaţionale medii sau mici, aflate într-o stare de 

conservare bună dar care se poate degrada pe 

termen mediu datorită unor factori de risc naturali 

sau antropici la adresa habitatului/habitatelor sau a 

populaţiei specie; necesită intervenţii de 

management pentru restabilirea stării favorabile de 

conservare). 

 

Atât în cazul Siturilor de importanţă comunitară 

Natura 2000, cât şi în cazul celorlalte arii naturale 

protejate pot fi semnalate vulnerabilităţi precum: 

vizitarea de către populaţie în scop de agrement, 

activităţi de vânătoare ilegale sau înmulţirea speciilor 

de floră invazive.  

 

 

Geologie 
 
Compoziţia geologică din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei”, asemenea celei de la nivelul 

întregului judeţ, a fost influienţată de acoperirea 

intensă cu ape de-a lungul secolelor. În era 

mezozoică-cretacic, ca urmare a orogenezei alpine, 

partea sudică a Podişului Moldovei suferă un proces 

lent de scufundare, fiind invadată de apele mării. De-

a lungul erelor mezozoică şi neozoică s-au produs 

regresiuni şi transgresiuni repetate care au dus la 

depunerea unor strate groase de roci sedimentare. 

 

Podişul pare ca uscat la sfârşitul erei neozoice şi 

începutul erei cuaternare treptat, de la nord la sud. 

În a doua parte a erei cuaternare-holocen, agenţii 

exogeni, în principal apele curgătoare, au definitivat 

aspectul actual al Podişului Moldovei. Peste 

fundamentul cristalin se găsesc strate groase de roci 

sedimentare, depuse de-a lungul erelor mezozoică şi 

neozoică (calcare, gresii, marne, argile, pietrişuri, 

nisipuri), înclinate uşor spre sud-est (în jumătatea de 

nord) şi spre sud (în jumătatea de sud). 

 

Surse geologice ale judeţului Botoşani cuprind 

nisipuri de înaltă calitate si depozite de piatră de var, 

andezite şi sulf.  

 

 

Potenţialul de promovare a 
agroturismului 
 
Potenţialul de valorificare şi promovare a 

agroturismului în cadrul microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” este destul de scăzut în 

condiţiile în care infrastructura turistică este foarte 

slab dezvoltată. Conform Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, din cele 13 localităţi 

componente ale microregiunii doar în comuna Deleni 

funcţionează unităţi de primire turistică cu funcţiuni 

de cazare turistică (o pensiune turistică şi un popas 

turistic) şi unităţi de primire turistică cu funcţiuni de 

alimentaţie publică (un restaurant pensiune).  

 

Astfel, promovarea agroturismului presupune 

implementarea unor acţiuni care să vizeze 

dezvoltarea infrastructurii turistice specifice. Pe de 

altă parte, deşi agroturismul este capabil să valorifice 

excedentul de cazare existent în gospodăria 

ţărănească prin implicarea turiștilor în viaţa 

gospodăriei și furnizarea acestora de servicii şi 

activităţi (masă, cazare, interacţiune cu mediul socio-

natural) proprii gospodăriei ţărănești, fără a-i 

conturba acesteia specificul, dezvoltarea acestei 

forme de turism presupune specializarea populaţiei 

în vederea oferirii de servicii turistice.  
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II.1.5. Patrimoniu arhitectural şi cultural 

 
Obiective culturale 
 
La nivelul microregiunii G.A.L. “Colinele Moldovei” 

există mai multe obiective cultural incluse în Lista 

monumentelor istorice 2010, realizată de Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional prin Institutul 

Naţional al Patrimoniului. În cele 13 localităţi 

component ale microregiunii sunt înregistrate 69 

monumente istorice, singurele localităţi care nu 

cuprind niciun astfel de monument fiind comuna 

Lunca şi comuna Todireni.  

 

Localitatea în cadrul căreia se regăsesc cele mai 

multe monumente istorice este oraşul Flămânzi (13 

monumente), acesta fiind urmat de comuna Deleni 

(12 monumente), comuna Frumuşica (8 

monumente), comuna Suliţa (8 monumente) şi 

comuna Călăraşi (6 monumente) şi comuna Hlipiceni 

(6 monumente). 

 

Monumentele istorice din microregiunea G.A.L. 

“Colinele Moldovei” datează din perioade variate de 

timp: Sec. XIV – XV şi XVII – XVIII, Epoca Medievală, 

Sec. IV – V, Epoca Migraţiilor, Epoca bronzului târziu, 

Cultura Nouă, Eneolotic, Cultura Cucuteni, Perioada 

de tranziţie la epoca bronzului, Cultura Horodiştea – 

Folteşti, etc. 

 

Din cele 69 monumente istorice din microregiune, 28 

sunt de tip Aşezare (40,6%), 10 sunt situri arheologice 

(14,5%), 5 sunt necropole (7,2%), iar 26 sunt diferite 

monumente (biserici, clădiri, mănăstiri, etc.). 

 

În rândul monumentelor istorice importante din 

localităţile componente ale G.A.L. “Colinele 

Moldovei” intră:  Ansamblul conacului Cantacuzino – 

Deleanu, Conacul Cantacuzino – Deleanu, Biserica 

„Adormirea Maicii Domnului”, Schitul Lacuri (Deleni) 

din Codrul Delenilor, Ansamblul curţii boiereşti 

Crupenschi, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 

Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, Monument 

comemorativ al Răscoalei din 1907, Monumentul 

Eroilor din Războiul pentru Independenţă, 

Pavilioanele spitalului de la Suliţa, Biserica „Sf. 

Nicolae”, Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” – 

Cozancea, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, 

etc.  
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Lista monumentelor istorice din microregiunea G.A.L. Colinele Moldovei 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Localitate Datare 

1 
Situl arheologic de la Buimăceni, punct „La 
Şendreanul” 

Albeşti 
- 

2 Aşezare 
Albeşti Sec. XIV – XV şi XVII – XVIII, Epoca 

Medievală 

3 Aşezare Albeşti Sec. IV – V, Epoca Migraţiilor 

4 Aşezare Albeşti Epoca bronzului târziu, Cultura Nouă 

5 Aşezare Albeşti Eneolotic, Cultura Cucuteni 

6 Situl arheologic de la Cherchejeni Blândeşti - 

7 Aşezare Blândeşti Sec. XIV – XV, Epoca Medievală 

8 Aşezare Blândeşti Sec. IV – V, Epoca Migraţiilor 

9 Aşezare Blândeşti Eneolotic, Cultura Cucuteni 

10 Situal arheologic de la Călăraşi Călăraşi - 

11 Aşezare Călăraşi Sec. XIV – XV şi XV – XVII, Epoca Medievală 

12 Aşezare Călăraşi Sec. II – III p. Chr 

13 Aşezare Călăraşi Hallstatt 

14 Aşezare Călăraşi Epoca bronzului târziu, Cultura Noua 

15 Aşezare Călăraşi Eneolitic, Cultura Cucuteni 

16 Aşezare Copălău Eneolitic, Cultura Cucuteni 

17 Aşezare fortificată Copălău 
Sec. VI – III a. Chr., Latene, Cultura geto-

dacică 

18 Ansamblul conacului Cantacuzino - Deleanu Deleni Sec. XVII - XX 

19 Conacul Cantacuzino - Deleanu Deleni 1730 

20 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Deleni 1669 

21 Spital Deleni Sec. XX 

22 Zid de incintă Deleni Sec. XVIII 

23 Han - ruine Deleni Sec. XVIII 

24 Schitul Lacuri (Deleni) din Codrul Delenilor Deleni 1724 

25 Ansamblul curţii boiereşti Crupenschi Deleni Sec. XVIII, refăcut sec. XIX 

26 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Deleni 1791 

27 Ruine case Deleni Sec. XVIII – XIX 

28 Zid de incintă Deleni Sec. XVIII - XIX 

29 
Biserica de lemn „Tăierea Capului Sf. Ioan 
Botezătorul” 

Deleni 
1744 

30 Situl arheologic de la Prisăcani, punct „Ciorogani” Flămânzi - 

31 Aşezare Flămânzi Sec. IV – V, Epoca daco-romană 

32 Aşezare Flămânzi Sec. VI – IV a. Chr., Hallstatt 

33 Situl arheologic de la Prisăcani Flămânzi - 

34 Necropola tumulară Flămânzi Sec. XV – XVIII, Epoca medievală 

35 Necropola tumulară Flămânzi Sec. IV – V 

36 Necropola tumulară Flămânzi Hallstat  

37 Necropola tumulară Flămânzi 
Perioada de tranziţie la epoca bronzului, 

Cultura Horodiştea - Folteşti 

38 Necropola tumulară Flămânzi Eneolitic, Cultura Cucuteni 

39 Vechea primărie, azi Ocolul Silvic Flămânzi 1920 

40 Biserica de lemn „Sf. Nicolae” Flămânzi 1657 

41 Monument comemorativ al Răscoalei din 1907 Flămânzi 1977 

42 
Monumentul Eroilor din Războiul pentru 
Independenţă 

Flămânzi Sec. XIX 

43 Situl arheologic de la Rădeni, punct „Boia” Frumuşica Eneolitic, Cultura Cucuteni 

44 Situl arheologic de la Vlădeni – Deal Frumuşica Sec. IV – V 

45 Aşezare Frumuşica Sec. XV, Epoca medievală 

46 Aşezare Frumuşica Hallstat 

47 Aşezare Frumuşica Eneolitic, Cultura Cucuteni 

48 Mănăstirea „Sf. Treime” – Balş Frumuşica 
Sec. XIX 
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Nr. 
Crt. 

Denumire Localitate Datare 

49 Biserica „Sf. Treime” Frumuşica 1835 

50 Corp chilii Frumuşica Sec. XIX 

51 Situl arheologic de la Hlipiceni Hlipiceni - 

52 Aşezarea „La movilă” Hlipiceni Sec. VIII . X, Epoca medival tempurie 

53 Aşezare Hlipiceni Sec. IV – V, Epoca migraţiilor 

54 Aşezare Hlipiceni Hallstatt timpuriu 

55 Aşezare Hlipiceni Epoca bronzului târziu, Cultura noua 

56 Aşezare Hlipiceni Eneolitic, Cultura Cucuteni 

57 Necropolă Răuseni Epoca bronzului târziu, Cultura nouă 

58 Situl arheologic de la Victoria Stăuceni - 

59 Aşezare Stăuceni Sec. VIII – X, Epoca medieval timpurie 

60 Aşezare Stăuceni 
Sec. II – III p. Chr., Epoca romană, Cultura 

dacilor liberi 

61 Aşezare Stăuceni Hallstatt, Cultura nouă 

62 Situl arheologic de la Cheliş, punct „La Bahnă” Suliţa - 

63 Aşezare Suliţa Epoca bronzuui 

64 Aşezare Suliţa Eneolitic, Cultura Cucuteni 

65 Pavilioanele spitalului de la Suliţa Suliţa 1883 

66 Biserica „Sf. Nicolae” Suliţa 1820-1826, refăcută la 1912 

67 
Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” – 
Cozancea 

Suliţa Sec. XVII – XIX 

68 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Suliţa 1732, reparaţii 1897 

69 Turn clopotniţă Suliţa Sec. XIX 

 

Mănăstirea Lacuri din comuna Deleni din judeţul Iaşi 

este cunoscută şi sub numele ,,Sihăstria din Codrul 

Delenilor” sau ,,Sfântul Nicolae din Lacuri”. 

Mănăstirea Lacuri (cu hramul ,,Sf.Nicolae”) este 

atestată documentar pentru prima dată la 29 iunie 

1724, fiind ctitorită de marele vistiernic Iordache 

Cantacuzino – fiul Mariei Cantacuzino şi al logofatului 

Constantin Ghica. 

La început Mănăstirea Lacuri era un schit modest la 

nord-est de comuna Deleni, în inima pădurii, într-o 

zonă cu mai multe lacuri care au secat (aici erau 

moşiile Familiei Ghica, asa încat schitul ,,Lacuri” era în 

proprietatea familiei de boieri moldoveni Ghica- 

Deleni). În 1940, schitul trece în patrimoniul Eparhiei 

(Episcopiei) Iaşilor, astfel la 29 iulie 1941 aprobându-

se redeschiderea schitului pentru enoriaşi (fusese 

închis la 1888). Timp de 60 de ani, acest schit nu a 

funcţionat din cauza disputelor testamentare între 

urmaşii familiei Ghica şi clarificarea drepturilor 

Mitropoliei Moldovei (acestea au afectat grav starea 

şi funcţionalitatea schitului). Pentru reconstrucţia 

acestuia (a bisericii şi chiliilor etc.), s-au strâns 

fonduri de la credincioşi cu ajutorul părintelui 

Nicodim Enescu. Cu acest prilej Teodor Grigore Ghica 

(moştenitor al familiei Ghica) declară că renunţă la 

mănăstire în favoarea reorganizării schitului. 

Biserica schitului ,,Lacuri” este formată din: altar, 

naos, pronaos şi pridvor, iar turla se află deasupra 

naosului şi este vizibilă numai din interior. Deasupra 

pridvorului se află clopotniţa (aici se urcă pe o scară 

îngustă). Clopotniţa are un clopot mare şi vechi, de 

200 kg, dăruit de Teodor Ghica în 1857 şi alte trei 

clopote mai mici de 25 kg fiecare. 

Construcţia bisericii are 16,5 m lungime, 7,60 m 

lăţime şi 12 m înălţime. Acoperişul este din şindrilă, iar 

altarul are o formă semicirculară şi absidă. Naosul are 

o boltă pe patru arce, o calotă sferică cu decoraţii la 

baza din cărămizi, în braie dintate, generând 

segmente sferice, tipic moldovenesti. Pe lateral, se 

află cele două abside, prevăzute fiecare cu câte o 

fereastră înaltă. Pronaosul nu are ferestre. 

Biserica are zidurile groase de 1,20 m, făcute din 

piatră şi cărămidă. Lumina în interiorul bisericii 

pătrunde prin cele doua ferestre mari din părţile 

laterale. Intrarea în biserică se face printr-o uşă prin 

latura de sud. Altarul are o uşă mică de acces pentru 

cler. 

Biserica este înconjurată de o curte cu suprafaţă de 

circa 700 m2, cu o grădina cu flori, cândva fiind 

înconjurată de ziduri (azi se vad doar urmele lor), 

refăcute după 1990 la circa 1 m înălţime. 
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Biserica este construită în stil gotic. Deasupra uşii de 

la pridvor, în exterior se vede pisania bisericii, scrisă 

cu caractere chirilice, stema cu vulturul bicefal – 

emblema familiei Ghica – încadrată într-un cordon 

decorativ, pe laturi fiind soarele şi luna. 

In curtea Mănăstirii Lacuri, se află alte câteva 

construcţii: una pentru chilii, stareţia, şi alta 

administrativă (sala de mese, bucătăria, pivniţa). De 

asemenea, în curte se mai află o troiţă cu un crucifix 

de mari dimensiuni. 

Izvoarele din zonă sunt colectate printr-o conductă 

într-un iaz, care e populat cu peşte. Călugării se 

ocupă aici de culturile de legume (solar, sere), viţă-

de-vie şi pomi fructiferi. 

Biserica  se remarcă prin decoraţiuni, colonete, scene 

biblice, diferite împletituri de tip sculptural (brâu tip 

funie). Iconostasul este dominat de crucifixul 

tradiţional. Uşile de acces spre Sfântul Altar au pe ele 

chipurile celor doi arhangheli Mihail şi Gavril, în 

dreapta icoana Sf. Ierarh Nicolae (hramul bisericii), 

iar în stânga icoana Sf. Ioan Botezatorul. 

În pronaos se află un epitaf foarte vechi 

reprezentând pregătirea trupului Mântuitorului după 

coborârea de pe crucea răstignirii. Pe lateral, în naos 

şi pronaos se află şiruri de strane din lemn cu 

sculpturi. 

Icoanele sunt pe lemn sau pânză, mai importante 

fiind: Icoana Mântuitorului, Icoana Maicii Domnului 

îmbrăcată în argint aurit, Icoana Învierii, Icoana 

Izvorului Tămăduirii. În biserică se găsesc obiecte de 

cult de provenienţă mai recentă (cele mai vechi s-au 

pierdut). Astfel, avem: un policandru electric de 

plafon cu trei rânduri de braţe cu lămpi, iar în partea 

de jos cu un glob cu ingeri stilizaţi, un candelabru de 

plafon, trei mari sfeştnice stilizate, portabile. 

În Sfântul Altar sunt diferite obiecte de cult, specific 

ortodoxe, o bibliotecă şi veşminte preoteşti. Pentru 

sfinţirea apei există un agheazmatar. De mare preţ 

este Sfânta Evanghelie. 

Mănăstirea Lacuri a fost închisă în timpul regimului 

comunist şi redeschisă dupa 1990 de monahul Calinic, 

venit de la Mănăstirea Secu. 

Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din satul 

Deleni reprezintă un alt obiectiv cultural important 

din microregiune. Din timpul Boierilor Cantacuzini s-a 

ridicat biserica cu hramul “Adormirea Maicii 

Domnului”, sarbatorită anual la data de 15 august.  

 

Biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” a 

fost construită în anul 1669 de către marele vistiernic 

Toderașcu Cantacuzino-Deleanu (1635-1686), în 

apropierea curţii boierești. Ea a fost clădită din piatră 

și cărămidă. 

 

Lăcașul de cult a fost reparat în 1722 de către nepotul 

ctitorului, hatmanul Iordache Cantacuzino-Deleanu 

(1688-1759?), care a înzestrat-o “cu toate 

podoabele”, după cum scrie și în pisania bisericii. 

Același boier a construit în jurul anului 1730 și un 

conac boieresc în apropierea bisericii. 
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Prin anul 1788, la această biserică slujeau trei preoţi, 

un diacon, doi cântăreţi și doi eclesiarhi, care erau 

plătiţi de proprietarul moșiei după obiceiul timpului. 

Între cei trei preoţi s-a iscat un conflict de la bani, 

colaci etc., fiind făcute frecvent jalbe la boierul 

Gheorghe (Iordache) Cantacuzino-Deleanu (1723?-

1798), strănepotul ctitorului. Săturat de aceste 

neînţelegeri, în 1795 boierul i-a îmbarcat într-o căruţă 

pe cei trei preoţi, pe cântăreţi și pe eclesiarhi și i-a 

alungat peste hotarul moșiei, rămânând aici numai 

diaconul Vasile, care era mai liniștit. Stăpânul moșiei 

a cerut mitropolitului Iacov Stamati să-i trimită trei 

fraţi preoţi care s-ar împăca între ei. Astfel, la 9 

martie 1795 au fost mutaţi aici trei fraţi preoţi din 

familia Mitescu: Simion (din Mitești), Ioan (din 

Probota) și Ioniţă (din Dolhasca), fiii unui preot 

refugiat din Bucovina. Cei trei preoţi primesc carte de 

strămutare cu data de 9 martie 1796 și vin aici în 

primăvara acestui an. Pe lângă faptul că le-a plătit 

cheltuelile drumului, boierul le-a dat locuinţe în 

apropierea bisericii și s-a îngrijit de plata acestora.  

 

Biserica are o decoraţie simplă, deasupra ușii de la 

intrare existând o floare săpată în piatră. Tâmpla 

bisericii este sculptată în lemn, iar icoanele au fost 

pictate în septembrie-octombrie 1747 de zugravul 

Ioasaf de la Mănăstirea Vatopedu (Muntele Athos), 

pe cheltuiala hatmanului Iordache Cantacuzino. 

 

Biserica cu hramul “Sf. M.M. Gheorghie” din satul 

Slobozia, comuna Deleni. Slobozia se găseşte între 

satul Deleni şi satul Feredeni şi a fost sat component 

al moşiei Ghiculeştilor. Prin grija acestor boieri s-a 

construit biserica cu hramul “Sf M.M. Gheorghie”, 

sarbătorit anual la data de 23 aprilie. 

 

Biserica “Sf. Mihail si Gavriil” din satul Maxut, 

comuna Deleni este ctitoria lui Grigore şi Pulheria 

Ghica şi are hramul “Sf Mihail şi Gavriil”.  

 

Biserica din Ciornohal din comuna Călăraşi a fost 

construită în anul 1861 de Costache Cosmovici, un 

posesor mai instărit, care a înzestrat-o cu cărţi, 

veşminte şi toate cele necesare. Soţia acestuia a 

murit în Ciornohal, fiind înmormântată în curtea 

bisericii alături de fiul sau Grigore, stins din viaţă la 

vârsta de 30 de ani. Tot în curtea bisericii mai există 

un mormânt al unei fete armene. 

 

Mănăstirea Cozancea din comuna Suliţa. Amplasată 

într-o poiana din  pădurea Cozancea, într-un loc 

destul de retras, biserica a fost la început construită 

din lemn de catre paharnicul Constantin Balş în a 

doua jumătate a secolului XVII, în 1684. Ulterior se 

construieşte biserica de piatră ctitorită de Vasile Balş 

în anul 1732. Mănăstirea s-a redeschis după 1990. 

Accesul auto se face pe drum nemodernizat prin 

padure din soseaua ce leagă oraşul Botoşani de 

localitatea Truşeşti. 

 

Monumentul Eroilor din Războiul de Independenţă 

din oraşul Flămânzi reprezintă un alt obiectiv cultural 

important din microregiune.  În cel de-al 45-lea an al 

domniei lui Carol I, regele României, s-a hotărât 

ridicarea unui monument în centrul localităţii 

Flămânzi care să simbolizeze jertfa locuitorilor 

acestor meleaguri, alăături de ceilalţi fii ai ţării, 

pentru independenţă. Dezvelirea monumentului a 

avut loc la 18 august 1912.La inaugurare, pe lângă 

populaţia din Flămânzi şi din satele vecine, au luat 

parte şi ostaşii Regimentului 37 infanterie, conduşi de 

locotenent – colonel Constantin Petala. 

 

În anul 1922, sub îngrijirea unui comitet, s-a scos de 

pe partea de pe Nord a monumentului placa ce 

cuprindea anul construcţiei şi a fost montată o placă 

de metal având scrise pe ea numele eroilor căzuti în 

Războiul pentru Independenţă Razboiul balcanic şi 

Primul Razboi mondial 1916-1918. În anul 1946, din 

ordinul primarului de atunci, vulturul a fost dat jos de 

pe soclu, dar nu a fost distrus, ci depozitat în beciul 

şcolii până în anul 1956, când a fost aşezat din nou la 

locul său, însă fără crucea pe care o purta în cioc. 

 

Monumentul a fost restaurat aşa cum arata când a 

fost construit, în anul 1995, cand s-au sărbatorit 190 

de ani de atestare documentară a localităţii Flămânzi 

şi 160 de ani de la înfiinţarea şcolii primare din sat. 

 

Monumentul Cultural “Biserica de lemn Prisacani”.         

Această Biserică a fost construită în anul 1656 de 

Nicolae Stratulat, care era în acele vremuri proprietar 

al satului şi al moşiei Prisăcani. Iniţial a fost construită 

din bârna şi acoperită cu stuf şi paie. Ajungând în 

stare de ruină în anul 1861, preotul Andrei a reparat-o 

şi a acoperit-o cu şindrilă. Următoarea reparaţie mai 

temeică s-a făcut în anul 1881 pe cheltuiala enoriaşilor 

după cum semnalează inscripţia de la icoana din 

stânga uşilor împărăteşti: “Acest sfânt templu, menit 

cu Sfântul Ierarh Nicolae, este fondat de mai bine de 

250 de ani, iar în anul 1881 i s-a făcut o reparaţie cu 

ajutorul milostivului Dumnezeu, de către poporenii 
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acestei sfinte biserici, sub privegherea şi  staruinţa 

preotului Dimitri Chitovanu, cu inima umilită te 

rugăm Doamne ca sufletele tuturor ce au ajutat să fie 

primite şi scrise în cartea vietii. Amin. 1881 

septembrie 12.” 

 

Biserica se află în partea de sud-vest  a satului, 

intrarea în biserică făcându-se prin partea de sud din 

drumul ce te aduce în acest lăcaş sfânt. Pictura 

catapetesmei a fost refacută în anul 1881 de zugravul 

Ioan D. Cristescu. Despărţiturile dintre icoane fiind 

alterate de vreme au fost revopsite de preotul 

Roman Vasiliu.  

 

Monumentul “Sediul Vechii Primării”  din oraşul 

Flămânzi. Această clădire a fost construită în anul 

1910 pentru sediul Băncii “Triumful”, prin grija 

învăţătorului Constantin Maxim, a preotului Toma 

Săvescu şi a medicului Ştefan Şipoteanu. Din cauză 

că aceşti intelectuali se implicaseră în izbucnirea 

răscoalei din 1907 de la Flămânzi, învăţătorul C. 

Maxim este sfătuit să ceara transferul în altă 

localitate, dar acesta refuză, fiind ridicat şi aruncat în 

puşcărie. Este eliberat în urma interpelării guvernului 

de catre N. Iorga. Medicul a fost mutat în Dobrogea, 

iar preotul Toma Săvescu îşi ia un angajament formal 

că nu se va mai implica în treburile ţărănimii şi obştei 

noi create, fiind iertat. 

 

Primarul Ion Abacioaie cumpară, în anul 1925, sediul 

băncii, mutându-şi aici toate serviciile primăriei din 

vechiul local construit din bârne care se găsea peste 

drum. Localul vechii primării rămâne câţiva ani sediu 

pentru postul de jandarmi, iar în anul 1945 este 

demolat. 

 

Din anul 1930 până în anul 1986 această clădire este 

sediul primăriei, iar între anii 1948-1967 aici îşi 

desfăşoară activitatea căminul cultural, biblioteca şi 

cinematograful. După revoluţia din decembrie 1989, 

mai exact în anul 1991 este dată în administrare de 

către conducerea comunei din acea vreme ocolului 

silvic. 

 

Ansamblul Conacului Cantacuzino-Deleanu din 

Deleni a fost inclus pe Lista monumentelor istorice 

din judeţul Iași din anul 2004 la numărul 1366, având 

codul de clasificare IS-II-a-A-04146. El este format din 

următoarele patru obiective:  

→ Conacul Cantacuzino-Deleanu - datând din 1730 

și având codul IS-II-m-A-04146.01; 

→ Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - datând 

din 1669 și având codul IS-II-m-A-04146.02; 

→ Spitalul - datând din secolul al XX-lea și având 

codul IS-II-m-A-04146.03; 

→ Zid de incintă - datând din secolul al XVIII-lea și 

având codul IS-II-m-A-04146.04. 

 

La începutul secolului al XVII-lea, proprietarul moșiei 

Deleni a devenit marele vistiernic Toderașcu 

Cantacuzino-Deleanu (1635-1686), care s-a stabilit 

aici, fondând ramura boierilor Cantacuzino-Deleanu. 

El era fiul marelui spătar Iordache Cantacuzino 

(1581?-1663); acesta din urmă descindea dintr-o 

veche dinastie de împăraţi bizantini și era unul 

dintre cei mai bogaţi boieri moldoveni ai vremii. 

Iordache Cantacuzino era cumnat cu domnitorul 

Vasile Lupu (1634-1653), soţiile lor fiind fiicele 

marelui boier Costea Bucioc, proprietarul moșiei 

Șerbești. 

 

Nepotul acestuia, hatmanul Iordache Cantacuzino-

Deleanu (1688-1759?) a construit în jurul anului 1730 

un castel la moșia sa din Deleni, unde îl va găzdui pe 

domnitorul Grigore al II-lea Ghica (1726-1733), cu 

prilejul primei logodne a fiului său cel mare, 

beizadea Scarlat Ghica, în 1730, cu Safta, fiica minoră 

a lui Iordache Cantacuzino-Deleanu.  

 

După moartea acestuia, stăpânul moșiei a devenit 

Gheorghe (Iordache) Cantacuzino-Deleanu (1723?-

1798). Fiica sa, Maria Cantacuzino (d. după 1819), s-a 

căsătorit la Deleni în 1778 cu marele logofăt 

Constantin Ghica (1758-1818), nepotul de fiică al 

fostului domnitor Grigore al III-lea Ghica (1764-1767, 

1775-1777), care era proprietarul moșiei Comănești 

(azi în judeţul Bacău). Costache Ghica s-a ocupat de 

restaurarea castelului, în timpul stăpânirii sale 

efectuându-se lucrări de extindere a conacului și de 

construire a zidului de incintă, azi prăbușit în parte. 

Lucrările au fost definitivate în anul 1802, 

inscripţionat într-un cartuș deasupra blazonului 

porţii masive de la intrarea în parc.  

 

Moșia Deleni a fost lăsată moștenire fiului său cel 

mai mic, Gheorghe (Iordache) Ghica-Deleni (1788-

1854), „cu casele și toată pajijia casei de acolo, cu 

veniturile pietrelor de moară, cu heleșteele și 

poienele de acolo, cum și prisaca cu stupi și cu tot 

codrul și cu toate celelalte acareturi și vite, cum și 

viile de la Cotnari și dughenele și cârciumile toate și 

cu  tot  locul  din  Târgul  Hârlăului  și  moșiile  Onești,  
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Pașcani și Ozonești, cu toate acareturile de acolo”. 

Moșia va trece pe rând, prin moștenire, la Teodor 

Ghica-Deleni (1820-1865), Grigore Ghica-Deleni 

(1847-1938) și Teodor Ghica-Deleni (1885-1958). Între 

anii 1888-1889, Grigore Ghica-Deleni a făcut unele 

reparaţii, clădirea fiind reamenajată la începutul 

secolului al XX-lea de către arhitectul Nicolae Ghika-

Budești, cu meșteri italieni. Castelul din Deleni are 

două etaje, cu corpul central decroșat având faţada 

principală cu pilaștrii adosaţi cu capiteluri ionice.  

 

În timpul celui de-al doilea război mondial, timp de 

doi ani (1944-1946), în castelul din Deleni au fost 

încartiruite trupe sovietice. Soldaţii sovietici au 

devastat clădirea, punând pe foc ușile, ferestrele și 

mobilierul vechi și distrugând obiecte valoroase. 

Clădirea a găzduit un timp Căminul cultural din 

Deleni (din 1949), devenind apoi sediu al unui 

Preventoriu TBC, destinaţie pe care o are și azi. 

 

În apropierea conacului sunt ruinele celui mai vechi 

han din Moldova, ratoșul de la Deleni  (cu 

denumirea de „ratoş”domnesc - un han ce oferea 

posibilitatea schimbării cailor de poştă). Este o 

construcţie din piatră, din care se  mai păstrează 

doar structura încăperilor şi intrarea principală. 

 

Situl arheologic de la Prisăcani, oraşul Flămânzi 

conţine: necropolă tumulară din epoca neolitică, 

necropolă tumulară din perioada de tranziţie la 

epoca bronzului, necropolă tumulară din epoca 

daco-romană secolele al II-III-lea, necropolă 

tumulară din epoca romano-bizantină secolele al IV-

V-lea, necropolă tumulară din epoca medievală 

secolele al XV-XVIII-lea. 

 
 

 
Meşteşuguri specifice 
 
În localităţile componente ale microregiunii G.A.L. 

“Colinele Moldovei” populaţia practică – deşi 

frecvenţa acestor meşteşuguri este tot mai redusă – 

următoarele meşteşuguri tradiţionale: 

→ Olărit (în speţă, în comuna Suliţa); 

→ Împletituri din papură şi răchită (coşuri, rogojini, 

panere, damigene, etc.); 

→ Prelucrarea lânii: ţesături (covoare, păretare, 

lăicere, etc.); 

→ Prelucrarea lemnului.  

 

 
Datini şi obiceiuri. Sărbători locale 
 
Microregiunea G.A.L. “Colinele Moldovei” este o 

zonă bogată în datini şi obiceiuri populare care s-au 

transmis din generaţie în generaţie de-a lungul anilor.  

Locuitorii localităţilor componente fiind, în cea mai 

mare parte,  de religie creştin - ortodoxă, foarte 

multe obiceiuri şi tradiţii populare sunt strâns legate 

de sărbătorile religioase.  

 

Datinile şi obiceiurile din localităţile component ale 

microregiunii G.A.L. “Colinele Moldovei” variază 

foarte puţin de la o localititate la alta. Cu toate 

acestea, există anumite tradiţii emblematice pentru 

fiecare comună sau oraş. În zona Copălăului sunt 

faimoase ''benzile'' de capre, ''ursul'' şi ''banda lui 

Iancu Jianu'' . De asemenea, din alaiurile tradiţionale 

din comuna Stăuceni cele mai importante sunt: 

→ Capra mare şi căiuţii de la Tocileni; 

→ Banda lui Grigoraş şi Irozii de la Stăuceni (Burlea 

Mircea, Federovici Ioan, Cucu Petru); 

→ Căiuţii şi banda lui Coroi de la Victoria; 
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→ Ţapul de stuf şi căiuţii din Siliştea (Cuparincu 

Mihai, Vizitiu Gheorghe, Şuiu Vasile). 

 

Între cele mai importante festivaluri din 

microregiunea G.A.L. “Colinele Moldovei” se 

numără: Festivalul de Datini si Obiceiuri de Iarna din 

Deleni, Festivalul usturoiului din comuna Copălău, 

Festivalul folcloric Hora de la Flămânzi, Festivalul 

Crapului din comuna Suliţa, Festivalul internaţional 

de folclor şi arta tradiţională „Vatră" din comuna 

Stăuceni (găzduit în luna august, în fiecare an 

începând cu 2003). De asemenea, importante pentru 

comunitatea locală sunt zilele comunelor/oraşelor 

membre în microregiune.  

 

Festivalul folcloric Hora de la Flămânzi e organizat, 

anual, de CJCPCT Botoşani,  Primăria Flămânzi și 

Centrul Cultural Flămânzi în cinstea unui cunoscut joc 

popular local. Hora de la Flămânzi este una dintre 

cele mai vechi şi mai frumoase hore de perechi şi 

este constituită din două părţi, corespunzătoare 

celor doă mişcari pe care le conţine. Hora de perechi 

se caracterizează printr-o ritmică bogată şi variată, 

însoţită, de cele multe ori, de treceri ale fetelor dintr-

o parte în cealaltă parte a băieţilor. 

 

Conform Primăriei Copălău, Festivalul usturoiului a 

fost cel de al doilea din lume ca participare şi 

diversitate de programe, dintr-un total de 30 de 

astfel de festivaluri. În cadrul acestui festival au loc 

manifestări sportive şi recitalurile formaţiilor de 

dansuri şi de muzică populară. In ultimii ani, acest 

festival nu a mai fost organizat, din lipsa resurselor 

financiare. 

 

În microregiunea G.A.L. “Colinele Moldovei” există 

mai multe ansambluri folclorice sau formaţii 

importante,     precum:     Ansamblul   folcloric    "Trei  

 

Generatii" din Flamanzi, Ansamblul folcloric „Muguri 

de fluier" al Căminului Cultural din comuna Stăuceni, 

etc.  

 

 

Tipuri de turism practicabile 
 
În microregiunea G.A.L. “Colinele Moldovei” pot fi 

dezvoltate mai multe forme de turism, deşi în 

prezent acest sector este slab reprezentat în 

economia generală a zonei: agroturism, turism 

cultural-istoric, turism cultural-religios, turism 

educaţional.  

 

Dezvoltarea acestor forme de turism este 

fundamentată de studiile de specialitate din cadrul 

World Tourism Organization care au identificat 

principalele megatendinţe ce se înregistrează în 

domeniul turismului, până în prezent şi care se va 

amplifica în perspectiva anilor 2020, în ceea ce 

priveşte cererea şi oferta turistică. Printre cele mai 

semnificative aspecte, pot fi menţionate 

următoarele: 

→ un număr mereu crescând de turişti doresc să-şi 

satisfacă hobby-urile şi interesele lor speciale, 

bazate pe natură, locuri istorice, activităţi 

economice şi interese profesionale; 

→ creşte cererea pentru noi destinaţii, cu 

repercusiuni benefice dezvoltării de noi zone 

sau asupra îmbunătăţirii şi extinderii celor 

existente; 

→ creşte numărul persoanelor de vârsta a III-a care 

sunt mai active şi dornice de călătorii, fără să se 

înregistreze reduceri la numărul de persoane de 

vârsta medie sau din rândul populaţiei tinere; în 

paralel, persoanele handicapate călătoresc într-

un număr crescând, fapt ce determină 
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adaptarea serviciilor şi utilităţilor pentru 

necesităţile acestui segment de clientelă; 

→ sporeşte numărul turiştilor care sunt preocupaţi 

de problemele de mediu natural sau social şi, 

prin urmare, cresc căutările unor destinaţii 

foarte puţin poluate şi fără probleme de mediu 

sau de natură socială; ca urmare a acestor 

orientări, foarte multe destinaţii sunt 

preocupate în adoptarea unor programe de 

dezvoltare şi doresc să încurajeze turismul de 

bună calitate, care evită problemele de mediu 

sau de natură socială, optimizându-se şi 

beneficiile economice; 

→ turismul etnic, reprezentat de cei ce doresc să-şi 

viziteze locurile unde s-au născut ei sau 

strămoşii lor este în creştere; o latură aparte o 

formează turismul religios format din 

persoanele care, prin pelerinaje, vizitează locuri 

sfinte, legate de convingerile lor religioase. 

 

Agroturismul reprezintă principala formă de turism 

care poate fi dezvoltată în microregiunea G.A.L. 

“Colinele Moldovei”. Agroturismul este capabil să 

valorifice excedentul de cazare existent în 

gospodăria ţărănească prin implicarea turiștilor în 

viaţa gospodăriei și furnizarea acestora de servicii si 

activităţi (masă, cazare, interacţiune cu mediul socio-

natural) proprii gospodăriei ţărănești, fără a-i 

conturba acesteia specificul. Turismul rural 

îmbrăţișează toate activităţile turistice derulate în 

mediul rural, având drept scop valorificarea 

potenţialului natural și uman al satelor. 

 

Turism cultural-istoric poate fi valorificat ca urmare 

a existenţei pe teritoriul microregiunii G.A.L. 

“Colinele Moldovei” a numeroase aşezări şi situri 

arheologice. Conform Listei monumentelor istorice 

2010, realizată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional prin Institutul Naţional al Patrimoniului, în 

microregiune există 28 monumente istorice de tip 

Aşezare, 10 situri arheologice şi 5 necropole. 

 

Turism cultural-religios poate fi valorificat ca urmare 

a existenţei pe teritoriul microregiunii G.A.L. 

“Colinele Moldovei” a numeroase biserici şi 

mănăstiri: Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 

(Deleni), Biserica de lemn „Tăierea Capului Sf. Ioan 

Botezătorul” (Deleni), Biserica de lemn „Sf. Nicolae” 

(Flămânzi), Mănăstirea „Sf. Treime” – Balş 

(Frumuşica), Biserica „Sf. Treime” (Frumuşica), 

Biserica „Sf. Nicolae” (Suliţa), Mănăstirea 

„Adormirea Maicii Domnului” – Cozancea  (Suliţa), 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (Suliţa), etc. 

Turism educaţional. Această formă de turism poate 

fi dezvoltată în special ca urmare a prezenţei pe 

teritoriul microregiunii a Taberei de vara din Deleni. 

Aceasta este situată  în satul Poiana, în partea de 

nord-vest a judeţului Iaşi.Până aici se poate ajunge pe 

DN 28B, parcurgând o distanţă de 82 km  din 

Municipiul Iaşi, 57 km din oraşul Botoşani şi doar 14 

km din oraşul Hîrlău. 

Turismul educational are ca scop imbunatatirea 

procesului de educaţir, de imbogatire a experientelor 

educationale prin oferta de burse in strainatate, 

oferte de pachete turistice ce includ  tabere, excursii, 

cursuri de limbi straine pentru orice nivel de 

cunoastere, inclusiv de specializare pe anumite 

domenii (juridic, medical, turism, management, 

business ) sau categorii de interes (moda, arte 

plastice, design, teatru, film, dans, sport). 

 

Situat la 7 km de centrul comunei, la liziera Codrilor 

Hîrlău de la poalele Dealului Holm, la o altitudine de 

518 m, satul  Poiana, ce este străbătut de râul cu 

acelaşi nume, datează din secolul al XVIII – lea. 

Acesta  se remarcă prin meşteşugul olăritului, în zonă 

existând cariere de lut şi gresii. Aici se produce 

ceramică neagră lustruită, originală cu ornamentaţii 

în zig-zag şi liniare, ce amintesc de epoca neolitică. 

 

În tabăra de vară din Deleni – Poiana se retrăgea vara 

să îşi scrie cărţile filosoful Alexandru Tănase. Aici a 

fost redactată o mare parte din lucrarea “Istoria 

culturii în capodopere”. 
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II.1.6. Economia locală 
 

Demografia întreprinderilor 

 
Conform  Ministerului Finanţelor, în microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei” erau înregistrate, în anul 

2010,  278 întreprinderi active din punct de vedere 

juridic (firme care şi-au depus bilanţul contabil). Din 

acestea, doar 179 întreprinderi au fost active din 

punct de vedere economic, adică au înregistrat cifră 

de afaceri. Astfel, rata de activitate a întreprinderilor 

(numărul întreprinderilor active economic raportat la 

numărul întreprinderilor active juridic) din 

microregiune este de 64,4%. Localitatea care a 

înregistrat cea mai mare rată de activitate, în anul 

2010, este comuna Răuseni (85,7%), deşi numărul 

întreprinderilor active economic din cadrul acesteia 

este foarte scăzut (6 unităţi).  

 

Localităţile care prezintă o rată de activitate scăzută 

sunt: comuna Blândeşti (50%), comuna Todireni 

(50%), comuna Stăuceni (55,9%), comuna Lunca (60%) 

şi comuna Deleni (60%).  

 

 
 

 Situaţia întreprinderilor active juridic şi economic din 
microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2010 

 

  

Firme 
active 
juridic 

Firme 
active 

economic 
Rata de 

activitate 

Oraş Flămânzi 53 38 71,7% 

Deleni 55 33 60,0% 

Stăuceni 34 19 55,9% 

Frumuşica 24 16 66,7% 

Suliţa 21 14 66,7% 

Copălău 12 9 75,0% 

Lunca 15 9 60,0% 

Todireni 18 9 50,0% 

Albeşti 13 8 61,5% 

Călăraşi 10 8 80,0% 

Hlipiceni 12 8 66,7% 

Răuseni 7 6 85,7% 

Blândeşti 4 2 50,0% 

GAL "Colinele 
Moldovei" 278 179 64,4% 

 Sursa: MF 
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Din cele 179 întreprinderi active economic din 

localităţile componente din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei”, 38 unităţi îşi desfăşoară 

activitatea în oraşul Flămânzi (21,2%). Poziţia secundă 

în topul localităţilor din microregiune în funcţie de 

numărul de firme active economic este ocupată de 

comuna Deleni (33 întreprinderi – 18,4%), iar poziţia 

terţă de comuna Stăuceni (19 întreprinderi – 10,6%). 

În celelalte localităţi din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” numărul de întreprinderi active 

economic, în anul 2010, este mai redus: comuna 

Frumuşica – 16 întreprinderi (8,9%), comuna Suliţa – 

14 întreprinderi (7,8%), comuna Copălău – 9 

întreprinderi (5%), comuna Lunca – 9 întreprinderi 

(5%), comuna Todireni – 9 întreprinderi (5%), comuna 

Albeşti – 8 întreprinderi (4,5%), comuna Călăraşi – 8 

întreprinderi (4,5%), comuna Hlipiceni – 8 

întreprinderi (4,5%), comuna Răuseni – 6 

întreprinderi (3,4%) şi comuna Blândeşti – 2 

întreprinderi (1,1%).  

 

La nivelul microîntreprinderii G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, 86% din unităţile economice intră în 

categoria microîntreprinderilor, având maxim 9 

salariaţi (123 întreprinderi), 11,2% intră în categoria 

întreprinderilor mici, având între 10 şi 49 salariaţi (16 

întreprinderi), iar 2,8% intră în categoria 

întreprinderilor mijlocii, având între 50 şi 249 salariaţi 

(4 întreprinderi).  

 

Din cele 4 întreprinderi mijlocii din microregiune, 2 îşi 

desfăşoară activitatea în oraşul Flămânzi şi 2 în 

Stăuceni.  În ceea ce priveşte întreprinderile mici (9-

49 salariaţi), 5 îşi desfăşoară activitatea în oraşul 

Flămânzi, 4 în comuna Frumuşica, 3 în comuna 

Deleni, 2 în comuna Todireni, 1 în comuna Suliţa şi 1 în 

comuna Stăuceni.  
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Densitatea întreprinderilor din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” este foarte redusă, 

demonstrând nivelul scăzut de dezvoltare 

economică a zonei şi necesitatea intervenţiei în 

vederea susţinerii economice a localităţilor 

componente. Conform Ministerului Finanţelor, 

densitatea întreprinderilor este de 2,7 unităţi/1000 de 

locuitori, cu mult sub media înregistrată la nivel 

naţional (19,3%).   

 

Există, însă, localităţi care înregistrează densităţi ale 

întreprinderilor cu mult sub media din microregiune: 

comuna Blândeşti (0,9‰), comuna Albeşti (1,2‰), 

comuna Răuseni (2‰), comuna Lunca (2‰), comuna 

Copălău (2,1‰), comuna Hlipiceni (2,1‰), comuna 

Călăraşi (2,2‰), comuna Todireni (2,5‰) şi comuna 

Frumuşica (2,6‰).  

 

Localităţile care prezintă densităţi ale întreprinderilor 

peste media din microregiune sunt: comuna Stăuceni 

(5,4‰), comuna Suliţa (4,6‰), comuna Deleni (3,2‰) 

şi oraşul Flămânzi (3,2‰). 

  

 

 

 

 

În ceea ce priveşte sectoarele economice cele mai 

dezvoltate din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, acestea sunt: Comerţul cu ridicata şi cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor (85 întreprinderi – 47,5%), Industria 

prelucrătoare (22 întreprinderi - 12,3%), Construcţii (21 

întreprinderi - 11,7%), Agricultură, silvicultură şi 

pescuit (19 întreprinderi - 10,6%) şi Hoteluri şi 

restaurante (17 întreprinderi - 9,5%). 

 

Alte sectoare economice prezente în localităţile 

componente ale microregiunii sunt: Transport şi 

depozitare (7 întreprinderi - 3,9%), Tranzacţii 

imobiliare (4 întreprinderi - 2,2%), Activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice (2 întreprinderi - 

1,1%), Activităţi de servicii administrative şi activităţi 

de servicii suport (1 întreprinderi - 0,6%), Informaţii şi 

comunicaţii (1 întreprindere - 0,6%). Astfel, nivelul de 

diversitate economică întâlnit în cadrul teritoriului 

G.A.L. este destul de redus.  

 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

50 

2,7

5,4

4,6

3,2

3,2

2,6

2,5

2,2

2,1

2,1

2,0

2,0

1,2

0,9

GAL "Colinele …

Stăuceni

Suliţa

Deleni

Flămânzi

Frumuşica

Todireni

Călăraşi

Hlipiceni

Copălău

Lunca

Răuseni

Albeşti

Blândeşti

densitatea IMM-urilor active 
economic din microregiunea G.A.L. 

"Colinele Moldovei", în anul 2010

Sursa: MF

Comerţ cu 
ridicata şi 

cu 
amănuntul

47,5%

Industria 
prelucrătoa

re
12,3%

Construcţii
11,7%

Agricultură, 
silvicultură 
şi pescuit

10,6%

Hoteluri şi 
restaurante

9,5%

Transport şi 
depozitare

3,9%

Alte 
sectoare

4,5%

distribuţia întreprinderilor active 
economic din microregiunea G.A.L. 
"Colinele Moldovei" pe sectoare de 

activitate, în anul 2010

Sursa: MF

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nivelul de diversitate economică din localităţile 

componente ale G.A.L. „Colinele Moldovei” variază 

de la o localitate la alta. Cele mai mari probleme 

economice sunt întâmpinate în comuna Blândeşti 

unde funcţionează doar 2 unităţi economice, ambele 

active în sectorul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor.  

 

În comuna Albeşti, 25% din întreprinderile active 

economic desfăşoară activităţi comerciale, iar 38% au 

ca principală activitate economică Hotelurile şi 

restaurantele. Alte sectoare prezente la nivel local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sunt: Industria prelucrătoare (13%), Construcţii (13%), 

Transport şi depozitare (13%). 

 

În comuna Călăraşi, 63% din întreprinderi au profil 

comercial, 13% îşi desfăşoară activitatea în Hoteluri şi 

restaurante, 13% în Tranzacţii imobiliare, iar 13% în 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice. O situaţie 

asemănătoare este întâlnită în comuna Copălău unde 

67% din firme desfăşoară activităţi de comerţ cu 

ridicata şi cu amănuntul, 11% îşi desfăşoară activitatea 

în Hoteluri şi restaurante, 11% în Transport şi 

depozitare şi 11% în Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de servicii suport. 

  Distribuţia întreprinderilor active economic din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” pe sectoare economice, în anul 

2010 

 
Sector Număr Pondere 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor  85 47,5% 

Industria prelucrătoare 22 12,3% 

Construcţii 21 11,7% 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 19 10,6% 

Hoteluri şi restaurante 17 9,5% 

Transport şi depozitare 7 3,9% 

Tranzacţii imobiliare 4 2,2% 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2 1,1% 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 1 0,6% 

Informaţii şi comunicaţii 1 0,6% 

Total 179 100,0% 

Sursa: Ministerul Finanţelor 
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Şi în comuna Deleni cea mai mare parte a 

întreprinderilor active economic au ca principal 

sector de activitate Comerţul cu ridicata şi cu 

amănuntul (67%). Alte sectoare economice prezente 

la nivel local sunt: Agricultură, silvicultură şi pescuit 

(18%), Industria prelucrătoare (6%), Construcţii (6%), 

Hoteluri şi restaurante (6%) şi Tranzacţii imobiliare 

(3%).  

 

Întreprinderile active economic din comuna 

Frumuşica îşi desfăşoară activitatea în sectoare 

precum: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor (37,5%), 

Industria prelucrătoare (31,3%), Construcţi (6,3%), 

Agricultură, silvicultură şi pescuit (12,5%), Hoteluri şi 

restaurante (6,3%) şi Transport şi depozitare (6,3%).  

 

Situaţia din comuna Hlipiceni şi comuna Lunca este 

destul de asemănătoare, peste 60% din companiile 

de la nivel local activând în Comerţ cu ridicata şi cu  

 

 
 

amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor (62,5%, respectiv 66,7%). Alte domenii 

prezente în aceste comune sunt: Industria 

prelucrătoare, Construcţii şi  Agricultură, silvicultură 

şi pescuit. 

 

Oraşul Flămânzi este, conform datelor furnizate de 

Ministerul Finanţelor, localitatea cu cea mai 

diversificată economie locală, deşi cea mai mare 

parte a unităţilor economice activează în domeniul 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor. De asemenea, 

18,4% desfăşoară activităţi în Industria prelucrătoare, 

10,5% în Construcţii, 7,9% în Hoteluri şi restaurante, 

5,3% în Agricultură, silvicultură şi pescuit, 5,3% în 

Transport şi depozitare, 2,6% în Activităţi 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, 2,6% în Informaţii şi 

comunicaţii şi 2,6% în Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de servicii suport.  

 

Distribuţia întreprinderilor active economic din comunele Albeşti, Blândeşti, Călăraşi, Copălău şi Deleni pe sectoare 
economice, în anul 2010 

 

Sectiune Albeşti Blândeşti Călăraşi Copălău Deleni 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor  25% 100% 63% 67% 61% 

Industria prelucrătoare 13% - - - 6% 

Construcţii 13% - - - 6% 

Agricultură, silvicultură şi pescuit - - - - 18% 

Hoteluri şi restaurante 38% - 13% 11% 6% 

Transport şi depozitare 13% - - 11% - 

Tranzacţii imobiliare - - 13% - 3% 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - - 13% - - 

Informaţii şi comunicaţii - - - - - 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport - - - 11% - 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Sursa: Ministerul Finanţelor 

Distribuţia întreprinderilor active economic din comunele Frumuşica, Hlipiceni, Lunca şi oraşul Flămânzi pe sectoare 
economice, în anul 2010 

 

Sectiune Frumuşica Hlipiceni Lunca 
Oraş 

Flămânzi 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor  37,5% 62,5% 66,7% 44,7% 

Industria prelucrătoare 31,3% 
  

18,4% 

Construcţii 6,3% 12,5% 11,1% 10,5% 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 12,5% 12,5% 11,1% 5,3% 

Hoteluri şi restaurante 6,3% 12,5% 11,1% 7,9% 

Transport şi depozitare 6,3% - - 5,3% 

Tranzacţii imobiliare - - - 2,6% 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - - - 2,6% 

Informaţii şi comunicaţii - - - 2,6% 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport - - - - 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sursa: Ministerul Finanţelor 
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În comuna Răuseni, o treime din unităţile economice 

active au ca principal obiect de activitate Comerţul 

cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor. De asemenea, 

33,3% din întreprinderi activează în Agricultură, 

silvicultură şi pescuit, iar 33,3% în Hoteluri şi 

restaurante. 

 

În comuna Stăuceni 36,8% din întreprinderile active 

economic au ca obiect de activitate Comerţul cu 

ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor, acesta fiind urmat de Construcţii 

(31,6%), Industria prelucrătoare (15,8%), Hoteluri şi 

restaurante (5,3%), Transport şi depozitare (5,3%) şi 

Tranzacţii imobiliare (5,3%).  

 

Cele mai dezvoltate sectoare economice din comuna 

Suliţa sunt Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor şi motocicletelor (28,6% 

din totalul întreprinderilor), acesta fiind urmat de 

Construcţii (21,4% din totalul întreprinderilor) şi 

Agricultura, silvicultura şi pescuitul (21,4% din totalul 

întreprinderilor). Alte sectoare prezente sunt: 

Industria prelucrătoare (14,3%), Hoteluri şi 

restaurante (7,1%) şi Transport şi depozitare (7,1%).  

 

Întreprinderile active din punct de vedere economic 

din comuna Todireni sunt grupate în patru sectoare: 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor (33,3%), Industria 

prelucrătoare (22,2%), Construcţii (22,2%) şi 

Agricultură, silvicultură şi pescuit (22,2%).  

 
Conform Ministerului Finanţelor, cifra de afaceri 

înregistrată de întreprinderile active economic din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” în anul 

2010 este de 95.850,6 mii RON. Cea mai mare parte 

din aceasta se datorează unităţilor economice din 

oraşul Flămânzi care au înregistrat o cifră totală de 

afaceri de 41.477,5 mii RON (43,3%).  

 

Cifra de afaceri totală înregistrată în alte localităţi din 

microregiune este următoarea: comuna Frumuşica 

15.532,7 mii RON (16,2%), comuna Deleni 8.750,4 mii 

RON (9,1%), comuna Todireni 8.104,7 mii RON (8,5%), 

comuna Suliţa 3.901,4 mii RON (4,1%), comuna 

Răuseni 2.050,8 mii RON (2,1%), comuna Lunca 

1.770,5  mii RON (1,8%), comuna Călăraşi 778,1 mii 

RON (0,8%), comuna Albeşti  757,2 mii RON (0,8%), 

comuna  Copălău 661 mii RON (0,7%), comuna 

Hlipiceni 499,3 mii RON (0,5%) şi comuna Blândeşti 

487,2 mii RON (0,5%). 

 

 Cifra de afaceri a întreprinderilor active economic din 
microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2010 

 

Localitate Mii RON Pondere 

Oraş Flămânzi 41.477,5 43,3% 

Frumuşica 15.532,7 16,2% 

Stăuceni 11.079,8 11,6% 

Deleni 8.750,4 9,1% 

Todireni 8.104,7 8,5% 

Suliţa 3.901,4 4,1% 

Răuseni 2.050,8 2,1% 

Lunca 1.770,5 1,8% 

Călăraşi 778,1 0,8% 

Albeşti 757,2 0,8% 

Copălău 661,0 0,7% 

Hlipiceni 499,3 0,5% 

Blândeşti 487,2 0,5% 

GAL "Colinele Moldovei" 95.850,6 100,0% 

 Sursa: MF 

Distribuţia întreprinderilor active economic din comunele Răuseni, Stăuceni, Suliţa şi Todireni pe sectoare economice, în 
anul 2010 

Sectiune Răuseni Stăuceni Suliţa Todireni 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor  33,3% 36,8% 28,6% 33,3% 

Industria prelucrătoare - 15,8% 14,3% 22,2% 

Construcţii - 31,6% 21,4% 22,2% 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 33,3% - 21,4% 22,2% 

Hoteluri şi restaurante 33,3% 5,3% 7,1% - 

Transport şi depozitare - 5,3% 7,1% - 

Tranzacţii imobiliare - 5,3% - - 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - - - - 

Informaţii şi comunicaţii - - - - 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport - - - - 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sursa: Ministerul Finanţelor 
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În ceea ce priveşte distribuţia cifrei de afaceri din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” pe 

sectoare economice, cel mai productiv sector din 

anul 2010 a fost Industria prelucrătoare (29.778,1 mii 

RON - 31,1%), aceasta fiind urmată de Comerţul cu 

ridicata şi cu amănuntul  (27.694,3 mii RON - 28,9%), 

Agricultură, silvicultură şi pescuit (16.052,3 mii RON - 

16,7%), Transport şi depozitare (10.747,1 mii RON - 

11,2%) şi Construcţii (8.291,4 mii RON - 8,7%).  

 
În sectoarele Hoteluri şi restaurante, Informaţii şi 

comunicaţii, Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice, Tranzacţii imobiliare şi Activităţi de servicii 

administrative şi activităţi de servicii suport cifra 

totală de afaceri variază între 1.796,7 mii RON şi 33,7. 

Per ansamblu, aceste domenii cumulează doar 3,44% 

  Distribuţia cifrei de afaceri a întreprinderilor active economic din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” pe sectoare 

economice, în anul 2010 

 
Sector Mii RON Pondere 

Industria prelucrătoare 29.778,1 31,1% 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul  27.694,3 28,9% 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 16.052,3 16,7% 

Transport şi depozitare 10.747,1 11,2% 

Construcţii 8.291,4 8,7% 

Hoteluri şi restaurante 1.796,7 1,9% 

Informaţii şi comunicaţii 796,9 0,8% 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 490,0 0,5% 

Tranzacţii imobiliare 170,2 0,2% 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 33,7 0,04% 

Total 95850,6 100,0% 

Sursa: Ministerul Finanţelor 
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din cifra totală de afaceri din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei”.  

 

Localitatea componentă a microregiunii analizate 

care a înregistrat, în anul 2010, cea mai ridicată cifră 

medie de afaceri pe întreprindere activă economic 

este oraşul Flămânzi (1.091,5 mii RON). Cifra medie 

de afaceri din această localitate este de peste două 

ori mai ridicată decât valoarea medie din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” (535,5 mii 

RON).  

 

Alte localităţi care prezintă cifre medii de afaceri 

superioare valorii din microregiune sunt: comuna 

Frumuşica (970,8 mii RON), comuna Todireni (900,5 

mii RON) şi comuna Stăuceni (583,1 mii RON).  

 

La polul opus, există localităţi în cadrul cărora cifra 

medie de afaceri pe întreprindere activă economic 

este cu mult sub media din microregiune: comuna 

Hlipiceni (62,4 mii RON), comuna Copălău (73,4 mii 

RON), comuna Albeşti (94,6 mii RON), comuna 

Călăraşi (97,3 mii RON), comuna Lunca (196,7 mii 

RON), comuna Blândeşti (243,6 mii RON), comuna 

Deleni (265,2 mii RON), comuna Suliţa (278,7 mii 

RON) şi comuna Răuseni (341,8 mii RON).  
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Repartizarea populaţiei active 

 
 
Potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice,  

numărul de salariaţi din întreprinderile active 

economic din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, din anul 2010, este de 990 persoane. Cea 

mai mare parte a acestor salariaţi îşi desfăşoară 

activitatea în unităţile economice din oraşul Flămânzi 

(376 salariaţi – 38%), acesta fiind urmat de comuna 

Stăuceni (173 salariaţi – 17,5%), comuna Deleni (141 

salariaţi – 14,2%), comuna Frumuşica (105 salariaţi – 

10,6%), comuna Todireni (55 salariaţi – 5,6%) şi 

comuna Suliţa (47 salairaţi – 4,7%).  

 

În alte localităţi componente din microregiune 

numărul de salariaţi din întreprinderile active 

economic este foarte redus: comuna Blândeşti - 3 

salariaţi, comuna Călăraşi – 10 salariaţi, comuna 

Hlipiceni – 13 salariaţi, comuna Albeşti – 15 salariaţi, 

comuna Lunca – 16 salariaţi, comuna Răuseni – 18 

salariaţi şi comuna Copălău – 18 salariaţi.  

 

În ceea ce priveşte distribuţia numărului de salariaţi 

pe sectoare economice, observăm că domeniul cel 

mai dezvoltat din acest punct de vedere de la nivel 

local este Sectorul industrial şi de artizanat. În cadrul 

acestuia îşi desfăşoară activitatea 320 salariaţi, 

reprezentând 32,3% din numărul total de salariaţi din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”. 

Aproximativ jumătate din personalul salariat din 

sectorul industrial şi de artizanat îşi desfăşoară 

activitatea în oraşul Flămânzi (162 persoane). 

 

 

 
 

Poziţia secundă în funcţie de numărul total de 

salariaţi este ocupată de sectorul comercial în cadrul 

căruia lucrează 262 persoane (26,5% din numărul 

total de salariaţi). În acelaşi timp în construcţii sunt 

activi 165 salariaţi (16,7% din totalul efectivului de 

salariaţi). 

 

Sectorul agricol este deservit de 127 salariaţi, care 

reprezintă 12,8% din numărul total de salariaţi din 

microregiune, iar sectorul serviciilor de 116 salariaţi 

(11,7%).  

Situaţia salariaţilor din localităţile componente ale microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2010 
 

 

Total 
salariaţi 

Sector 
agricol 

Sector industrial 
şi de artizanat Construcţii 

Sector de 
comerţ 

Sector privind 
serviciile 

GAL "Colinele 
Moldovei" 990 127 320 165 262 116 

Oraş Flămânzi 376 21 162 17 107 69 

Stăuceni 173 3 61 86 13 10 

Deleni 141 30 3 47 50 11 

Frumuşica 105 34 49 - 19 3 

Todireni 55 3 36 2 14 - 

Suliţa 47 24 5 8 9 1 

Copălău 18 - - - 10 8 

Răuseni 18 9 - - 8 1 

Lunca 16 3 - - 13 - 

Albeşti 15 - 2 1 5 7 

Hlipiceni 13 - 2 4 4 3 

Călăraşi 10 - - - 7 3 

Blândeşti 3 - - - 3 - 

Sursa: Ministerul Finanţelor 
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Sursa: INS

Conform Institutului Naţional de Statistică, în 

perioada 1991-2010 numărul mediu al salariaţilor din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” a urmat un 

trend puternic descendent. Astfel, în anul 2010 

numărul mediu al salariaţilor a scăzut cu 46,36% faţă 

de situaţia înregistrată în anul 1991. Per ansamblu, 

evoluţia anuală a numărului mediu de salariaţi a fost 

sinusoidală, existând ani cu scădere semnificative 

urmaţi de ani cu evoluţii pozitive.  

 

Localităţile care au înregistrat cele mai semnificative 

scăderi ale numărului mediu al salariaţilor în 

intervalul anterior menţionat sunt: comuna Hlipiceni 

(-62,46%), comuna Stăuceni (-61,7%) şi comuna 

Copălău (-59,42%). La polul opus, localităţile care au 

înregistrat scăderi mai moderate sunt: comuna 

Frumuşica (-35,6%), comuna Lunca (-36,7%), comuna 

Suliţa (-37,7%) şi comuna Todireni (-36,1%). 

 

 
 
 
În ceea ce priveşte situaţia şomajului din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, conform 

Institutului Naţional de Statistică, în decembrie 2011 

erau înregistraţi 662 şomeri, cu 4,6% mai mult decât 

în luna precedentă. Evoluţia lunară a numărului de 

şomeri în perioada ianuarie 2010 – decembrie 2011 

arată trendul descendent pe care l-a urmat acest 

indicator, rata medie lunară a creştere a numărului 

de şomeri fiind de -3,22%.  

 

Aproape în toate localităţile componente ale 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”  numărul de 

şomeri din luna decembrie 2011 a scăzut faţă de 

numărul de şomeri din aceeaşi perioadă a anului 

 

 

 

 

 

precedent. Excepţie face comuna Blândeşti unde 

numărul de şomeri a înregistrat o creştere de 7,7%.  

 

Localităţile în cadrul cărora numărul de şomeri a avut 

cea mai semnificativă scădere sunt: comuna Călăraşi -

93,4%, comuna Răuseni -78,4%, comuna Hlipiceni -71% 

şi comuna Frumuşica -61,4%.  Evoluţia înregistrată în 

alte localităţi din microregiune este următoarea: 

comuna Albeşti -37,9%, comuna Lunca -37,1%, comuna 

Todireni -33,3%, comuna Copălău -30,9%, oraşul 

Flămânzi -19,8%, comuna Deleni -12,9%, comuna 

Stăuceni -4,5% lu comuna Suliţa -2,3%.  
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Distribuţia numărului de şomeri înregistraţi în 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” pe 

localităţi  arată o concentrare destul de puternică în 

comuna Deleni (183 şomeri - 27,6%) şi oraşul Flămânzi 

(146 şomeri - 22,1%). Aceste localităţi sunt urmate de 

comuna Copălău (47 şomeri - 7,1%), comuna 

Frumuşica (44 şomeri - 6,6%), comuna Stăuceni (42 

şomeri - 6,3%), comuna Suliţa (42 şomeri - 6,3%), 

comuna Albeşti (41 şomeri - 6,2%), comuna Todireni 

(34 şomeri - 5,1%), comuna Lunca (22 şomeri  - 3,3%), 

comuna Hlipiceni (20 şomeri - 3%), comuna Călăraşi 

(16 şomeri  - 2,4%), comuna Blândeşti (14 şomeri  - 

2,1%) şi comuna Răuseni (11 şomeri  - 1,7%).  

 

În ceea ce priveşte distribuţia şomerilor din luna 

decembrie 2011 din microregiune pe sexe, 54,5% din 

aceştia sunt de sex masculin (361 şomeri) şi 45,5% 

sunt de sex feminin (301 şomeri).  
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Sursa: INS  
 

 
Distribuţia şomerilor pe sexe nu este, însă, la fel de 

echilibrată în fiecare localitate componentă a 

microregiunii. Astfel, există localităţi în cadrul cărora 

ponderea şomerilor de sex masculin este 

predominantă: comuna Răuseni (81,8%), comuna 

Blândeşti (78,6%) şi comuna Albeşti (63,4%).  

 

Pe de altă parte există şi localităţi în cadrul cărora 

numărul şomerilor de sex masculin este inferior 

numărului şomerilor de sex feminin (oraşul Flămânzi 

– 43,2% şomeri de sex masculin) sau în care ponderea 

acestor două categorii este egală (comuna Lunca şi 

comuna Călăraşi).  
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Agricultură 
 
 
Conform Institutului Naţional de Statistică, suprafaţa 

totală a fondului funciar din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei”, în anul 2010, era de 95.790 

hectare. Din acestea, 71,8% reprezintă terenuri 

agricole (68.760 hectare) şi 28,2% reprezintă terenuri 

neagricole (27.030 hectare).  

 

Ponderea terenurilor agricole din microregiune este 

cu mult peste ponderea terenurilor agricole din 

totalul fondului funciar de la nivel naţional (61,4%) 

sau din cadrul regiunii de dezvoltare Nord-Est 

(57,6%). 

 

Suprafaţa terenurilor arabile din microregiune este 

de 48.615 hectare, reprezentând 50,8% din totalul 

fondului funciar şi 70,7% din suprafaţa terenurilor 

agricole.  

 

Păşunile ocupă o suprafaţă de 16.169 hectare, 

reprezentând a doua categorie de utilizare a 

terenurilor agricole din microregiune, după 

terenurile arabile. Astfel, păşunile ocupă un procent 

de 16,9% din totalul fondului funciar al microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei” şi 23,5% din suprafaţa 

terenurilor agricole. 

 

În anul 2010, suprafaţa fâneţelor era de 2.514 

hectare, adică 2,6% din fondul funciar şi 3,7% din 

terenurile agricole.  

 

La nivelul microregiunii se găsesc şi vii şi pepiniere 

viticole (806 hectare – 0,8% din suprafaţa fondului 

funciar) şi livezi şi pepiniere pomicole (656 hectare – 

0,7% din suprafaţa fondului funciar).  

 

În ceea ce priveşte terenurile neagricole din 

microregiune, cea mai mare parte a acestora este 

ocupată de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră (18.918 hectare – 19,75  din suprafaţa 

fondului funciar).  

 

Apele şi bălţile din localităţile componenete ale 

G.A.L. „Colinele Moldovei”  ocupă o suprafaţă de 

2.083 hectare (2,2% din fondul funciar), construcţiile 

2.016 hectare (2,1% din fondul funciar), drumurile şi 

căile ferate 1.553 hectare (1,6% din fondul funciar) şi 

terenurile degradate şi neproductive 2.460 hectare 

(2,6% din fondul funciar).  

 

Distribuţia fondului funciar din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2010 
 

Categorie Hectare Pondere 

Total fond funciar 95.790 100,0% 

Suprafaţa agricolă totală 68.760 71,8% 

Arabila 48.615 50,8% 

Păşuni 16.169 16,9% 

Fâneţe 2.514 2,6% 

Vii şi pepiniere viticole 806 0,8% 

Livezi şi pepiniere pomicole 656 0,7% 

Terenuri neagricole total 27.030 28,2% 

Paduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 18.918 19,7% 

Ape şi bălţi 2.083 2,2% 

Construcţii 2.016 2,1% 

Drumuri şi căi ferate 1.553 1,6% 

Terenuri degradate si neproductive 2.460 2,6% 

 Sursa: INS 
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Ponderea terenurilor agricole din microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei” variază de la o localitate 

la alta. Spre exemplu, în comuna Deleni ponderea 

terenurilor agricole este de 46,2%, o suprafaţă 

semnificativă din comună fiind ocupată de păduri 

(46,3%). O pondere mai redusă a terenurilor agricole 

este întâlnită şi în comuna Frumuşica (51,7%), comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suliţa (58,5%) şi comuna Copălău (59%). Acest 

procent scăzut se datorează fie ponderii ridicate a 

pădurilor din totalul fondului funciar (comuna 

Frumuşica – 41,3%, comuna Copălău – 37,2%) fie 

ponderii mai ridicate a terenurilor ocupate de ape şi 

bălţi (comuna Suliţa – 10,4%).  
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Evoluţia suprafeţei terenurilor agricole din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei este uşor 

descendentă în perioada 1990-2010, cu fluctuaţii mai 

semnificative în intervalul 1998-2004.  În anul 2010, 

suprafaţa terenurilor agricole este cu 1,2 procente 

mai scăzută decât suprafaţa înregistrată în anul 1990.  

Valoarea maximă a suprafeţei agricole din teritoriul 

G.A.L. a fost înregistrată în anul 2004 (71.543 

hectare), în timp ce valoarea minimă este cea din 

anul 2010.  

 

În cadrul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” 

există trei localităţi incluse în Zonele Defavorizate de 

Condiţii Naturale Specifice: comuna Lunca (cod 

Siruta 37912, comuna Hlipiceni (cod Siruta 37734) şi 

comuna Răuseni (cod Siruta 38679). Aceste Zone 

Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice sunt 

alcătuite din acele unităţi administrativ-teritoriale 

care formează suprafeţe continue compuse din cel 

puţin 3 UAT şi care în mod cumulativ şi ponderat cu 

suprafeţele deţinute de aceste UAT au o nota de 

bonitare a terenurilor agricole de până la valoarea de 

28 (80% din valoarea medie naţională). De asemenea, 

UAT din aceste zone nu trebuie să aibă în mod 

individual note de bonitare mai mari de valoarea 30.  

 

Conform Anexei E din Ghidul solicitantului pentru 

participarea la selecţia grupurilor de acţiune locală, 

arealele din Podişul Moldovei şi din Subcarpaţii 

Moldovei (din estul României) sunt caracterizate de 

un climat continental cu nuanţe excesive (variaţii 

mari de temperaturi între vară şi iarnă, precipitaţii 

scăzute mai ales în timpul verii) şi de soluri fie 

argiloase (greu de lucrat), fie nisipoase (cu drenaj 

 

 

 

 

rapid). Aceste caracteristici conduc la acumulări de 

săruri în sol (vara sărurile migrează către suprafaţă 

solului în procesul de evaporaţie), solurile capătând 

însuşiri chimice, fizice şi biologice nefavorabile. 

 

Localităţile incluse în Zonele Defavorizate de Condiţii 

Naturale Specifice din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” ocupă o suprafaţă de 194,21 hectare, 

reprezentând 20,3% din suprafaţa totală a teritoriului.  

 

 

20,3%

ponderea suprafeţei localităţilor  
incluse în Zonele Defavorizate de 

Condiţii Naturale Specifice  din 
totalul suprafeţei microregiunii 

G.A.L. "Colinele Moldovei"

Sursa: Anexei E din Ghidul solicitantului pentru participarea 
la selecţia grupurilor de acţiune locală
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Astfel, pe teritoriului G.A.L. „Colinele Moldovei” există trei localităţi incluse în Zonele 
Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice: comuna Lunca, comuna Hlipiceni şi comuna Răuseni. 
Acestea ocupă o suprafaţă de 20,3% din totalul fondului funciar al microregiunii. 

 
 

 

 

Conform Anexei 10 Zone cu Potenţial Agricol din 

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 121 din PNDR, 

localităţile din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” au potenţial mediu sau ridicat la 

majoritatea culturilor agricole: Porumb, Floarea 

Soarelui, Soia, Mazăre, Fasole, Sfeclă de Zahăr, 

Cartof, Rapiţă, In Ulei, In Fuior, Cânepă, Lucernă, 

Trifoi, Păşuni, Fâneţe, etc. 

 

Localitatea care a fost evaluată ca având potenţial 

ridicat pentru cele mai multe tipuri de culturi agricole 

din cadrul microregiunii este comuna Frumuşica: 

Mazăre, Fasole, Cartof, In Fuior, Cânepă, Lucernă şi 

Trifoi.  

 

 

 

 

 

Alte localităţi care au potenţial ridicat la mai multe 

culturi agricole sunt: Călăraşi (Mazăre, Trifoi, Piersic, 

Cais), Todireni (Mazăre, Trifoi, Vie Vin, Vie Masă), 

Albeşti (Mazăre, Trifoi, Vie Masă), Copălău (Mazăre, 

Trifoi, Vie Masă), Hlipiceni (Mazăre, Vie Vin, Vie 

Masă), Stăuceni (Mazăre, Trifoi, Vie Masă) şi Suliţa 

(Mazăre, Trifoi, Vie Masă).  

 

Tabelul din pagina următoare prezintă situaţia 

detaliată a potenţialului agricol deţinut de localităţile 

componente ale microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei”: 
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Potenţialul agricol al localităţilor componente ale microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” 

 

Comuna Albeşti Călăraşi Copălău Flămânzi 
Frumu- 

şica Hlipiceni Lunca Răuseni Stăuceni Suliţa Todireni Deleni 

Grau             

Orz             

Porumb             

F.Soarelui             

Soia             

Mazare             

Fasole             

Sf.Zahar             

Cartof              

Rapita             

In Ulei             

In Fuior             

Canepa             

Tutun             

Lucerna             

Trifoi             

Pasuni             

Fanete             

Leg.T             

Leg.Crio             

Vie Vin             

Vie Masa             

Piersic -  - - -    - -   

Cais -  - - -    - -   

Prun  -  - -   - -   - 

Cires/Visin  -   -   -    - 

Mar 
Termo - -  - - -  - -   - 

Mar Crio - -  - - -  - -  - - 

Nuc             

Gutui             

Nectarine             

Migdal             

Arbusti             
 potenţial ridicat 
 poteţial mediu 

 potenţial scăzut 
Sursa: Anexa 10 Zone cu Potenţial Agricol din Ghidul Solicitantului pentru Măsura 121 din PNDR 
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distribuţia suprafeţei cultivate din 
microregiunea G.A.L. "Colinele 

Moldovei" pe principalele culturi, în 
anul 2002

Sursa: INS  
 

 

 
 

Principala cultură din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” din punct de vedere al suprafeţei este cea 

de Porumb boabe. În anul 2002, suprafaţa cultivată 

cu porumb boabe a fost de 26.258 hectare, aceasta 

fiind urmată de suprafaţa cultivată cu grâu şi secară 

(4.535 hectare), floarea soarelui (4.409 hectare), 

legume (1.734 hectare), cartofi (1.274 hectare) şi 

sfeclă de zahăr (911 hectare). 

 

În ceea ce priveşte producţia agricolă vegetală din 

microregiune din anul 2002, au fost obţinute 78.751 

tone de porum boabe, 17.723 tone de cartofi, 17.628 

hectare de sfeclă de zahăz, 17.218 tone de legume, 

13.163 tone de grâu şi secară şi 8.609 tone de floarea 

soarelui.  

Suprafaţa cultivată cu principalele culturi în microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2002 (hectare) 
  

  
Grau si 
secara 

Porumb 
boabe 

Floarea 
soarelui 

Sfecla de 
zahar 

Cartofi Legume 

Albeşti 517 3121 430 70 70 120 

Călăraşi 120 2527 250 50 50 90 

Copălău 240 2746 204 100 151 186 

Deleni 824 2220 332 56 150 314 

Flămânzi 330 3240 225 201 301 250 

Frumuşica 500 1440 307 52 115 167 

Hlipiceni 525 1709 771 72 55 76 

Lunca 106 2465 280 65 150 230 

Răuseni 413 1442 580 45 45 77 

Stăuceni 400 918 220 70 15 30 

Suliţa 200 2819 150 100 122 120 

Todireni 360 1611 660 30 50 74 

Total G.A.L. "Colinele Moldovei 4535 26258 4409 911 1274 1734 

   Sursa: INS 
Producţia agricolă vegetală la principalele culturi în microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2002 (tone) 

  

  
Grau si 
secara 

Porumb 
boabe 

Floarea 
soarelui 

Sfecla de 
zahar 

Cartofi Legume 

Albeşti 1194 8217 603 1050 770 1252 

Călăraşi 374 7963 555 500 620 1202 

Copălău 741 6706 382 2400 2718 1203 

Deleni 2606 9687 668 1554 1000 3279 

Flămânzi 1050 10836 515 5020 5270 3137 

Frumuşica 1571 3944 583 832 1610 1848 

Hlipiceni 1635 5506 1444 1296 780 1009 

Lunca 250 6508 538 650 1420 1299 

Răuseni 1376 5299 1086 1035 823 775 

Stăuceni 740 2410 424 840 150 386 

Suliţa 606 7390 346 2000 1910 926 

Todireni 1020 4285 1465 451 652 902 

Total G.A.L. "Colinele Moldovei 13163 78751 8609 17628 17723 17218 

   Sursa: INS 
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19350,2

13911,3

9929,6

2999,1

2902,5

1952,6

Sfecla de 
zahar

Cartofi

Legume

Porumb 
boabe

Grau si secara

Floarea 
soarelui

producţia medie la hectar a 
principalelor culturi din 

microregiunea G.A.L. "Colinele 
Moldovei" în anul 2002

Sursa: INS  
 
 

Cea mai mare valoare  a producţiei medii la hectar a 

principalelor culturi din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” din anul 2002 a fost înregistrată 

în cazul sfeclei de zahăr (19.350,2 kg/ha). Producţia 

medie la hectar în cazul celorlalte culturi este 

următoarea: cartofi – 13.911,3 kg/ha, legume – 

9.929,6 kg/ha, porumb boabe – 2.999,1 kg/ha, grâu şi 

secară – 2.902,5 kg/ha şi floarea soarelui – 1.952,6 

kg/ha.  

 

 

Cea mai mare producţie medie la hectar de sfeclă de 

zahăr a fost obţinută în comuna Deleni (27.750 

kg/ha), aceasta fiind urmată de oraşul Flămânzi 

(24.975 kg/ha) şi comuna Copălău (24.000 kg/ha). Pe 

de altă parte, cea mai ridicată producţie medie de 

grâu şi secară este obţinută în comuna Răuseni 

(3.332 kg/ha), cea mai mare producţie medie de 

porumb boabe în comuna Deleni (4.364 kg/ha), cea 

mai mare producţie medie de floarea soarelui în 

comuna Suliţa (2.307 kg/ha), cea mai mare producţie 

medie de cartofi în comuna Răuseni (18.289 kg/ha), 

iar cea mai mare producţie de legume în comuna 

Călăraşi (13.356 kg/ha).  

 

În ceea ce priveşte efectivele de animale din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 

2002 existau 17.383 bovine, 19.084 porcine, 64.700 

ovine şi 347.037 păsări. O parte importantă din 

efectivele de porcine era localizată în oraşul Flămânzi 

(20,5%), în timp ce un procent semnificativ din 

efectivele de ovine se datorează comunei Deleni 

(16,5%), iar un procent semnificativ din bovine 

comunei Suliţa (13,5%). 

 

La nivelul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”, în 

anul 2002 s-a înregistrat 5.041 tone greutate in viu a 

animalelor destinate sacrificarii pentru consum, 

301.868 hectolitri productie de lapte de vaca si 

bivolita (inclusiv consumul viteilor), 113.696 tone 

productie de lana şi 36.338 mii oua.  

 

Producţia medie agricolă vegetală la principalele culturi în microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2002 
(kg/hectar) 

  

  
Grau si 
secara 

Porumb 
boabe 

Floarea 
soarelui 

Sfecla de 
zahar 

Cartofi Legume 

Albeşti 2309 2633 1402 15000 11000 10433 

Călăraşi 3117 3151 2220 10000 12400 13356 

Copălău 3088 2442 1873 24000 18000 6468 

Deleni 3163 4364 2012 27750 6667 10443 

Flămânzi 3182 3344 2289 24975 17508 12548 

Frumuşica 3142 2739 1899 16000 14000 11066 

Hlipiceni 3114 3222 1873 18000 14182 13276 

Lunca 2358 2640 1921 10000 9467 5648 

Răuseni 3332 3675 1872 23000 18289 10065 

Stăuceni 1850 2625 1927 12000 10000 12867 

Suliţa 3030 2621 2307 20000 15656 7717 

Todireni 2833 2660 2220 15033 13040 12189 

Total G.A.L. "Colinele Moldovei 2903 2999 1953 19350 13911 9930 

   Sursa: INS 
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Efectivele de animale din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2002  

 

    Bovine Porcine Ovine Pasari 

Albeşti   1487 1144 5144 21930 

Călăraşi   1185 1099 3980 25483 

Copălău   1405 1210 4115 26000 

Deleni   1735 2240 10643 13108 

Flămânzi   1855 3904 6915 56450 

Frumuşica   1172 1376 5509 31663 

Hlipiceni   1266 1890 5554 37250 

Lunca   1920 1940 7020 26600 

Răuseni   984 1348 3350 21423 

Stăuceni   1009 644 3334 20200 

Suliţa   2350 1474 5921 31730 

Todireni   1015 815 3215 35200 

Total G.A.L. "Colinele Moldovei   17383 19084 64700 347037 

   Sursa: INS 
Producţia agricolă animală din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2002  

 

  

  Greutatea in viu a 
animalelor destinate 

sacrificarii pentru 
consum 

Productia de lapte 
de vaca si bivolita 
(inclusiv consumul 

viteilor) 

Productia de 
lana 

Productia de 
oua 

 

  Tone greutate vie Hectolitri (100 l) Kilograme Mii bucati 

Albeşti   480 24288 6130 1997 

Călăraşi   349 20412 6000 2203 

Copălău   403 19150 6850 3704 

Deleni   487 28256 22476 1200 

Flămânzi   761 41475 13000 5275 

Frumuşica   442 21888 7960 3315 

Hlipiceni   426 24343 9600 3150 

Lunca   426 35678 14000 3384 

Răuseni   256 19764 7130 2240 

Stăuceni   262 21218 6330 2210 

Suliţa   363 26734 8220 2560 

Todireni   386 18662 6000 5100 

Total G.A.L. "Colinele Moldovei   5041 301868 113696 36338 

   Sursa: INS 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 
 

 

67 

Microîntr
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Întreprind
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(50-249 
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9,1%

distribuţia întreprinderilor active 
economic din microregiunea G.A.L. 
"Colinele Moldovei" pe categorii de 

mărime, în anul 2010

Sursa: MF

Industrie – IMM-uri – Micro-
întreprinderi 

 
În microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” îşi 

desfăşoară activitatea 22 întreprinderi în Industria 

prelucrătoare, din care 72,7% au între 0-9 salariaţi 

intrând în categoria microîntreprinderilor (16 

întreprinderi), 18,2% au între 10-49 salariaţi, intrând în 

categoria întreprinderilor mici (4 întreprinderi) şi 9,1% 

au între 50 şi 249 salariaţi, intrând în categoria 

întreprinderilor mijlocii (2 unităţi). 

 

Cea mai dezvoltată ramură industrială din teritoriul 

GAL este Fabricarea produselor de morărit (4 

întreprinderi active economic), aceasta fiind urmată 

de Fabricarea de mobilă n.c.a. (3 întreprinderi) şi 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 

produselor proaspete de patiserie (2 întreprinderi). 

 

Alte ramuri industriale prezente în microregiune 

sunt: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 

(exclusiv lenjeria de corp), Fabricarea altor articole 

din beton, ciment şi ipsos, Fabricarea altor elemente 

de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii, 

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de 

lanţuri şi arcuri, Fabricarea articolelor din material 

plastic pentru construcţii, Fabricarea de  furnire şi a  

panourilor din lemn, Fabricarea de articole 

confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei 

şi lenjeriei de corp), Fabricarea de articole de 

 Situaţia întreprinderilor din industrie din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2010 
 

  
Total 

întreprinderi 
Microîntre

prinderi 
Întreprin
deri mici 

Întreprin
deri 

mijlocii 
Întreprinderi 

mari 

Fabricarea produselor de morărit 4 2 2 - - 

Fabricarea de mobilă n.c.a. 3 3 
 

- - 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 
produselor proaspete de patiserie 2 1 - 1 - 

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) 1 - 1 - - 

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 1 1 - - - 

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi 
tâmplărie, pentru construcţii 1 - - 1 - 

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea 
de lanţuri şi arcuri 1 1 - - - 

Fabricarea articolelor din material plastic pentru 
construcţii 1 1 - - - 

Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn 1 1 - - - 

Fabricarea de articole confecţionate din textile 
(cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1 - 1 - - 

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru 
lucru 1 1 - - - 

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 
componente ale structurilor metalice 1 1 - - - 

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 1 1 - - - 

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor  1 1 - - - 

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 
n.c.a. 1 1 - - - 

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei  1 1 - - - 

Total 22 16 4 2 - 

  Sursa: Ministerul Finanţelor 
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microregiunea G.A.L. "Colinele 
Moldovei", pe localităţi, în anul 2010

Sursa: MF

îmbrăcăminte pentru lucru, Fabricarea de construcţii 

metalice şi părţi componente ale structurilor 

metalice, Fabricarea de mobilă pentru birouri şi 

magazine, Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor, 

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 

n.c.a. şi Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei. 

 

Cele mai multe întreprinderi industriale din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” au sediul 

în oraşul Flămânzi (31,8%). De asemenea, 22,7% din 

întreprinderile din industrie îşi desfăşoară activitatea 

în comuna Frumuşica, 13,6% în comuna Stăuceni, 9,1% 

în comuna Deleni, 9,1% în comuna Suliţa, 9,1% în 

comuna Todireni şi 4,5% în comuna Albeşti.  
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Comerţ
72,6%
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microregiunea G.A.L. "Colinele 

Moldovei", pe sectoare, în anul 2010

Sursa: MF

Microîntr

eprinderi 
(0-9 

salariaţi)
96,5%

Întreprind

eri mici 
(10-49 

salariaţi)

3,5%

distribuţia întreprinderilor active 
economic din comerţ din 

microregiunea  G.A.L. "Colinele 
Moldovei", în anul 2010

Sursa: MF

Comerţ şi sector de servicii 

 
Sectorul terţiar din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” este format din 117 întreprinderi active 

economic, din care 72,6% desfăşoară activităţi de 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor şi motocicletelor, iar 27,4% activităţi 

în domeniul serviciilor.  

 

Majoritatea întreprinderilor active din comerţ au 

maxim 9 salariaţi, intrând în categoria 

microîntreprinderilor (96,5%). Doar 3,5% din 

întreprinderi au între 10 şi 49 salariaţi (întreprinderi 

mici).  

 

Cele mai multe întreprinderi active din comerţ îşi 

desfăşoară activitatea în comuna Deleni (20 

întreprinderi – 23,5% din totalul întreprinderilor din 

comerţ din microregiune). Aceasta este urmată de 

oraşul Flămânzi (17 întreprinderi – 20%), comuna 

Stăuceni (7 întreprinderi – 8,2%), comuna Copălău (6 

întreprinderi), comuna Frumuşica (6 întreprinderi), 

comuna Lunca (6 întreprinderi), comuna Călăraşi (5 

întreprinderi), comuna Hlipiceni (5 întreprinderi), 

comuna Suliţa (4 întreprinderi), comuna Todireni (3 

întreprinderi), comuna Blândeşti (2 întreprinderi), 

comuna Răuseni (2 întreprinderi) şi comuna Albeşti (2 

întreprinderi). 

 

 

 

Din cele 85 întreprinderi din comerţ din 

microregiune, 71  unităţi realizează  Comerţ cu 

amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor (83,5%), 10 unităţi realizează Comerţ 

cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi 

motociclete (11,7%), iar 4 unităţi realizează Comerţ cu 

ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 

autovehiculelor şi a motocicletelor (4,7%). 

 

 
 Distribuţia întreprinderilor din comerţ din microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei” pe localităţi, în anul 2010 
 

Localitate Număr Pondere 

Deleni 20 23,5% 

Oraş Flămânzi 17 20,0% 

Stăuceni 7 8,2% 

Copălău 6 7,1% 

Frumuşica 6 7,1% 

Lunca 6 7,1% 

Călăraşi 5 5,9% 

Hlipiceni 5 5,9% 

Suliţa 4 4,7% 

Todireni 3 3,5% 

Blândeşti 2 2,4% 

Răuseni 2 2,4% 

Albeşti 2 2,4% 

G.A.L. "Colinele Moldovei" 85 100,0% 

 Sursa: Ministerul Finanţelor 
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Din cele 71 întreprinderi active din Comerţul cu 

amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor, 80,3% desfăşoară Comerţ cu 

amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse alimentare,  băuturi şi 

tutun (57 întreprinderi). De asemenea, 7 unităţi 

economice realizează Comerţ cu amănuntul al 

produselor farmaceutice, în magazine specializate, 

iar 2 unităţi realizează  Comerţ cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 

de produse nealimentare. Alte ramuri prezente la 

nicelul microregiunii sunt: Comerţ cu amănuntul al 

altor produse alimentare, în magazine specializate, 

Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al 

articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în 

magazine specializate, Comerţ cu amănuntul al cărnii 

şi al produselor din carne, în magazine specializate, 

Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, 

băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin 

standuri, chioşcuri şi pieţe, Comerţ cu amănuntul al 

textilelor, în magazine specializate.  

 

În cazul Comerţului cu ridicata cu excepţia 

comerţului cu autovehicule şi motociclete,   50% din 

firme desfăşoară Comerţ cu ridicata al materialului  

 

 

lemnos şi a materialelor de construcţie şi 

echipamentelor sanitare (5 întreprinderi), iar 20% 

desfăşoară Comerţ cu ridicata nespecializat (2 

întreprinderi). În cadrul acestei ramuri mai 

funcţionează: Comerţ cu ridicata al combustibililor 

Situaţia întreprinderilor din comerţ din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2010 
 

Diviziune economică Clasă 
Număr 
firme 

Comerţ cu amănuntul, cu 
excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor 
  
  
  
  
  
  

  

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 
de produse alimentare,  băuturi şi tutun 57 

Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 7 

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă 
de produse nealimentare 2 

Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate  1 

Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine specializate 1 

Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine 
specializate 1 

Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din 
tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 1 

Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 1 

Comerţ cu ridicata cu excepţia 
comerţului cu autovehicule şi 
motociclete   

  

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare 5 

Comerţ cu ridicata nespecializat 2 

Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor 
derivate 1 

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 1 

Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 1 

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

Comerţ cu  autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 1 

Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 1 

Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 1 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 1 

Total 
 

85 

Sursa: Ministerul Finanţelor 
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solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate, 

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor şi 

Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi 

materiale de construcţii. 

 

Ramura de Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, 

întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a 

motocicletelor este formată din patru întreprinderi 

active economic care realizează următoarele 

activităţi: Comerţ cu  autoturisme şi autovehicule 

uşoare (sub 3,5 tone), Comerţ cu amănuntul de piese 

şi accesorii pentru autovehicule, Comerţ cu ridicata 

de piese şi accesorii pentru autovehicule şi 

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor.  

 

În ceea ce priveşte sectorul serviciilor,  25% din 

întreprinderi îşi desfăşoară activitatea în oraşul 

Flămânzi (8 întreprinderi), 12,5% în comuna Albeşti (4 

întreprinderi), 9,4% în comuna Călăraşi (3 

întreprinderi), 9,4% în comuna Copălău (3 

întreprinderi), 9,4% în comuna Deleni (3 

întreprinderi), 9,4% în comuna Stăuceni (3 

întreprinderi), 6,3% în comuna Frumuşica (2 

întreprinderi), 6,3% în comuna Răuseni (2 

întreprinderi), 6,3% în comuna Suliţa (2 întreprinderi), 

3,1% în comuna Hlipiceni (1 întreprindere) şi 3,1% în 

comuna Lunca (1 întreprindere).  

 

Cea mai dezvoltată ramură economică din cadrul 

sectorului serviciilor este Hoteluri şi restaurante (17 

întreprinderi).  În rândul acestui domeniu se remarcă, 

în special, numărul ridicat de întreprinderi economice 

care au ca principală activitate „Baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor” (14 unităţi 

economice). 

 

 

 
 Distribuţia întreprinderilor din servicii din microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei” pe localităţi, în anul 2010 
 

Localitate Număr Pondere 

Oraş Flămânzi 8 25,0% 

Albeşti 4 12,5% 

Călăraşi 3 9,4% 

Copălău 3 9,4% 

Deleni 3 9,4% 

Stăuceni 3 9,4% 

Frumuşica 2 6,3% 

Răuseni 2 6,3% 

Suliţa 2 6,3% 

Hlipiceni 1 3,1% 

Lunca 1 3,1% 

G.A.L. "Colinele Moldovei" 32 100% 

 Sursa: Ministerul Finanţelor 

 

 

Situaţia întreprinderilor din servicii din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2010 
  

Sector Clasă CAEN 
Număr 
firme 

Hoteluri şi restaurante  Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 14 

Restaurante 2 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 1 

Transport şi depozitare Transporturi rutiere de mărfuri 4 

Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 3 

Tranzacţii imobiliare 
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate 4 

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice Activităţi veterinare 2 

Informaţii şi comunicaţii Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 1 

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 1 

Total 
 

32 

  Sursa: Ministerul Finanţelor 
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Astfel, teritoriul G.A.L. „Colinele Moldovei” este omogen din punct de vedere economic, 
localităţile componente ale microregiunii prezentând resurse economice asemănătoare (fondul 
funciar, resursele umane, tradiţia în agricultură, etc.) şi întâmpinând dificultăţi economice 
similare  (numărul scăzut de întreprinderi active, diversitate economică redusă, infrastructură 
fizică slab dezvoltată, etc.). 

De asemenea, în rândul Hotelurilor şi restaurantelor 

mai funcţionează 2 întreprinderi în domeniul 

Restaurante şi o întreprindere şi Hoteluri şi alte 

facilităţi de cazare similare. 

 

Din cele 7 firme care realizează Transport şi 

depozitare în microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, 4 desfăşoară Transporturi rutiere de 

mărfuri, iar 3 desfăşoară Alte transporturi terestre de 

călători n.c.a. 

 

Alte ramuri din cadrul sectorului serviciilor prezente 

în microregiune sunt: Închirierea şi subînchirierea 

bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (4 

întreprinderi), Activităţi veterinare (2 întreprinderi), 

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune (1 

întreprinderi) şi Activităţi generale de curăţenie a 

clădirilor (1 întreprindere). 
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II.1.7. Echipamente prezente sau 

accesibilitatea populaţiei la aceste 

servicii 

Sănătate 

Accesul la infrastructura de sănătate, educaţie sau 

recreere variază în microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” în funcţie de localitatea componentă. Per 

ansamblu, locuitorii microzonei dispun acces la 

cabinete medicale (de familie  sau de specialitate), 

dar şi la cabinete stomatologice. În microregiune 

lipseşte, însă, un spital, cele mai apropiate unităţi de 

acest fel aflându-se în municipiul Botoşani, oraşul 

Hârlău sau municipiul Iaşi: 

→ Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” 

Botoşani; 

→ Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani; 

→ Spitalul de Copii Botoşani; 

→ Spitalul de Psihiatrie Botoşani; 

→ Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” 

Botoşani; 

→ Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani; 

→ Spitalul Orăşenesc Hârlău; 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae 

Oblu” Iaşi; 

→ Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. 

Maria” Iaşi; 

→ Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie 

„Elena Doamna” Iaşi; 

→ Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 

Paraschiva” Iaşi; 

→ Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie 

„Cuza Vodă” Iaşi; 

→ Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 

Spiridon” Iaşi; 

→ Spitalul Clinic Militar de Urgenţă; 

→ Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi; 

→ Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 

G.I.M. Georgescu”; 

→ Spitalul Clinic de Psihiatrei „Socola” Iaşi; etc. 
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Situaţia infrastructurii de sănătate, educaţie şi recreere din microregiune  

 

    Medical Învăţământ 

Dotări sportive 
din unităţile 
educaţionale 

    Spital Medic Dentist Primar Secundar Universitar 

Teren 
de 

fotbal 

Sală 
de 
sport 

Microregiunea 
G.A.L. 
"Colinele 
Moldovei" 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Da Da Da Nu Da Da 

Distanţa de la centrul 
teritoriului la cel mai 
apropiat obiectiv 

26 km - - - - 65 km - - 

Albeşti 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

45 km - 14 km - - 85 km 11 km 28 km 

Blândeşti 

Existenţă (Da/Nu) Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

18 km 8 km 8 km - - 58 km - 18 km 

Călăraşi 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Da Da Da Nu Nu Da 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

76 km - - - - 67 km 7 km - 

Copălău 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Da Da Da Nu Nu Nu 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

21 km - - - - 62 km 8 km 8 km 

Deleni 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Da Da Da Nu Nu Da 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

5 km - - - - 76 km 19 km - 

Flămânzi 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Nu Da Da Nu Da Da 

Distanţa de la centrul 
oraşului la cel mai 
apropiat obiectiv 

19 km - 8 km - - 69 km - - 

Frumuşica 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

15 km - 11 km - - 73 km - 4 km 

Hlipiceni 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Da Da Da Nu Da Nu 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

45 km - - - - 80 km - 14 km 

Lunca 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

33 km - 13 km - - 72 km - 27 km 

Răuseni 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

52 km - 6 km - - 74 km - 7 km 

Stăuceni 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

8 km - 8 km - - 48 km 8 km 8 km 

Suliţa 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Nu Da Da Nu Nu Nu 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

26 km - 10 km - - 65 km 18 km 18 km 

Todireni 

Existenţă (Da/Nu) Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu 

Distanţa de la centrul 
comunei la cel mai 
apropiat obiectiv 

43 km - 4 km - - 80 km - 18 km 

 Sursa: INS 
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Localitatea componentă a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” care dispune de cel mai dificil 

acces la serviciile medicale este comuna Blândeşti. În 

cadrul acesteia, conform Institutului Naţional de 

Statistică, în anul 2010 nu funcţiona nicio unitate 

medico-sanitară. Astfel, locuitorii sunt nevoiţi să 

apeleze la serviciile medicale furnizate în alte localităţi 

din cadrul microregiunii sau chiar în localităţi în afara 

acesteia.  

 

În teritoriul acoperit de G.A.L. „Colinele Moldovei” 

funcţionează 2 unităţi medico-sociale: o unitate în 

comuna Suliţa şi o unitate în oraşul Flămânzi. Unităţile 

medico-sociale sunt instituţiile publice specializate, cu 

paturi, cu personalitate juridică, în subordinea 

autorităţilor administraţiei publice locale, care asigură 

persoanelor cu nevoi medico-sociale servicii de 

îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale. 

 

 

 

 În ceea ce priveşte cabinetele medicale şcolare - 

unităţi sanitare care funcţionează în şcoli şi unităţi de 

învăţământ superior, care asigură asistenţă medicală 

generală preventivă, curativă de urgenţă pentru 

elevii/studenţii arondaţi – la nivelul microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei” funcţionează două astfel 

de structuri, ambele situate în oraşul Flămânzi.  

 

De asemenea, în microregiune funcţionează 6 

cabinete stomatologice, toate aflate în proprietate 

privată. Locuitorii următoarelor comune/oraşe dispun 

de acces relativ facil la cabinete stomatologice: 

comuna Călăraşi, comuna Copălău, comuna Deleni, 

comuna Hlipiceni şi oraşul Flămânzi.  

 

În microzona G.A.L. „Colinele Moldovei” există 16 

farmacii şi puncte farmaceutice, toate în proprietate 

privată.  

 

Infrastructura de sănătate din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” în anul 2010  
 

  

Unitati 
medico-
sociale 

Cabinete 
medicale 
scolare 

Cabinete 
stomatolo

gice 

Farmacii si 
puncte 

farmaceutice 

Cabinete 
medicale 

de 
familie 

Cabinete 
medicale 

de 
specialitate Preventorii 

Albeşti 0 0 0 2 2 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 0 2 2 0 0 

Blândeşti 0 0 0 0 0 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 0 0 0 0 0 

Călăraşi 0 0 1 1 1 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 1 1 1 0 0 

Copălău 0 0 1 0 2 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 1 0 2 0 0 

Deleni 0 0 1 3 5 1 1 

din care în proprietate privată 0 0 1 3 5 1 0 

Flămânzi 1 2 2 3 3 1 0 

din care în proprietate privată 0 0 2 3 3 1 0 

Frumuşica 0 0 0 1 2 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 0 1 2 0 0 

Hlipiceni 0 0 1 1 1 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 1 1 1 0 0 

Lunca 0 0 0 3 2 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 0 3 2 0 0 

Răuseni 0 0 0 0 1 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 0 0 1 0 0 

Stăuceni 0 0 0 1 1 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 0 1 1 0 0 

Suliţa 1 0 0 1 2 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 0 1 2 0 0 

Todireni 0 0 0 0 1 0 0 

din care în proprietate privată 0 0 0 0 1 0 0 

Microregiunea G.A.L. 
"Colinele Moldovei" 

2 2 6 16 23 2 1 

din care în proprietate privată 0 0 6 16 23 2 0 

   Sursa: INS 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

76 

Cabinete 

medicale 
de familie

44,2%

Farmacii si 

puncte 
farmaceuti

ce

30,8%

Cabinete 

stomatolo
gice

11,5%

Unitati 

medico-
sociale

3,8%

Cabinete 

medicale 
scolare

3,8%

Cabinete 

medicale 
de 

specialitate

3,8%

Preventorii

1,9%

distribuţia unităţilor medicale  din 
microregiunea G.A.L. "Colinele 

Moldovei" pe categorii, în anul 2010

Sursa: INS
 

 

Localităţile Blândeşti, Copălău, Răuseni şi Todireni 

sunt singurele din cadrul microregiunii care nu dispun 

de o farmacie sau un punct farmaceutic. 

 

 Cabinete medicale de familie există în fiecare 

localitate componentă din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” cu excepţia comune Blândeşti. 

Numărul total de cabinetelor medicale de familie este 

de 23 unităţi, toate aflându-se în proprietate privată. 

Din cele 23 cabinete medicale de familie, 5 cabinete îşi 

desfăşoară activitatea în comuna Deleni (21,7%), 3 

cabinete în oraşul Flămânzi (13%), 2 cabinete în 

comuna Albeşti (8,7%), 2 cabinete în comuna Copălău 

(8,7%), 2 cabinete în comuna Frumuşica (8,7%), 2 

cabinete în comuna Lunca (8,7%), 2 cabinete în 

comuna Suliţa (8,7%) şi câte un cabinet în restul 

localităţilor din zonă. 

 

În microregiune există doar două cabinete medicale 

de specialitate, unul amplasat în comuna Deleni şi unul 

amplasat în oraşul Flămânzi. De asemenea, în comuna 

Deleni funcţionează Preventoriul TBC pentru Copii. 

Conform Institutului Naţional de Statistică acesta are 

o capacitate de 150 de paturi, cu 28,6% mai scăzută 

decât în anul 2002. Preventoriul funcţionează de mai 

bine de 60 de ani într-un conac boieresc vechi de la 

marginea localităţii Deleni, clădirea fiind ridicată în anu 

1802. Aceasta este înconjurată de ziduri înalte de 

piatră şi este străjuită la intrare de o poartă 

impunătoare din lemn, pecetluită cu stema Moldovei. 

 

Anual în Preventoriul TBC pentru Copii din Deleni sunt 

trataţi cam 100 de copii cu vârste între 2 şi 16 ani, 

proveniţi din focarele active de tuberculoză din Iaşi, 

dar şi din celelalte judeţe ale Moldovei. Pe lângă 

tratamentul preventiv împotriva tuberculozei, 

pacienţii merg la şcoala sau la grădiniţa aflate chiar în 

curtea unităţii. 

 

În ceea ce priveşte personalul medical din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, potrivit 

Institutului Naţional de Statistică în acest teritoriu îşi 

desfăşoară activitatea 22 medici, 6 stomatologi, 17 

farmacişti şi 133 persoane angajate ca personal sanitar 

mediu. 

 

  Situaţia personalului medical  din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” în anul 2010  
 

  
Medici 

din total medici: 
medici de familie 

Stomatologi Farmacisti 
Personal sanitar 

mediu 

Albeşti 2 2 0 1 5 

Blândeşti 0 0 0 0 0 

Călăraşi 1 1 1 0 17 

Copălău 2 2 0 0 17 

Deleni 2 1 2 8 16 

Flămânzi 4 3 2 4 24 

Frumuşica 2 2 0 0 18 

Hlipiceni 1 1 1 1 3 

 Lunca 2 2 0 1 6 

Răuseni 1 1 0 0 1 

Stăuceni 1 1 0 1 12 

Suliţa 3 2 0 1 13 

Todireni 1 1 0 0 1 

Microregiunea G.A.L. "Colinele Moldovei" 22 19 6 17 133 

     Sursa: INS 
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Din cei 22 medici din microregiune, 86,4% intră în 

categoria medicilor de familie (19 medici). Singura 

localitate în care nu există nici un medic de familie 

este comuna Blândeşti.  

 

În microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”  îşi 

desfăşurau activitatea 6 stomatologi în următoarele 

localităţi: comuna Deleni (2 stomatologi), oraşul 

Flămânzi (2 stomatologi), comuna Hlipiceni (1 

stomatolog) şi în comuna Călăraşi (1 stomatolog).  

 

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în 

microregiune există 17 farmacişti, din care 47% îşi 

desfăşoară activitatea în comuna Deleni (8 farmacişti). 

Alte localităţi în cadrul cărora există farmacişti sunt: 

comuna Albeşti (1 farmacist), oraşul Flămânzi (4 

farmacişti), comuna Lunca (1 farmacist), comuna 

Hlipiceni (1 farmacist), comuna Stăuceni (1 farmacist) 

şi comuna Suliţa (1 farmacist). 

 

În ceea ce priveşte personalul sanitar mediu, în anul 

2010 acesta cuprindea 133 persoane, din care 18% 

activează în unităţile medicale din oraşul Flămânzi (24 

persoane), 13,5% în comuna Frumuşica (18 persoane), 

12,8% în comuna Călăraşi (17 persoane), 12,8% în 

comuna Copălău (17 persoane) şi 12% în comuna Deleni 

(12%).  

 

 Raportând numărul de medici din microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei” la 10.000 de locuitori, 

obţinem o medie de 3,3 medici.  Această valoare este 

cu mult sub cea înregistrată în regiunea de dezvoltare 

Nord-Est (17,8 medici la 10.000 locuitori), dar şi sub 

valoarea de la nivel naţional (24,4 medici la 10.000 

locuitori). Între localităţile care prezintă o medie mai 

ridicată a medicilor raportaţi la 10.000 de locuitori 

sunt: comuna Suliţa (9,8 medici la 10.000 locuitori), 

comuna Copălău (4,8 medici la 10.000 locuitori), 

comuna Lunca (4,4 medici la 10.000 locuitori) şi oraşul 

Flămânzi (3,4 medici la 10.000 locuitori).  

 

La polul opus, localităţile care prezintă un număr mult 

mai redus de medici raportat la 10.000 locuitori faţă 

de media din microregiune sunt: comuna Deleni (1,9 

medici la 10.000 locuitori), comuna Hlipiceni (2,7 

medici la 10.000 locuitori), comuna Călăraşi (2,8 medici 

la 10.000 locuitori) şi comuna Todireni (2,8 medici la 

10.000 locuitori). 

 

În ceea ce priveşte numărul de medici de familie 

raportat la  10.000 de locuitori din microregiune, în 

anul 2010 valoarea înregistrată era de 2,8, sub media 

de la nivel regional (5,2 medici de familie la 10.000 

locuitori) sau naţional (6,8 medici de familie la 10.000 

locuitori). Localitatea care a înregistrat cea mai 

ridicată valoare este comuna Suliţa (6,5 medici de 

familie la 10.000 locuitori), în timp ce comuna cu cel 

mai redus raport este comuna Deleni (1 medic de 

familie la 10.000 locuitori).  

 

În anul 2010, în microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” reveneau 0,9 medici stomatologi la 10.000 

locuitori, valoare mai ridicată în comuna Călăraşi (2,8 

stomatologi  la   10.000 locuitori) şi   comuna   Hlipiceni  

Raportul personalului medical la 10.000 de locuitori din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” în anul 2010  
 

  
Medici 

din total medici: 
medici de familie 

Stomatologi Farmacisti 
Personal sanitar 

mediu 

Albeşti 3,0 3,0 0,0 1,5 7,5 

Blândeşti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Călăraşi 2,8 2,8 2,8 0,0 46,9 

Copălău 4,8 4,8 0,0 0,0 40,4 

Deleni 1,9 1,0 1,9 7,7 15,5 

Flămânzi 3,4 2,5 1,7 3,4 20,1 

Frumuşica 3,3 3,3 0,0 0,0 29,5 

Hlipiceni 2,7 2,7 2,7 2,7 8,0 

Lunca 4,4 4,4 0,0 2,2 13,2 

Răuseni 3,3 3,3 0,0 0,0 3,3 

Stăuceni 2,9 2,9 0,0 2,9 34,4 

Suliţa 9,8 6,5 0,0 3,3 42,3 

Todireni 2,8 2,8 0,0 0,0 2,8 

Microregiunea G.A.L. "Colinele Moldovei" 3,3 2,8 0,9 2,5 19,9 

Regiunea Nord-Est 17,8 5,2 4,3 4,9 53,8 

România 24,4 6,8 6,1 6,4 59,1 

     Sursa: INS 
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(2,7 stomatologi la 10.000 locuitori). De asemenea, 2,5 

farmacişti revin la 10.000 locuitori, valoare inferioară 

mediei din regiunea de dezvoltare Nord-Est (4,9 

farmacişti la 10.000 locuitori) sau la nivel naţional (6,4 

farmacişti la 10.000 locuitori).  

 

Numărul persoanelor angajate ca personal sanitar 

mediu raportat la  10.000 de locuitori  este de 19,9 

persoane, de aproape trei ori mai scăzut decât în 

regiunea Nord-Est (53,8 persoane angajate ca 

 

personal sanitar mediu/10.000 locuitori) sau la nivel 

naţional (59,1 persoane angajate ca personal sanitar 

mediu/10.000 locuitori). Valori mai apropiate de media 

regională şi naţională sunt înregistrate în: comuna 

Călăraşi (46,9 persoane angajate ca personal sanitar 

mediu/10.000 locuitori), comuna Suliţa (42,3 persoane 

angajate ca personal sanitar mediu/10.000 locuitori), 

comuna Copălău (40,4 persoane angajate ca personal 

sanitar mediu/10.000 locuitori) şi comuna Stăuceni 

(34,4 persoane angajate ca personal sanitar 

mediu/10.000 locuitori).  
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Educaţie 

 
În microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” 

funcţionau, în anul 2010, 16 unităţi educaţionale din 

care 13 reprezintă unităţi de învăţământ primar şi 

gimnazial (inclusiv special) şi 3 sunt unităţi de 

învăţământ liceal. La acestea se mai adaugă 

aproximativ 85 structuri de învăţământ fără 

personalitate juridică.  

 

Conform  Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului, principalele unităţi educaţionale din 

microregiune sunt: 

 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Stăuceni; 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Copălău; 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Vlădeni-Deal; 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Nr 1 Albeşti; 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Nr 1 Răuseni; 

→ Grupul Şcolar "Nicolae Bălcescu" Flămânzi; 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Nr 1 Blândeşti; 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Nr 1 Călăraşi; 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Nr 2 Flămânzi; 

→ Scoala de Arte şi Meserii Suliţa; 

→ Scoala de Arte şi Meserii Todireni; 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Nr 1 Lunca 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Dan Iordăchescu 

Hlipiceni; 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Deleni; 

→ Şcoala cu clasele I-VIII Maxut. 

 

 

Deleni
3

Flămânzi
2

Blândeşti
1

Călăraşi
1

Copălău
1

Frumuşica
1Hlipiceni

1

Lunca
1

Răuseni
1

Stăuceni
1

Suliţa
1

Todireni
1

Albeşti
1

distribuţia unităţilor educaţionale din 
microregiunea G.A.L. "Colinele 

Moldovei" pe localităţi, în anul 2010

Sursa: INS
 

Conform Institutului Naţional de Statistică, în anul 

2010 numărul total de copii înscrişi în învăţământul 

preşcolar era de 2.466 persoane, iar numărul total de 

elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar era de 

8.528 persoane. În comparaţie cu anul precedent, atât 

numărul de copii înscrişi în învăţământul preşcolar, cât 

şi numărul de elevi înscrişi în învăţământul 

preuniversitar a scăzut (--2,9%, respectiv -1,1%). De 

altfel, rata medie anuală de creştere a numărului de 

copii înscrişi în grădiniţe în perioada 1992-2010 a fost 

de -0,59%, iar rata medie anuală de creştere a 

numărului de elevi din învăţământul preuniversitar a 

fost de 0,32%. 

 Numărul unităţilor educaţionale din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2010 
 

 
Total 

Primar si gimnazial 
(inclusiv special) Liceal 

Albeşti 1 1 0 

Blândeşti 1 1 0 

Călăraşi 1 1 0 

Copălău 1 1 0 

Deleni 3 3 0 

Flămânzi 2 1 1 

Frumuşica 1 1 0 

Hlipiceni 1 1 0 

Lunca 1 1 0 

Răuseni 1 1 0 

Stăuceni 1 1 0 

Suliţa 1 0 1 

Todireni 1 0 1 

Microregiunea G.A.L. "Colinele Moldovei" 16 13 3 

  Sursa: INS 
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Per ansamblu, atât numărul de copii înscrişi în 

grădiniţe, cât şi numărul de elevi din învăţământul 

preuniversitar au avut un trend sinuos în intervalul 

1992-2010. În timp ce numărul de copii care 

frecventează învăţământul preşcolar a scăzut uşor în 

perioada 1995-1999, numărul de elevi înscrişi în 

învăţământul preuniversitar a înregistrat o uşoară 

creştere.  

 

În perioada 1992-2010, cel mai ridicat număr de copii 

înscrişi în grădiniţele din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” a fost înregistrat în anul 1992 

(2797 persoane), iar cel mai scăzut număr în anul 

1997 (2.097 persoane). În acelaşi interval, cel mai 

ridicat număr de elevi înscrişi în învăţământul 

preşcolar a avut loc în anul 2000 (8.933 persoane), 

iar cel mai scăzut în anul 1993 (7.844 persoane).  

 

În ceea ce priveşte personalul didactic din localităţile 

componente ale microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, în anul 2010 acesta era format din 653 

persoane, cu 0,15% mai multe decât în anul 

precedent. Trendul numărului de profesori din 

unităţile şi structurile educaţionale din microregiune  

este foarte fluctuant în perioada 1992-2010. Astfel, 

valoarea maximă a fost înregistrată în anul 1996 (760 

cadre didactice), iar valoarea minimă în anul 2003 

(644 cadre didactice).  

 

Raportând numărul de elevi la cadrele didactice din 

microregiune în anul 2010, obţinem o medie de 17,2 

elevi/cadru didactic. Există, însă, anumite diferenţe 

între situaţia înregistrată în localităţile componente. 

Astfel, anumite localităţi au un număr mai ridicat de 

elevi/cadru didactic: comuna Albeşti (19,7 elevi/cadru 

didactic), comuna Copălău (19,6 elevi/cadru didactic), 

comuna Stăuceni (19,2 elevi/cadru didactic), comuna 

Lunca (18,8 elevi/cadru didactic), comuna Frumuşica 

(18 elevi/cadru didactic) şi comuna Răuseni (17,8 

elevi/cadru didactic). 

 

La polul opus, în rândul localităţilor componente ale 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” în cadrul 

cărora numărul de elevi pe cadru didactic este 

inferior mediei din microzonă intră: comuna Suliţa 

(11,6 elevi/cadru didactic), comuna Todireni (14,4 

elevi/cadru didactic), comuna Flămânzi (15,2 

elevi/cadru didactic), comuna Călăraşi (15,6 

elevi/cadru didactic), comuna Deleni (16 elevi/cadru 

didactic) şi comuna Hlipiceni (16,2 elevi/cadru 

didactic).  
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În ceea ce priveşte infrastructura şcolară, în unităţile 

şi structurile educaţionale din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” există 371 săli de clasă, 30 

laboratoare şcolare, 8 ateliere şcolare, 7 săli de 

gimnatică, 12 terenuri de sport şi 781 PC-uri.  

Din cele 371 săli de clasă din microregiune, cele mai 

multe sunt amplasate în oraşul Flămânzi (15,4% - 57 

săli de clasă), acesta fiind urmat de comuna Deleni 

(12,1% - 45 săli de clasă), comuna Albeşti (11% - 41 săli 

de clasă), comuna Frumuşica (9,4% - 35 săli de clasă), 

comuna Lunca (8,1% - 30 săli de clasă) şi comuna 

Todireni (8,1% - 30 săli de clasă).   

 

Cele mai puţine săli de clasă  sunt întâlnite în comuna 

Suliţa (3,5% - 13 săli de clasă), comuna Blândeşti (4,3% 

- 16 săli de clasă), comuna Călăraşi (5,4% - 20 săli de 

clasă), comuna Copălău (5,7% - 21 săli de clasă), 

comuna Hlipiceni (5,7% - 21 săli de clasă), comuna 

Răuseni (5,7% - 21 săli de clasă) şi comuna Stăuceni 

(5,7% - 21 săli de clasă).  

 

La nivelul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” 

există mai multe localităţi în cadrul cărora nu există 

niciun laborator şcolar: comuna Albeşti, comuna 

Blândeşti, comuna Frumuşica şi comuna Stăuceni. Pe 

de altă parte, 23,3% din laboratoarele şcolare din 

regiune sunt amplasate în unităţile educaţionale din 

comuna Deleni (7 laboratoare), iar alte 23,3% în oraşul 

Flămânzi (7 laboratoare). Alte localităţi în care 

populaţia şcolară beneficiază de laboratoare şcolare 

sunt: comuna Hlipiceni (5 laboratoare), comuna 

Lunca (3 laboratoare), comuna Todireni (3 

laboratoare), comuna Răuseni (2 laboratoare), 

comuna Suliţa (1 laborator), comuna Călăraşi (1 

laborator) şi comuna Copălău (1 laborator).  

 

Numărul mediu de elevi ce revin la un laborator 

şcolar  în   microregiune  este  de  366,5  elevi.   Există  

 Situaţia înfrastructurii educaţionale din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” în anul 2010 

 

  Săli de clasă 
Laboratoare 

şcolare 
Ateliere 
şcolare 

Săli de 
gimnastică 

Terenuri de 
sport PC-uri 

Albeşti 41 0 0 0 0 76 

Blândeşti 16 0 0 0 1 31 

Călăraşi 20 1 0 1 0 41 

Copălău 21 1 0 0 0 50 

Deleni 45 7 0 5 0 79 

Flămânzi 57 7 2 1 1 179 

Frumuşica 35 0 1 0 4 83 

Hlipiceni 21 5 0 0 2 48 

Lunca 30 3 1 0 2 41 

Răuseni 21 2 1 0 1 33 

Stăuceni 21 0 0 0 0 53 

Suliţa 13 1 1 0 0 22 

Todireni 30 3 2 0 1 45 

Microregiunea G.A.L. "Colinele Moldovei" 371 30 8 7 12 781 

    Sursa: INS 
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localităţi în cadrul cărora laboratoarele şcolare sunt 

mai solicitate de elevi: comuna Copălău (624 

elevi/laborator şcolar), comuna Călăraşi (529 

elevi/laborator şcolar) şi comuna Suliţa (461 

elevi/laborator şcolar).  

 

În ceea ce priveşte atelierele şcolare din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, numărul 

acestora este destul de redus: 8 ateliere şcolare 

(medie de 1.374,3 elevi/atelier şcolar).  Localităţile 

care dispun de ateliere şcolare în cadrul unităţilor 

educaţionale sunt: oraşul Flămânzi (2 ateliere 

şcolare), comuna Todireni (2 ateliere şcolare), 

comuna Frumuşica (1 atelier şcolar), comuna Lunca (1 

atelier şcolar), comuna Răuseni (1 atelier şcolar) şi 

comuna Suliţa (1 atelier şcolar).  

 

În unităţile educaţionale din microzona analizată 

funcţionează 781 PC-uri, numărul mediu de elevi ce 

revine la un PC fiind de 14,1. Cele mai multe PC-uri 

există în oraşul Flămânzi (179 PC-uri – 22,9%), acesta 

fiind urmat de comuna Frumuşica (83 PC-uri – 10,6%), 

comuna Deleni (79 PC-uri – 10,1%), comuna Albeşti 

(76 PC-uri – 9,7%) şi comuna Stăuceni (53 PC-uri – 

6,8%).  

 

Un număr mai ridicat de elevi ce revine la un PC este 

înregistrat în comuna Deleni (21,3 elevi/PC), comuna 

Suliţa (21 eşevi/PC), comuna Albeşti (17,1 elevi/PC) şi 

comuna Todireni (15,7 elevi/PC). 

 

 

Infrastructura pentru practicarea activităţilor 

sportive în unităţile educaţionale din microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei” este reprezentată de 

sălile de gimnastică şi terenurile de sport. Astfel, în 

teritoriul analizat existau 7 săli de gimnastică şi 12 

terenuri de sport. Există mai multe localităţi 

componente în care populaţia şcolară nu are acces la 

niciuna dintre aceste infrastructuri: comuna Albeşti, 

comuna Copălău, comuna Stăuceni şi comuna Suliţa. 

Pe de altă parte, oraşul Flămânzi dispune atât de săli 

de gimnastică, cât şi de terenuri de sport (1 sală de 

gimnastică şi 1 teren de sport). 

 

Săli de gimnastică există doar în trei localităţi din 

microregiune: oraşul Flămânzi, comuna Deleni şi 

comuna Călăraşi. Numărul mediu de elevi ce revin la 

o sală de gimnastică este de 1.570,6 elevi, valoare mai 

scăzută în comuna Deleni (336,4 elevi/sală de 

gimnastică) şi comuna Călăraşi (529 elevi/sală de 

gimnastică).  

 

Terenuri de sport există în unităţile educaţionale din 

următoarele localităţi: comuna Frumuşica (4 terenuri 

de sport), comuna Hlipiceni (2 terenuri de sport), 

comuna Lunca (2 terenuri de sport), comuna 

Blândeşti (1 teren de sport), comuna Răuseni (1 teren 

de sport), comuna Todireni (1 teren de sport) şi 

oraşul Flămânzi (1 teren de sport).  

 

 

 

 Situaţia înfrastructurii educaţionale din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” raportat la numărul de elevi,  în anul 2010 

 

  Săli de clasă 
Laboratoare 

şcolare 
Ateliere 
şcolare 

Săli de 
gimnastică 

Terenuri de 
sport PC-uri 

Albeşti 31,7 - - - - 17,1 

Blândeşti 18,5 - - - 296,0 9,5 

Călăraşi 26,5 529,0 - 529,0 - 12,9 

Copălău 29,7 624,0 - - - 12,5 

Deleni 37,4 240,3 - 336,4 - 21,3 

Flămânzi 42,1 342,7 1199,5 2399,0 2399,0 13,4 

Frumuşica 25,9 - 905,0 - 226,3 10,9 

Hlipiceni 27,8 116,6 - - 291,5 12,1 

Lunca 18,4 184,3 553,0 - 276,5 13,5 

Răuseni 22,0 230,5 461,0 - 461,0 14,0 

Stăuceni 23,7 - - - - 9,4 

Suliţa 35,5 461,0 461,0 - - 21,0 

Todireni 23,5 235,3 353,0 - 706,0 15,7 

Microregiunea G.A.L. "Colinele Moldovei" 29,6 366,5 1374,3 1570,6 916,2 14,1 

    Sursa: INS 
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Pe lângă infrastructura sportivă din unităţile 

educaţionale, în microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” există şi alte terenuri de sport sau baze 

sportive. Una dintre cele mai moderne se află în 

comuna Deleni, baza cuprinzând  un teren de sport, 

vestiare, o pistă de atletism şi o groapă pentru 

sărituri în lungime. De asemenea, o bază sportivă 

recent inaugurată se află în oraşul Flămânzi, aceasta 

dispunând de teren de sport şi vestiare. 
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II.1.8. Activităţi sociale şi instituţii 

locale 
 

Administraţia publică locală 
 
Microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” cuprinde 

13 localităţi: 12 comune şi un oraş. Aceste unităţi 

administrativ teritoriale cuprind 55 localităţi 

componente.  Legea 215/2001 precizează că oraşele, 

comunele şi judeţele sunt persoane juridice de drept 

public, având deplină capacitate juridică. In comune, 

oraşe, municipii, subdiviziunile administrativ-

teritoriale ale municipiilor, autorităţile prin care se 

realizează autonomia locală sunt:  Consiliul Local ca 

autoritate deliberativă şi Primăria ca autoritate 

executivă. Asociaţia G.A.L. „Colinele Moldovei” are în 

rândul  membrilor 12 administraţii publice locale:  

→ Comuna Deleni; 

→ Comuna Albeşti; 

→ Comuna Blândeşti; 

→ Comuna Călăraşi; 

→ Comuna Frumuşica; 

→ Oraşul Flămânzi; 

→ Comuna Hlipiceni; 

→ Comuna Lunca; 

 

 

 

 

 

 

→ Comuna Răuseni; 

→ Comuna Stăuceni; 

→ Comuna Suliţa; 

→ Comuna Todireni. 

 

Primarul este autoritatea executivă a administraţiei 

publice locale care îndeplineşte în acelaşi timp şi rolul 

de reprezentant al statului în relaţiile cu persoanele 

fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi 

în justiţie, în unitatea administrativ teritorială în care 

a fost ales. 

 

Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii 

principale: 

a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a 

legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 

hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune 

măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 
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aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter 

normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi 

conducători ai autorităţilor administraţiei 

publice centrale, precum şi a hotărârilor 

consiliului judeţean; 

b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor 

consiliului local. În situaţia în care apreciază că o 

hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la 

adoptare îl sesizează pe prefect; 

c) poate propune consiliului local consultarea 

populaţiei prin referendum, cu privire la 

problemele locale de interes deosebit. Pe baza 

hotărârii consiliului local ia măsuri pentru 

organizarea acestei consultări, în condiţiile legii; 

d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte 

ori este necesar, informări, privind starea 

economică şi socială a comunei sau a oraşului, în 

concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi 

informări asupra modului de aducere la 

îndeplinire a hotărârilor consiliului local; 

e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre 

aprobare consiliului local; 

f) exercită funcţia de ordonator principal de 

credite; 

g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi 

cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică 

de îndată consiliului local cele constatate; 

h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea 

urmărilor calamităţilor, catastrofelor, 

incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, 

împreună cu organele specializate ale statului. 

În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii 

economici şi instituţiile publice din comună sau 

din oraş, acestea fiind obligate să execute 

măsurile stabilite în planurile de protecţie şi 

intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre; 

i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, 

prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, 

gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de 

protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă 

solicitărilor sale, în condiţiile legii; 

j) îndrumă şi supraveghează activitatea 

gardienilor publici, conform angajamentelor 

contractuale; 

k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la 

desfăşurarea adunărilor publice; 

l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a 

spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor 

manifestări publice care contravin ordinii de 

drept ori atentează la bunele moravuri, la 

ordinea şi liniştea publică; 

m) controlează igiena şi salubritatea localurilor 

publice şi produselor alimentare puse în 

vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor 

de specialitate; 

n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

pericolelor provocate de animale, în condiţiile 

legii; 

o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic 

general al localităţii şi îl supune spre aprobare 

consiliului local; asigură respectarea 

prevederilor planului urbanistic general, precum 

şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu; 

p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza 

hotărârii consiliului local; 

q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor 

publice, proprietate a comunei sau a oraşului, 

instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea 

normală a traficului rutier şi pietonal, în 

condiţiile legii; 

Lista localităţilor componente ale microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei 
 

Judeţ Unitate teritorial-
administrativă 

Localităţi 

Iaşi Comuna Deleni Deleni, Feredeni, Leahu-Nacu, Maxut, Poiana, Slobozia 

Botoşani Comuna Albeşti Albeşti, Buimãceni, Coştiugeni, Jijia, Mãşcãteni, Tudor Vladimirescu 

Botoşani Comuna Blândeşti Blândeşti, Cerchejeni, Şoldãneşti 

Botoşani Comuna Călăraşi Cãlãraşi, Libertatea, Pleşani 

Botoşani Comuna Copălău Cerbu, Copãlãu, Cotu 

Botoşani Comuna Frumuşica Boscoteni, Frumuşica, Rãdeni, Storeşti, Şendreni, Vlãdeni-Deal 

Botoşani Oraşul Flămânzi Chiţoveni, Flamânzi, Nicolae Bãlcescu, Poiana, Prisãcani 

Botoşani Comuna Hlipiceni Dragalina, Hlipiceni, Victoria 

Botoşani Comuna Lunca Lunca, Stroieşti, Zlãtunoaia 

Botoşani Comuna Răuseni Doina, Pogorãşti, Rãuseni, Rediu, Stolniceni 

Botoşani Comuna Stăuceni Siliştea, Stãuceni, Tocileni, Victoria 

Botoşani Comuna Suliţa Cheliş, Dracşani, Suliţa 

Botoşani Comuna Todireni Cerneşti, Floreşti, Gârbeşti, Iureşti, Todireni 

Sursa: INS 
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r) exercită controlul asupra activităţilor din 

târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de 

distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a 

acestora; 

s) conduce serviciile publice locale; asigură 

funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de 

autoritate tutelară; supraveghează realizarea 

măsurilor de asistenţă şi ajutor social; 

t) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă; 

u) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în 

competenţa sa prin lege; 

v) propune consiliului local spre aprobare, în 

condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, 

numărul de personal şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a aparatului propriu 

de specialitate; 

w) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile 

legii, personalul din aparatul propriu de 

specialitate al autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu excepţia secretarului; 

propune consiliului local numirea şi eliberarea 

din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor 

regiilor autonome, ai instituţiilor şi serviciilor 

publice de interes local; 

x) răspunde de inventarierea şi administrarea 

bunurilor care aparţin domeniului public şi 

domeniului privat al comunei sau al oraşului; 

y) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii 

din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor 

administraţiei publice centrale rezultatele 

acestor evidenţe; 

z) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor 

menajere, industriale sau de orice fel, pentru 

asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă 

din raza comunei sau a oraşului, precum şi 

pentru decolmatare văilor locale şi a podeţelor 

pentru asigurarea scurgerii apelor mari. 

 

Consiliul Local are iniţiativa şi hotărăşte, în condiţiile 

legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia 

celor care sunt date prin lege în competenţa altor 

autorităţi ale administraţiei publice locale sau 

centrale. 

 

Consiliul local exercita următoarele categorii de 

atribuţii: 

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea 

aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local 

şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes local; 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială 

şi de mediu a comunei, oraşului sau 

municipiului; 

c) atribuţii privind administrarea domeniului public 

şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate 

către cetăţeni; 

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională 

pe plan intern şi extern. 

 

 

Asociaţii de comune 
 
La nivelul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” 

există mai multe asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară fie între membrii GAL, fie între 

aceştia şi entităţi exterioare: Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Albeşti-Todireni "Valea Jijiei" 

(2008), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunicară 

comuna Truşeşti (2009), Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară "Ecoproces" Botoşani (2009), 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA 

Botoşani" (2002), Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Albeşti – Truşeşti, Asociaţia 

regională a serviciilor de apă canal Iaşi-A.R.S.AC.IS 

(2007), Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 

pentru salubritate - A.D.I.S. (2007).  

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Albeşti-

Todireni "Valea Jijiei" (2008).  Această asociaţie este 

formată din comuna Albeşti şi comuna Todireni şi a 

implementat sau este în curs de implementare a 

multor proiecte de dezvoltare. Asociaţia a accesat 

prin FEADR 6 milioane de euro pentru modernizarea 

a trei kilometri de drumuri, construirea unei reţele de 

canalizare şi a unei staţii de epurare şi amenajarea 

unui sediu social la limita dintre comune. De 

asemenea, proiectul prevede înfiinţarea unui 

program „Şcoală după şcoală” în cadrul căruia să 

participe câte opt copii din fiecare comună. În plus, 

proiectul prin FEADR, prevede şi dotarea căminelor 

culturale cu costume şi instrumente muzicale. 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară comuna 

Truşeşti (2009).  Această asociaţie este comuna din 

comuna Albeşti şi comuna Truşeşti, având în 

desfăşurare mai multe proiecte precum: 

→ Modernizare de drumuri, străzi şi trotuare în 

comunele Truşeşti şi Albeşti; 

→ Înfiinţare de reţele de alimentare cu apă, reţele 

de canalizare şi staţie de epurare în localităţile 
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Măşcăteni şi Iuonăşeni, comunele Albeşti şi 

Truşeşti jud. Botoşani; 

→ Rebilitare cămine culturale în localităţile 

Măşcăteni şi Iuonăşeni, comunele Albeşti şi 

Truşeşti jud. Botoşani.  

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

"Ecoproces" Botoşani (2009). Această asociaţie este 

formată din Consiliul Judeţean Botoşani, Municipiu 

Botoşani, Municipiu Dorohoi, Oraş Dărăbani, Oraş  

Săveni, Oraş Bucecea, Oraş Flămânzi, Oraş Ştefăneşti 

şi mai multe comune din judeţul Botoşani. 

 

Contractul de Asociere are următoarele obiective: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ca urmare a 

înlocuirii şi dezvoltării infrastructurii locale; 

b) coordonarea implementării unui management 

integrat al deşeurilor în judeţul Botoşani; 

c) realizarea investiţiei aferente Proiectului prin 

accesarea de fonduri europene, stabilind un 

plan de investiţii pe termen mediu şi lung cu 

privire la infrastructura de gestionare a 

deşeurilor; 

d) stabilirea unui for de cooperare între Părţi, în 

cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„ECOPROCES” Botoşani (denumită în 

continuare ADI); 

e) dezvoltarea unei strategii comune privind 

operarea viitoare a sistemului de salubrizare, 

precum şi a mecanismului de operare a 

infrastructurii (colectare, transport, transfer, 

sortare, compostare, depozitare); 

f) dezvoltare a unei strategii privind garantarea şi 

rambursarea fondurilor pentru cofinanţare, etc. 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA 

Botoşani" (2002). Această asociaţie este formată din 

Consiliul Judeţean Botoşani, Municipiu Botoşani, 

Municipiu Dorohoi, Oraş Dărăbani, Oraş  Săveni, Oraş 

Bucecea, Oraş Flămânzi, Oraş Ştefăneşti şi mai multe 

comune din judeţul Botoşani.  

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua 

Botoşani" s-a constituit în scopul reglementării, 

înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, 

monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de 

competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 

membre, precum şi pentru realizarea în comun a 

unor proiecte de investiţii publice de interes zonal 

sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 

aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare 

a Serviciului. 

 

Interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei 

este interesul general al locuitorilor de pe raza 

unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru 

îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor 

tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale 

populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", 

atingerea şi respectarea standardelor europene 

privind protecţia mediului, precum şi creşterea 

capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea 

investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-

edilitară aferentă Serviciului. 

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Albeşti – 

Truşeşti. Această asociaţie este formată din comuna 

Albeşti şi comuna Truşeşti şi are ca scop realizarea în 

comun a unor obiective de investiţii.  

 

Asociaţia regională a serviciilor de apă canal Iaşi-

A.R.S.AC.IS (2007). Membrii acestei asociaţii sunt: 

Consiliul Judeţean Iaşi, Municipiu Iaşi, Oraş Hârlău, 

Oraş Podu Iloaiei, Oraş Târgu Frumos şi toate 

comunele din judeţul Iaşi (fără Todireşti, Crişteşti, 

Motca, Cucuteni, Cotnari, Gropniţa). 

 

Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – 

A.R.S.A.C.I.S. s-a constituit în scopul reglementării, 

înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, 

monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de 

competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 

membre precum şi realizarea în comun a unor 

proiecte de investiţii publice de interes zonal sau 

regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice 

aferente serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a 

acestuia. 

 

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza 

constituirii Asociaţiei este interesul general al 

locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-

teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii 

Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte 

limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul 

“poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea 

standardelor europene privind protecţia mediului, 

precum şi creşterea capacităţii de atragere a 
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fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare. 

 

Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru 

salubritate – A.D.I.S. (2007). Această asociaţie este 

formată din Consiliul Judeţean Iaşi, Municipiu Iaşi, 

Municipiu Paşcani, Oraş Târgu Frumos, Oraş Hârlău, 

Oraş Podu Iloaiei şi mai multe comune din judeţul 

Iaşi.  

 

Potrivit protocolului de constituire adoptat de 

membrii fondatori, ADIS va coordona punerea în 

practică a planului de gestionare a deşeurilor din 

localităţile judeţului Iaşi. În  acest context, ADIS va 

coordona activitatea consiliilor locale (din oraşe, 

municipii şi comune) în vederea realizării serviciilor 

publice de interes local şi judeţean privind 

gestionarea deşeurilor, va acorda consiliilor locale 

sprijin şi asistenţă în implementarea planurilor 

judeţene şi regionale de gestionare a deşeurilor, va 

analiza propunerile făcute de consiliile locale în 

vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi 

protecţia mediului şi va urmări respectarea de către 

consiliile locale a actelor normative care fac referire 

la aspectele precizate în actele normative cu referire 

la protecţia mediului – deşeuri.  

 

De asemenea, ADIS va promova normele specifice 

care vor sta la baza implementării şi aplicării, la 

nivelul localităţilor judeţului, a normativelor 

europene pe linie de mediu pentru deşeuri la nivel 

judeţean şi regional.  În ceea ce priveşte consiliile 

locale, acestea vor avea obligaţia să asigure 

implementarea legislaţiei în domeniu privind 

gestionarea deşeurilor, să urmărească şi să asigure 

îndeplinirea prevederilor din planurile judeţene şi 

regionale de gestionare a deşeurilor, să elaboreze 

strategii şi programe proprii pentru gestionarea 

deşeurilor, să asigure spaţiile necesare pentru 

colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea acestor 

spaţii cu containere specifice fiecărui tip de deşeu 

precum şi funcţionalitatea acestora.  

 

Totodată, consiliile locale vor asigura informarea, 

prin mijloace adecvate, a locuitorilor asupra 

sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul 

localităţilor respective şi vor acţiona pentru 

refacerea şi protecţia mediului înconjurător. 

 

 

ONG-uri şi asociaţii locale 

 
În localităţile componente ale microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” există mai multe organizaţii 

non-guvernamentale precum: Asociaţia Sportivă 

"Suliţaşii", Asociaţia "Femina", Asociaţia Cultural 

Sportivă "Trei generaţii" Flămânzi, Asociaţia Sportivă 

"Gloria Frumuşica", Clubul Sportiv "Flacăra" 

Flămânzi, etc.  

 

De asemenea, în rândul membrilor GAL „Colinele 

Moldovei” se remarcă ONG-uri care au ca arie de 

acoperire judeţul Botoşani, inclusiv localităţile 

componente ale microregiunii: Asociaţia Europe 

Generation 2020 - Filiala Moldova şi Agenţia 

"Dezvoltare Comunitară Inter-Activă".  

 

Asociaţia Femina din comuna Răuseni are ca scop 

realizarea unui cadru material şi legal adecvat pentru 

ca femeile din comuna Răuseni să desfăşoare 

activităţi sociale, educative şi de petrecere a timpului 

liber potrivit intereselor membrilor, etc. De 

asemenea, asociaţia se ocupă de colectarea pentru 

ajutorarea persoanelor şi familiilor nevoiaşe. 

 

Asociaţia Cultural Sportivă "Trei generaţii" Flămânzi 

a fost înfiinţată în anul 2007 la Flămânzi si are sediul 

în incinta Casei de Cultura Flămânzi. Are un număr de 

32 de membri fondatori şi 30 de membri asociati. 

Constituirea acestei asociaţii în oraşul Flămânzi a fost 

bine-venită dând posibilitatea tinerilor de a practica 

sportul, de a participa la actele culturale şi sociale, de 

a lucra în echipe şi de a-şi dezvolta capacităţile de 

comunicare, luare de decizii etc. Asociaţia are 3 

domenii: cultural, sportiv şi social. 

 

Asociaţia Sportivă "Gloria Frumuşica" îşi propune 

asocierea într-o structură sportivă de tipul asociaţiei 

sportive, în scopul practicării de către membrii 

acesteia şi a participării la activităţile şi competiţiile 

din disciplinele fotbal, tenis de masă, atletism, şah, 

sport pentru toţi, etc. 

 

Clubul Sportiv "Flacăra" Flămânzi are ca scop 

coordonarea, organizarea şi dezvoltarea unor 

discipline precum karate, fotbal, basket, volei şi arte 

marţiale. 

 

Asociaţia Sportivă "Suliţaşii" are ca scop organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor sportive în ramurile 

fotbal, volei, tenis de masă, handbal, cros pentru 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 
 

 

89 

copii, juniori şi seniori şi celelalte ramuri sportive. 

Obiectivele principale ale activităţii sunt: 

→ depistarea şi selecţionarea celor mai talentaţi 

copii şi juniori cuprinşi între 8 şi 18 ani pentru 

practicarea jocului de fotbal; 

→ desfăşurarea unui proces de iniţiere a copiilor şi 

juniorilor în practicarea sportului; 

→ organizarea procesului instructiv-educativ prin 

antrenamente teoretice şi acţiuni 

competiţionale sub îndrumarea permanentă a 

unor cadre calificate, antrenori şi instructori sau 

membri asociaţi; 

→ participarea la competiţii sportive, jocuri de 

fotbal amicale de pregătire şi verificare cât şi la 

competiţiile oficiale organizate de organismele 

sportive de specialitate din judeţ şi din ţară; 

→ asigurarea condiţiilor materiale necesare 

desfăşurării normale a procesului de depistare, 

selecţie, pregătire şi participare la competiţii; 

→ promovarea celor mai talentaţi copii, juniori şi 

seniori în secţiile de sport de performanţă sau 

amatori din judeţ sau din ţară, cu acord de 

transfer, conform regulamentelor federaţiilor 

de specialitate din România; 

→ dezvoltarea legăturilor între membrii asociaţiei 

şi colaborarea cu alte secţii de fotbal în judeţ şi 

în ţară, asigurarea cunoaşterii şi respectarea 

statutelor, regulamentelor referitoare la 

activitatea sportivă sau fotbalistică; 

→ promovarea spiritului de Fair-Play şi prevenirea 

încălcării statutelor şi regulamentelor din 

domeniu; 

→ ajutorarea şi sprijinira copiilor şi juniorilor 

talentaţi cu situaţie materială precară. 
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II.1.9. Bilanţul politicilor întreprinse 

în teritoriu 

Titlu proiect: 
 

Infiintare sectie mecanizare 

Beneficiar: SC Campos Hera SRL 

Zona de intervenţie: sat Albesti, com. Albesti 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Valoare totală proiect: 1.230.284 RON 

Titlu proiect: 
 

Retele de canalizare si statie de epurare, modernizare drumuri locale, constructie centru de zi 
pentru copii in comunele Albesti si Todireni, jud. Botosani 

Beneficiar: A.D.I. Albesti – Todireni "Valea Jijiei" 

Zona de intervenţie: Sat Todireni, Buimaceni, Jijia, Iuresti, com. Todireni, com. Albesti 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale 

Valoare totală proiect: 22.625.803 RON 
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Titlu proiect: 
 

Dezvoltarea exploatatiei apicole Cimpanu Mihai Bogdan din sat Albesti, comuna Albesti, 
judetulBotosani 

Beneficiar: Cimpanu Mihai Bogdan 

Zona de intervenţie: sat Albesti, com. Albesti 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 112  - Instalarea tinerilor fermieri 

Valoare totală proiect: 25.000 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţăa PF Papuc Ioan, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Albeşti, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Papuc Ioan 

Zona de intervenţie: Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Albeşti 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Vieru Rodica, Sat Jijia, Comuna Albeşti, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Vieru Rodica 

Zona de intervenţie: Sat Jijia, Comuna Albeşti 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Juravlea Constantin, Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Albeşti, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Juravlea Constantin 

Zona de intervenţie: Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Albeşti 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Unitate de producere peleti in localitatea Blandesti, comuna Blandesti,  judetul Botosani prin 
schema de ajutor de stat XS28/123F/2008 

Beneficiar: SC Bremir Rocasere SRL 

Zona de intervenţie: Sat Blandesti, Com. Blandesti 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 123F "Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere" Schema 
de ajutor de stat XS 28/2008 

Valoare totală proiect: 2.782.631 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Strungaru Lăcrămioara, din Sat Şoldăneşti, Comuna Blândeşti, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Strungaru Lăcrămioara 

Zona de intervenţie: Sat Şoldăneşti, Comuna Blândeşti 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Modernizarea exploatatiei agricole SC Agroelgo Grup SRL 

Beneficiar: SC Agroelgo Grup SRL 

Zona de intervenţie: Sat Santa Mare, Com. Santa Mare; Sat Calarasi, Com. Calarasi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri 

Valoare totală proiect: 24.000 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Infiintarea si dezvoltarea exploatatiei apicole Rotariu Alina - Maricica, in comuna Calarasi, 
judetul Botosani 

Beneficiar: Rotariu Alina Maricica 

Zona de intervenţie: Sat Calarasi, Com. Calarasi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 112 - Instalarea tinerilor fermieri 

Valoare totală proiect: 25.000 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Grădinariu Costel, Comuna Călăraşi, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Grădinariu Costel 

Zona de intervenţie: Sat Pleşani, Comuna Călăraşi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Ciobanu Elena, Comuna Călăraşi, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Ciobanu Elena 

Zona de intervenţie: Sat Călăraşi, Comuna Călăraşi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Chisac Petru Iulian, Comuna Călăraşi, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Chisac Petru Iulian 

Zona de intervenţie: Sat Călăraşi, Comuna Călăraşi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Ciobanu Marcel Comuna Călăraşi, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Ciobanu Marcel 

Zona de intervenţie: Sat Călăraşi, Comuna Călăraşi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Modernizare drumuri comunale si satesti, localitatea Copalau, judetul Botosani / Canalizare 
menajera si statie de epurare in localitatea Cerbu, com. Copalau, jud.Botosani 

Beneficiar: Consiliul Local Copălau 

Zona de intervenţie: Loc. Cerbu, com. Copalau 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru 
economia si populatia rurala si punerea în valoare a mostenirii rurale 

Valoare totală proiect: 9.205.941 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Borcoi Mariana Comuna Copălău, Judetul Botosani 

Beneficiar: Borcoi Mariana 

Zona de intervenţie: Sat Copălău, Comuna Copălău 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Leonte Mihai, Comuna Copălău, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Leonte Mihai 

Zona de intervenţie: Sat Copălău, Comuna Copălău 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Ceplinsche Ana - Maria, Comuna Copălău, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Ceplinsche Ana - Maria 

Zona de intervenţie: Sat Copălău, Comuna Copălău 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Construire depozit fructe cu temperatura controlata de 400-600 tone 

Beneficiar: PFA Zanoschi Ioan 

Zona de intervenţie: Sat Maxut, Comuna Deleni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 123F  - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, Schema 
de ajutor de stat XS 28/2008 

Valoare totală proiect: 969.897 RON 

 

 

Titlu proiect: 
 

Construire cabinet stomatologic imprejmuire, fosa vidanjabila, racord apa, gaz metan si 
electricitate 

Beneficiar: SC BS Dental Clinic SRL 

Zona de intervenţie: Sat Maxut, Comuna Deleni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Valoare totală proiect: 770.702 RON 
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Titlu proiect: 
 

Achizitia de Utilaje în Vederea Prestarii de Servicii Conexe Agriculturii pentru 
Microintreprinderea SC Cris Ami Sab SRL, Comuna Deleni, Judetul Iasi 

Beneficiar: SC Cris Ami Sab SRL 

Zona de intervenţie: Comuna Deleni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Valoare totală proiect: 1.226.771 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Grupul de actiune locala Cotnari 

Beneficiar: SC B2B Agency SRL 

Zona de intervenţie: Harlau, Com Motca, com Valea Seaca, com Vanatori, com Todiresti, com Cristesti, com 
Lespezi, com Ceplenita, com Cucuteni, com Deleni, com Scobinti, com Cotnari 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 431, Sub-masura 431.1, Faza 3 - Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor 
pentru selectia GAL 

Valoare totală proiect: 59.000,00 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Infiintare livada, construire imprejmuire teren si platforma betonata, pentru exploatatie 
agricola 

Beneficiar: S.C. Fructis Trading S.R.L. 

Zona de intervenţie: Sat Deleni, Comuna Deleni, jud. Iasi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole 

Valoare totală proiect: 4.494.258 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Achizitia de utilaje pentru servicii de mecanizare si infiintarea unei sectii mestesugaresti 
pentru producerea de unelte agricole si reparatii ale acestora pentru SC Cris Ami Sab SRL, 
comuna Deleni, judetul Iasi 

Beneficiar: SC Cris Ami Sab SRL. 

Zona de intervenţie: Sat Deleni, Comuna Deleni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Valoare totală proiect: 159.650 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Fermă de Semi-Subzistenţă a PF Săpătoriu Ioan, Com. Deleni, Sat Deleni, Jud. Iaşi 

Beneficiar: PF Săpătoriu Ioan 

Zona de intervenţie: Sat Deleni, Comuna Deleni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Instalarea tanarului fermier prin dezvoltarea fermei apicole proprii a P.F. Roman Loredana - 
Elena 

Beneficiar: Roman Loredana - Elena 

Zona de intervenţie: Comuna: Deleni Sat: Maxut 
Comuna:Ion Neculce; Sat: Buznea 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri" 

Valoare totală proiect: 10.000 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Vîrlan Gelu-Marius, Satul Bosînceni, Oraşul Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Vîrlan Gelu Marius 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Petraş Costel-Ciprian, Satul Cordun, Oraşul Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Petraş Costel Ciprian 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Hodan Marian-Gheorghiţă Din Loc. N. Bălcescu, Oraş Flămânzi 

Beneficiar: Hodan Marian-Gheorghiţă 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzisteţă a PF Pintilie Daniel-Vasile Din Satul Cordun, Oraş Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Pintilie Daniel Vasile 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Boutiuc Constantin, Din Satul N. Bălcescu, Oraşul Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Boutiuc Constantin 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Baciu Alexandru Din  Localitatea N. Bălcescu,Oraş Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Baciu Alexandru 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Pădurariu Mihai Din Sat Bosînceni,Comuna Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Pădurariu Mihai 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Guraliuc Constanitn, Din Satul N.Bălcescu, Oraşul Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Guraliuc Constantin 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Prodan Ionel Din Satul Cordun, Oraşul Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Prodan Ionel 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Dobinciuc Raluca Ionela, Satul N. Bălcescu, Oraşul Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Dobinciuc Raluca Ionela 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Trofin Ionel-Dinel, Din Satul N.Bălcescu, Oraşul Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Trofin Ionel-Dinel 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Crauciuc Bujor-Radu Din Satul Chiţoveni, Oraşul Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Crauciuc Bujor-Radu 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Bursuc Ioan, Din Satul Flămânzi, Oraşul Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Bursuc Ioan 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă PF Brînză Marius Alin, Din Satul Bosânceni, Oraşul Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Brînză Marius Alin 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Fermă de Semi-Subzistenţă a PF Mănucă Adrian, Sat Cordun, Oraşul Flămânzi, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Mănucă Adrian 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Iftode Toma, Din Satul Bosânceni, Oraşul Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Iftode Toma 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Prodan Constantin,Sat Chiţoveni, Oraş Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Prodan Constantin 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Călin  Elena Loredana, Din Satul Flămânzi, Oraşul Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Călin  Elena Loredana 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Anghel Daniel, Din Satul  N.Bălcescu, Oraşul Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Anghel Daniel 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Guraliuc Constantin, Din Sat Cordun, Oraş Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Guraliuc Constantin 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Grosu Virginia Din Satul Flămânzi, Oraşul Flămânzi , Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Grosu Virginia 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Scripei Mihai-Danuţ Din Sat N. Bălcescu,Oraş Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Scripei Mihai-Danuţ 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Dorneanu Anca-Ecaterina, Satul Prisăcani, Oraşul Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Dorneanu Anca-Ecaterina 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzitenţă a PF Cişmileanu Paul, Din Satul Cordun, Oraşul Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Cişmileanu Paul 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Sadagurschi Cristinel Din Satul N. Bălcescu, Oraş Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Sadagurschi Cristinel 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Todirenchi Daniel Din Satul Cordun, Oraş Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Todirenchi Daniel 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Grigorescu Lician, Din Satul Flămânzi, Oraşul Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Grigorescu Lician 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Bîrgovanu Adriana, Din Satul Flămânzi, Oraşul Flămânzi, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Bîrgovanu Adriana 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a P.F. Bursuc Ionuţ Din Sat Nicolae Bălcescu Oraş Flămânzi, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Bursuc Ionuţ 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Purice Iulian, Municipiul Botoşani, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Purice Iulian 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Reabilitare Infrastructura Drumuri şi Poduri precum şi Amenajare Statii de Autobuz în Orasul 
Flaminzi 

Beneficiar: Oraş Flămânzi 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere; 
Domeniul Major de Interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana - Centre 
urbane 

Valoare totală proiect: 18.650.361,91 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Crestera sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Flaminzi prin achizitionarea de 
echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere 

Beneficiar: Oraş Flămânzi 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere; 
Domeniul Major de Interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana - Centre 
urbane 

Valoare totală proiect: 1.273.486,03RON 

 

Titlu proiect: 
 

Crearea unui centru de sprijinire a afacerilor in orasul Flaminzi 

Beneficiar: Oraş Flămânzi 

Zona de intervenţie: Oraş Flămânzi 

Sursă de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013 
Axa Prioritara 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere; 
Domeniul Major de Interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana - Centre 
urbane 

Valoare totală proiect: 2.919.033,99 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Modernizare atelier mestesugaresc de tamplarie, comuna Frumusica, judetul Botosani 

Beneficiar: SC Dizain SRL 

Zona de intervenţie: Comuna Frumusica 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Valoare totală proiect: 1.032.358 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Creangă Ioan,Din Sat Frumuşica, Comuna Frumuşica, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Creangă Ioan 

Zona de intervenţie: Comuna Frumusica 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Strachină Mircea-Gabriel, Satul Rădeni, Comuna Frumuşica, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Strachină Mircea-Gabriel 

Zona de intervenţie: Comuna Frumusica 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Modernizare ferma vaci lapte prin achizitie tractor si utilaje agricole 

Beneficiar: AF Bejan G. Gheorghe 

Zona de intervenţie: Comuna Hlipiceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole 

Valoare totală proiect: 525.050 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Achizitia de utilaje in vederea prestarii de servicii conexe agriculturii pentru 
microintreprinderea SC Rural Agricultor SRL, localitatea Hlipiceni, comuna Hlipiceni, judetul 
Botosani 

Beneficiar: SC Rural Agricultor SRL 

Zona de intervenţie: Comuna Hlipiceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Valoare totală proiect: 1.058.363 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Lungu Ramona Petronela Din Comuna Hlipiceni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Lungu Ramona Petronela 

Zona de intervenţie: Comuna Hlipiceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Florea Maria Din Comuna Hlipiceni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Florea Maria 

Zona de intervenţie: Comuna Hlipiceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Juravle Costache, Din Sat Hlipiceni, Comuna Hlipiceni, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Juravle Costache 

Zona de intervenţie: Comuna Hlipiceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă PF Şpaiuc Emil, Din Comuna Hlipiceni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Şpaiuc Emil 

Zona de intervenţie: Comuna Hlipiceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Achizitie de tractor si utilaje agricole la S.C. Agrobioterra S.R.L., sat Zlatunoaia, comuna Lunca, 
judetul Botosani 

Beneficiar: S.C. Agrobioterra S.R.L. 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 121  - Modernizarea exploatatiilor agricole 

Valoare totală proiect: 94.470 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Horodincu Alina - Maria Satul Lunca Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Horodincu Alina - Maria 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semisubzistenţă Joldescu Liviu Constantin Din Localitatea Stroieşti Comuna Lunca 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Joldescu Liviu Constantin 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semisubzistenţă Galan Ionică Din Localitatea Stoieşti Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Galan Ionică 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semisubzistenţă Heni Constantin Din Localitatea Lunca Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Heni Constantin 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semisubzistenţă Maxim Silviu Constantin Localitatea Lunca Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Maxim Silviu Constantin 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Hemen Constantin Din Localitatea Stroieşti Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Hemen Constantin 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Livadariu Emil Întreprindere Familială Din Sat Lunca Comuna Lunca 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Livadariu Emil 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semisubzistenţă Breşug Constantin Din Localitatea Lunca Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Breşug Constantin 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Pălimariu Petrică Din Localitatea Lunca Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Pălimariu Petrică 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semisubzistenţă Hemen Mariana Din Localitatea Stroieşti Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Hemen Mariana 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semisubzistenţă Axinte Valentin Din Localitatea Lunca Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Axinte Valentin 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semisubzistenţă Heros Ionuţ Cătălin Din Localitatea Lunca Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Heros Ionuţ Cătălin 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Horodincu Alina - Maria Satul Lunca Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Horodincu Alina - Maria 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Boicu Constantin, Localitatea Lunca, Comuna Lunca, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Boicu Constantin 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă A P.F. Luca Iulian Din Sat Stroieşti, Comuna Lunca, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Luca Iulian 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Boicu Florin Din Satul Lunca, Comuna Lunca, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Boicu Florin 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semisubzistenţă Achiţei Mihai Din Satul Stroieşti Comuna Lunca Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Achiţei Mihai 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Bejan Maria Din Satul Lunca Comuna Lunca Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Bejan Maria 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Bejan Maria Din Satul Lunca Comuna Lunca Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Bejan Maria 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Irinciuc Victor Din Satul Strioeşti Comuna Lunca Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Irinciuc Victor 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semisubzistenţă Ioniţă Costache Din Localitatea Lunca Comuna Lunca Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Ioniţă Costache 

Zona de intervenţie: Comuna Lunca 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Achizitii utilaje agricole, sat Pogorasti, comuna Rauseni, judetul  Botosani 

Beneficiar: S.C. SSL Agromar S.R.L. 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 312 - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Valoare totală proiect: 1.139.622 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Gherasim Andrei Din Comuna Răuseni Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Gherasim Andrei 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzisnteţă Ifrosă Ştefan, Sat Rediu, Comuna Răuseni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Ifrosă Ştefan 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă Baluş Ionel, Sat Rediu, Comuna Răuseni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Baluş Ionel 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi - Subzistenţa A P.F. Şpaiuc Neculai - Remus Din Sat Rediu Comuna Răuseni, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Şpaiuc Neculai - Remus 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă A P.F. Balan Silviu-Marius Din Sat Rediu Comuna Răuseni Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Balan Silviu-Marius 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzisnteţă Ifrosă Constantin, Sat Rediu, Comuna Răuseni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Ifrosă Constantin 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Fermă de Semi-Subzistenţă a P.F.A. Ifrosă Ioan Din Satul Rediu, Com.Răuseni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Ifrosă Ioan 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a P.F. Grădinariu Gheorghe Din Sat Rediu Comuna Răuseni, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Grădinariu Gheorghe 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Babătă Gheorghe, Comuna Răuseni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Babătă Gheorghe 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a P.F. Iordăchel Petrică Din Comuna Răuseni,Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Iordăchel Petrică 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a P.F. Iordăchel Petrică Din Comuna Răuseni,Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Iordăchel Petrică 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi - Subzistenţa a P.F. Şpaiuc Iuliana - Brînduşa Din Sat Rediu , Comuna Răuseni, 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Şpaiuc Iuliana - Brînduşa 

Zona de intervenţie: Comuna Rauseni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Modernizare drum comunal DC Stauceni - Silistea, strazi si ulite, canalizare si epurare apa 
uzata manajera in localitatile Stauceni si Silistea, com. Stauceni, jud. Botosani 

Beneficiar: Consiliul Local Stauceni 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 322  - Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătăţirea moștenirii 
rurale 

Valoare totală proiect: 9.307.320 RON 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Boz Benoni-Emilian Din Comuna Stăuceni Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Boz Benoni-Emilian 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Schiopu Ortansa Din Comuna Stăuceni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Schiopu Ortansa 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Coşoreanu Viorel Din Comuna Stăuceni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Coşoreanu Viorel 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Epuraş Luminiţă,Din Comuna Stăuceni,Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Epuraş Luminiţă 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Leuştean Mihai Din Comuna Stăuceni Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Leuştean Mihai 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Chirica Ştefan-Alin, Din Comuna Stăuceni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Chirica Ştefan-Alin 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Poamaneagră Liviu-Toader Din Comuna Stăuceni, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Poamaneagră Liviu-Toader 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Furnică Dan Petru Din Comuna Stăuceni , Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Furnică Dan Petru 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Ungureanu Marinela-Daniela Din Comuna Stăuceni, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Ungureanu Marinela-Daniela 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Federovici Alina-Daniela Din Comuna Stăuceni, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Federovici Alina-Daniela 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Irimescu Liliana Din Comuna Stăuceni Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Irimescu Liliana 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Ichim Adrian Din Comuna Stăuceni Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Ichim Adrian 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Niţă Ana Din Comuna Stăuceni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Niţă Ana 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Ignat Florin Din Comuna Stăuceni Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Ignat Florin 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Huc Adrian Din Comuna Stăuceni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Huc Adrian 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Asimionesei Mihai-Adrian Din Comuna Stăuceni, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Asimionesei Mihai-Adrian 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Burlacu Daniel Din Comuna Stăuceni, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Burlacu Daniel 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Aga Doiniţa Din Comuna Stăuceni Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Aga Doiniţa 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 
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Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Suliţanu Costel, Satul Dracşani, Com. Suliţa, Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Suliţanu Costel 

Zona de intervenţie: Comuna Suliţa 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Achizitie utilaje pentru prestari servicii in agricultura de catre S.C. Seplecan Agroserv S.R.L., in 
sat Todireni, comuna Todireni judetul Botosani 

Beneficiar: S.C. Seplecan Agroserv S.R.L. 

Zona de intervenţie: Comuna Todireni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Valoare totală proiect: 935.369 RON 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a P.F.A. Muraraşu Silviu-Octavian Sat Cerneşti Comuna Todireni 
Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Muraraşu Silviu-Octavian 

Zona de intervenţie: Comuna Todireni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Ferma de Semi-Subzistenţă a PF Butnăraşu Andreea-Elena Din Comuna Todireni, Judeţul 
Botoşani 

Beneficiar: Butnăraşu Andreea-Elena 

Zona de intervenţie: Comuna Todireni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Valoare totală proiect: 7.500 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Modernizare moara grau si construire silozuri cereale 
 

Beneficiar: SC Moara Lu`Tofan SRL 

Zona de intervenţie: Comuna Todireni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 
Măsura 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere 

Valoare totală proiect: 3.504.347 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Sistem integrat de alimentare cu apa in comuna Hlipiceni 

Beneficiar: Consiliul Local Hlipiceni 

Zona de intervenţie: Comuna Hlipiceni 

Sursă de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 

Valoare totală proiect: 1.346.344,00 euro 

 

 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

112 

Titlu proiect: 
 

Amenajarea unui numar de 35 poduri si podete oe raza comunei Hlipiceni 

Beneficiar: Consiliul Local Hlipiceni 

Zona de intervenţie: Comuna Hlipiceni 

Sursă de finanţare: OG 7 / 2006 

Valoare totală proiect: 90.000 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Amenajare spaţii verzi în comuna Stăuceni,Judeţul Botoşani 

Beneficiar: Consiliul Local Stauceni 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Administraţia Fondului pentru Mediu 

Valoare totală proiect: 236.760 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Consolidarea şi reabilitare şcoală cu clasele I-VIII în localitatea Stăuceni,comuna 
Stăuceni,judeţul Botoşani 

Beneficiar: Consiliul Local Stauceni 

Zona de intervenţie: Comuna Stauceni 

Sursă de finanţare: Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei 

Valoare totală proiect: 2.284,0 mii lei 

 

Titlu proiect: 
 

Modernizarea drumurilor  de interes local DS 260, DS 508, DS 805 din comuna Sulita, jud. 
Botosani   

Beneficiar: Consiliul Local Sulita 

Zona de intervenţie: Comuna Sulita 

Sursă de finanţare: SAPARD 

Valoare totală proiect: 1.000.000 euro 

 

Titlu proiect: 
 

Podeţe tubulare din tuburi premo =600 mm si =800 mm din, consolidare pod Silioneasa 
(Cordun), sat Dracşani, L=8,00 m, h=3,5 m, l=6,0 m; punte lemn-metal pentru trecere pietoni si 
animale peste râul Sitna in dreptul oborului Suliţa, comuna Suliţa, judeţul Botoşani 

Beneficiar: Consiliul Local Sulita 

Zona de intervenţie: Comuna Sulita 

Sursă de finanţare: OG 7 / 2006 

Valoare totală proiect: 100.000 euro 
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II.2. ANALIZA SWOT 
 
Teritoriul 

 

 
 
 
 

PUNCTE TARI 
Strengths 

PUNCTE SLABE 
Weaknesses 

- Amplasarea microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” la limita dintre judeţul Iaşi şi judeţul 

Botoşani, lângă cele mai importante drumuri de 

legătură dintre aceste două judeţe; 

- Posibilitatea accesului prin intermediul căilor 

feroviare, existând staţii CFR în comuna Răuseni şi 

comuna Todireni; 

- Suprafaţa mare a fondului funciar în localităţile 

componente ale G.A.L. „Colinele Moldovei” (957,9 

ha) şi distribuţia echilibrată a acesteia în rândul 

localităţilor componente; 

- Reţeaua hidrografică bogată a microregiunii; 

- Nivel ridicat al biodiversităţii; 

- Predominanţa solurilor cu potenţial ridicat de 

fertilitate ce includ tipuri de cernoziomuri şi 

aluviosoluri, pretabile pentru functionalitate 

agricolă; 

- Ponderea ridicată a terenurilor agricole din 

microregiune din totalul fondului funciar; 

- Starea proastă a infrastructurii rutiere din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”; 

- Amplasarea microregiunii în zona de nord-est a 

României, la o distanţă destul de semnificativă de 

marile centre urbane; 

- Starea proastă de conservare a monumentelor 

istorice din microregiune; 

- Slaba valorificare din punct de vedere turistic a 

obiectivelor cultural-istorice şi religioase din 

teritoriu; 

- Starea proastă a infrastructurii culturale şi a 

dotărilor acestor instituţii în majoritatea unităţilor 

teritorial-administrative; 

- Diminuarea numărului de locuitori care practică 

meşteşuguri tradiţionale precum: olărit, împletituri 

din papură şi răchită, prelucrarea lânii, prelucrarea 

lemnului, etc. 

- Reducerea numărului de evenimente cu potenţial 

turistic organizate în microregiune, pe fondul crizei 
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- Suprafaţa mare a pădurilor (189,18 ha); 

- Existenţa pe teritoriul microregiunii a Siturilor 

Natura 2000 şi a Ariilor Protejate de interes naţional 

şi judeţean; 

- Starea bună de conservare a speciilor identificate în 

Ariile Natura 2000; 

- Existenţa unui număr ridicat de monumente incluse 

în Lista monumentelor istorice 2010, realizată de 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin 

Institutul Naţional al Patrimoniului; 

- Desfăşurarea unor evenimente cu tradiţie la nivelul 

microregiunii: festivaluri, zilele comunelor/oraşelor, 

serbări de iarnă, etc. 

 

economice mondiale. 

OPORTUNITĂŢI 
Opportunities 

AMENINŢĂRI 
Threts 

- Distanţa relativ redusă faţă de Aeroportul 

Internaţional Iaşi şi Aeroportul Internaţional 

Suceava; 

- Accesarea fondurilor europene nerambursabile; 

- Existenţa programelor naţionale de dezvoltare ce 

stabilesc axele prioritare şi domeniile majore de 

intervenţie în domeniile resurselor umane, 

dezvoltării durabile, transporturilor, dezvoltare 

rurală, etc.; 

- Potenţialul de dezvoltare a unor forme de turism 

precum: agroturism, turism cultural-istoric, turism 

educaţional; 

- Dezvoltarea infrastructurii culturale, în special în 

mediul rural al zonei; 

- Creşterea promovării evenimentelor  şi 

patrimoniului cultural din zonă. 

 

- Clima temperat-continentală cu veri calde și ierni 

geroase poate afecta prin fenomenele 

meteorologice extreme culturile agricole; 

- Despăduririle necontrolate pot avea implicaţii în 

generarea alunecărilor de teren; 

- Ritmul haotic al construcţiilor care poate afecta 

potenţialul natural al microregiunii; 

- Riscul de inundaţii, în special în lunca Jijiei; 

-  Scăderea interesului populaţiei pentru cultură pe 

fondul dificultăţilor financiare întâmpinate în ultimii 

ani; 

- Lipsa interesului tinerilor pentru menţinerea 

tradiţiilor şi obiceiurilor zonei; 

- Degradarea avansată a obiectivelor culturale pe 

baza lipsei de investiţii în acestea; 

- Practicarea turismului nedurabil, aspect ce poate 

duce la degradarea patrimoniului cultural; 

- Fonduri europene limitate (fiind insuficiente în 

raport cu necesităţilor); 

- Dispariţia meşterilor şi creatorilor populari pe 

fondul slabei posibilităţi de valorificare a produselor 

create. 

 

 
Populaţia 
 

PUNCTE TARI 
Strengths 

PUNCTE SLABE 
Weaknesses 

- Distribuţia echilibrată a populaţiei pe sexe, în anul 

2010 (49,6% de sex feminin şi 50,4% de sex masculin); 

- Gradul de îmbătrânire a populaţiei se situează sub 

nivelul din regiunea de dezvoltare Nord-Est sau de la 

nivel naţional; 

- Rata de înlocuire a forţei de muncă este superioară 

- Rata medie anuală de creştere a populaţiei din 

microregiune negativă în perioada 1990-2010 (-

0,27%); 

- Valoarea ridicată a raportului de dependeţă a 

populaţiei, cauzată de numărul mare de tineri şi 
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faţă de cea de la nivel regional sau naţional, arătând 

că în perioada următoare nu vor exista probleme 

legate de deficitul de forţă de muncă; 

- Numărul redus de decedaţi sub 1 an; 

- Trendul descendent al ratei mortalităţii infantile în 

perioada 1997-2010. 

 
 

vârstnici; 

- Sporul natural negativ înregistrat începând cu anul 

2006; 

- Trendul descendent al ratei natalităţii în 

microregiune; 

- Trendul ascendent al numărului de decese 

înregistrate; 

- Soldul negativ al schimbărilor de reşedinţă în anul 

2011 (-517 persoane); 

- Soldul negativ al schimbărilor de domiciliu în anul 

2009 (-216 persoane). 

 

OPORTUNITĂŢI 
Opportunities 

AMENINŢĂRI 
Threts 

- Stimularea tinerilor în vederea rămânerii în 

localităţile componente ale microregiunii; 

- Dezvoltarea economică sustenabilă a zonei poate 

determina reîntoarcerea populaţiei plecată la muncă 

în străinătate; 

- Diversificarea economiei locale poate duce 

creşterea populaţiei stabile; 

- Dezvoltarea unor programe naţionale de susţinere a 

tinerilor. 

 

- Criza economică şi lipsa locurilor de muncă poate 

avea ca efect migrarea populaţiei din microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei” în alte localităţi sau ţări; 

- Eliminarea ajutoarelor pentru creşterea copilului 

poate duce la scăderea sporului natural al 

populaţiei. 

 
 
 
Activităţi economice 
 

PUNCTE TARI 
Strengths 

PUNCTE SLABE 
Weaknesses 

- Reducerea semnificativă a numărului de şomeri în 

anul 2011, faţă de anul precedent, în aproape toate 

localităţile componente ale microregiunii; 

- Ponderea ridicată a terenurilor agricole din totalul 

fondului funciar din microzonă (71,8% în anul 2010); 

- Ponderea ridicată a pădurilor şi altor terenuri cu 

vegetaţie forestieră din suprafaţa totală a 

terenurilor neagricole (70% în anul 2010); 

- Potenţial mediu sau ridicat al localităţilor 

componente la majoritatea culturilor agricole: 

Porumb, Floarea Soarelui, Soia, Mazăre, Fasole, 

Sfeclă de Zahăr, Cartof, Rapiţă, In Ulei, In Fuior, 

Cânepă, Lucernă, Trifoi, Păşuni, Fâneţe, etc.; 

- Existenţa tradiţiei în practicarea agriculturii. 

 
 
 
 

- Numărul redus al întreprinderilor active din punct 

de vedere economic (179 întreprinderi, în anul 2010), 

în special în anumite localităţi ale microregiunii; 

- Rata scăzută de activitate a întreprinderilor 

(ponderea întreprinderilor active economic din 

numărul de întreprinderi active juridic); 

- Concentrarea economiei locale în special în oraşul 

Flămânzi, comuna Deleni şi comuna Stăuceni; 

- Lipsa întreprinderilor cu peste 250 salariaţi (mari), 

majoritatea unităţilor economice având maxim 9 

salariaţi (microîntreprinderi); 

- Densitatea foarte scăzută a IMM-urilor (2,7 IMM-

uri/1000 locuitori); 

- Slaba diversitate economică a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei”; 

- Cifra scăzută de afaceri înregistrată de 

întreprinderile active din microregiune în anul 2010; 

- Cifra medie de afaceri pe unitate economică situată 

sub nivelul din microregiune în localităţi precum: 
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Hlipiceni, Copălău, Albeşti, Călăraşi, etc.; 

- Concentrarea salariaţilor din microregiune în 

întreprinderile active din Flămânzi, Stăuceni, Deleni 

şi Frumuşica; 

- Trendul descendent înregistrat de numărul mediu al 

salariaţilor din microregiune în perioada 1992-2010; 

- Scăderea uşoară a suprafeţei terenurilor agricole în 

anul 2010, faţă de anul 1990 (68.760 ha faţă de 

69.582 ha); 

- Numărul redus de operatori certificaţi pentru 

practicarea agriculturii ecologice; 

- Existenţa unor localităţi incluse în lista Zonelor 

Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice: comuna 

Hlipiceni, comuna Lunca şi comuna Răuseni; 

- Numărul redus de unităţi de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare turistică; 

- Absenţa fondurilor de start pentru demararea 

afacerilor; 

- Inexistenţa serviciilor de consultanţă pentru afaceri; 

- Lipsa informaţiei legate de oportunităţile de 

finanţare existente; 

- Starea proastă a infrastructurii fizice şi de utilităţi; 

- Oferte de creditare greu accesibile (garanţii mari); 

- Absenţa spiritului antreprenorial al populaţiei; 

- Adaptarea mai lentă a populaţiei mature/ vârstnice 

la schimbările şi provocările lumii actuale, în 

general, si la fenomenul mobilităţii ş reconversiei 

profesionale, în special; 

- Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele 

europene; 

- Lipsa unei politici sistematice de recalificare şi 

specializare pentru o agricultură performantă; 

- Fragmentarea suprafeţelor agricole ce conduce la 

practicarea unei agriculturi tradiţionale slab 

competitive economic; 

- Lipsa grupurilor de producători la nivelul 

microregiunii; 

- Utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la 

timp a lucrărilor agricole; 

- Tehnologiile învechite din o mare parte a unităţilor 

economice industriale, fapt ce afectează atât 

productivitatea acestora cât şi calitatea factorilor de 

mediu; 

- Oferta scăzută de posibilităţi de petrecere a 

timpului liber pentru turişti; 

- Paletă de obiective turistice destul de puţin 

nuanţată. 
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OPORTUNITĂŢI 
Opportunities 

AMENINŢĂRI 
Threts 

- Existenţa unor elemente care se pot transforma în 

brand local şi pot contribui la dezvoltarea 

economică a microregiunii: Usturoiul de Suliţa, 

Usturoiul de Copălău, Pepenii de Lunca, Mierea de 

albine, Ţuica de Deleni, Ceramica de Poiana, etc. 

- Îmbunătăţirea percepţiei investitorilor străini asupra 

Regiunii Nord-Est, şi implicit asupra microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei”; 

- Diversificarea economiei locale prin încurajarea 

înfiinţării de microîntreprinderi, în special în rândul 

tinerilor; 

- Cooperarea mediului privat cu autorităţile publice 

locale, cu instituţiile de învăţământ superior şi 

centrele de cercetare şi dezvoltare; 

- Existenţa facilităţilor acordate de stat în domeniul 

agricol şi zootehnic: subvenţii, etc. 

- Existenţa Planului Naţional Strategic pentru 

Dezvoltare Rurală; 

- Finanţările nerambursabile existente pentru 

dezvoltarea mediului de afaceri; 

- Programele guvernamentale pentru dezvoltarea 

economică, lansate de Agenţia pentru 

Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii; 

- Oferirea de facilităţi investitorilor străini de către 

autorităţile publice; 

- Desfăşurarea unor campanii de promovare a 

agroturismului; 

- Condiţii favorabile de obţinere a produselor 

ecologice, ce pot fi exportate în condiţii deosebit de 

avantajoase; 

- Creşterea cererii de produse agricole ecologice, atât 

în ţară, cât şi în străinătate; 

- Susţinerea înfiinţării grupurilor de producători în 

vederea creşterea competitivităţii sectorului agricol; 

- Dezvoltarea de noi atracţii şi activităţi turistice. 

 

- Slaba implementare a sistemului de asigurare a 

calităţii producţiei şi produselor; 

- Slaba preocupare pentru introducerea noilor 

tehnologii şi pentru activitatea de cercetare-

dezvoltare; 

- Eroziunea şi degradarea calităţii solurilor pot 

conduce la scăderea randamentului sectorului 

agricol; 

- Frecvenţa ridicată a perioadelor secetoase în 

agricultura pot duce la scăderea productivităţii; 

- Numărul de concurenţi în creştere pentru produsele 

agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene; 

- Lipsa colaborării agenţilor economici cu autorităţile 

publice locale; 

- Migrarea forţei de muncă în străinătate sau chiar în 

alte localităţi, din cauza lipsei de locuri de muncă la 

nivel local; 

- Fluctuaţia forţei de muncă; 

- Prelungirea crizei economice mondiale, care a 

afectat atât unităţile economice din toate 

domeniile, cât şi puterea de cumpărare a 

cetăţenilor; 

- Poluarea culturală, amploarea fenomenului kitsch 

poate afecta produsul turistic per ansamblu. 

 
Organizare socială şi instituţională 
 

PUNCTE TARI 
Strengths 

PUNCTE SLABE 
Weaknesses 

- Existenţa unităţilor şi structurilor de învăţământ 

pentru nivelul preşcolar, primar şi gimnazial în 

fiecare comună/oraş din microregiune; 

- Existenţa  a două Şcoli de Arte şi Meserii şi a unui 

Grup Şcolar în cadrul microregiunii; 

- Funcţionarea Preventoriului TBC pentru copii în 

comuna Deleni; 

- Slaba dezvoltare a infrastructurii medicale de 

specialitate în microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, majoritatea populaţiei apelând la 

unităţile medicale din alte localităţi; 

- Lipsa cabinetelor medicale şcolare din majoritatea 

localităţilor componente ale microregiunii; 

- Numărul scăzut de medici raportat la populaţia 
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- Numărul relativ ridicat de PC-uri din unităţile 

educaţionale din microzonă; 

- Situaţie bună a gradului de solicitare a infrastructurii 

de învăţământ, din prisma numărului de elevi ce 

revin unei săli de clasă; 

- Existenţa unui număr mare de asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară la care localităţile 

componente ale G.A.L. „Colinele Moldovei” sunt 

membre: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Albeşti-Todireni "Valea Jijiei" (2008), Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunicară comuna Truşeşti 

(2009), Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

"Ecoproces" Botoşani (2009), Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară "AQUA Botoşani, etc.; 

- Existenţa ONG-urilor active în special în domeniul 

cultural: Asociaţia Sportivă "Suliţaşii", Asociaţia 

"Femina", Asociaţia Cultural Sportivă "Trei 

generaţii" Flămânzi, Asociaţia Sportivă "Gloria 

Frumuşica", Clubul Sportiv "Flacăra" Flămânzi, etc. 

 

stabilită a microregiunii; 

- Insuficientă promovare a exigenţelor privind 

expunerea populaţiei la factori de risc pentru 

sănătate; 

- Dotarea materială în domeniu este veche şi 

insuficientă; 

- Frecventarea neregulată a medicului de familie; 

- Insuficientă percepţie la nivelul populaţiei a 

factorilor de risc pentru sănătate; 

- Diminuarea personalului didactic din unităţile 

educaţionale în perioada 2001-2010; 

- Numărul redus de laboratoare şcolare şi ateliere 

şcolare din unităţile educaţionale; 

- Slaba dezvoltare a infrastructurii de practicare a 

activităţilor sportive în unităţile educaţionale; 

- O parte din clădirile şcolilor necesită lucrări de 

reabilitare şi modernizare; 

- Instituţiile de învăţământ necesită investiţii în dotări 

specifice. 

OPORTUNITĂŢI 
Opportunities 

AMENINŢĂRI 
Threts 

- Finanţări guvernamentale pentru învăţământ şi 

cultură în mediul rural (program de reabilitare a 

căminelor culturale prin Ministerul Culturii, program 

de reabilitare a şcolilor prin Ministerul Educaţiei); 

- Dezvoltarea activităţilor de tip after-school; 

- Posibilitatea dezvoltării de parteneriate între 

instituţiile educaţionale din comună şi alte unităţi din 

ţară şi străinătate; 

- Posibilitatea preluării şi adaptării modelelor de bună 

practică din ţările Uniunii Europene cu privire la 

activităţile didactice; 

- Existenţa politicilor de stimulare a cadrelor didactice 

şi a cadrelor medicale de a practica în mediul rural, 

precum Programul Renaşterea Satului Românesc; 

- Activităţi de implicare activă a elevilor în comunitate, 

pentru responsabilizare şi educaţie civică; 

- Programele naţionale de sănătate reprezintă o 

oportunitate atât pentru unităţile medico-sanitare 

cât şi pentru populaţia care beneficiază de serviciile 

de sănătate; 

- Finanţările nerambursabile europene din domeniul 

sănătăţii; 

- Înfiinţarea de farmacii / puncte farmaceutice în 

localităţile care nu dispun de acest tip de unităţi; 

- Posibilitatea dezvoltării de parteneriate de tip 

public-privat în domeniul sănătăţii; 

- Desfăşurarea unor campanii de informare şi 

conştientizare a populaţiei privind modul de viaţă 

sănătos. 

- Migrarea cadrelor didactice, pe fondul 

nemulţumirilor privind nivelul salarial şi cel al 

dotărilor tehnice; 

- Accentuarea problemelor de personal, cauzate de 

pensionarea cadrelor didactice şi lipsa de interes a 

profesorilor tineri de a activa în domeniu; 

- Creşterea ratei abandonului şcolar pe fondul 

insuficienţelor materiale şi financiare cauzate de 

criza economică; 

- Modificările repetate ale legislaţiei în vigoare pot 

duce la scăderea performanţelor şcolare; 

- Incapacitatea susţinerii co-finanţării proiectelor de 

dezvoltare a infrastructurii educaţionale; 

- Scăderea numărului de elevi poate duce la 

desfiinţarea unor unităţi de învăţământ; 

- Migrarea personalului medical, pe fondul 

nemulţumirilor privind nivelul salarial şi cel al 

dotărilor tehnice. 
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II.3. VIZIUNE, PRIORITĂŢI, 

OBIECTIVE 

 
II.3.1. Scenarii de dezvoltare  

 
În cadrul consultărilor publice desfăşurate în timpul 

procesului de elaborare a Planului de dezvoltare a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” s-au 

conturat mai multe scenarii de dezvoltare posibile 

pentru următoarea perioadă. Scenariile de 

dezvoltare reprezintă proiecţii viitoare ale 

microregiunii, alternativele de dezvoltare ale 

acesteia. Formularea lor se bazează pe resursele şi 

oportunităţile existente, pe trendul înregistrat de 

indicatorii de interes în ultimii ani, dar şi pe 

tendinţele macroeconomice generale. Ulterior 

formulării scenariilor prin coroborarea tuturor 

variabilelor anterior enunţate, se analizează 

posibilitatea de apariţie a fiecărui scenariu şi 

impactul acestuia asupra dezvoltării socio-economice 

a microregiunii. Scenariul al cărui impact este cel mai 

favorabil şi care poate fi realizat prin intermediul 

resurselor   existente  la  nivel  local  stă, mai apoi,   la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baza formulării viziunii de dezvoltare a microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei”. 

 

În ceea ce priveşte dezvoltarea microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei”  s-au conturat trei scenarii 

principale: 

 

→ Scenariul menţinerii status-quo-ului; 

→ Scenariul dezvoltării agriculturii; 

→ Scenariul diversificării economice. 

 

Scenariul menţinerii status-quo-ului  presupune 

menţinerea situaţiei actuale caracterizată prin 

capacitatea financiară redusă a administraţiei publice 

locale de a susţine dezvoltarea economică, socială, 

culturală, etc. a localităţilor componente din 

microregiune. Lipsa demersurilor autorităţilor 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

120 

publice locale în vederea stimulării dezvoltării 

economice, creşterii diversităţii economiei locale şi a 

competitivităţii întreprinderilor active va avea ca 

efect creşterea tendinţei migraţioniste a populaţiei, 

reducerea densităţii IMM-urilor şi a rezultatelor 

financiare a întreprinderilor active. 

 

Dezvoltarea economică nesustenabilă va avea un 

impact mare asupra mediului înconjurător, lipsa 

modernizării dotărilor industriale şi a adaptării 

agriculturii la tehnicile avansate ducând la creşterea 

consumului energetic, poluarea solului şi pânzei 

freatice şi creşterea emisiilor de gaze cu efect de 

seră. 

 
Scenariul menţinerii status-quo-ului va duce la 

menţinerea sau chiar accentuarea concentrării 

activităţii economice în comerţ, sector în cadrul 

căruia îşi desfăşoară activitatea un număr destul de 

redus de salariaţi. De altfel, potenţialul de dezvoltare 

a unor unităţi comerciale cu un număr mai 

semnificativ de angajaţi este destul de scăzut.  

 

Totodată, acest prim scenariu nu va duce la creşterea 

numărului de locuri de muncă, aspect important de 

atins în perioada următoare. Acest scenariu 

presupune o slabă intervenţie a autorităţilor publice 

nu doar în stimularea dezvoltării economice ci şi în 

îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a 

activităţilor cultural-artistice. De asemenea, efectele 

acestui scenariu se vor resimţi şi în calitatea 

serviciilor publice, nivelul de dezvoltare economică 

afectând bugetul local al tuturor localităţilor 

componente ale microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei”.  

 

Scenariul dezvoltării agriculturii reprezintă o altă 

alternativă de dezvoltare a microregiunii în perioada 

următoare. În cadrul acestuia, la nivelul G.A.L. 

„Colinele Moldovei” vor avea prioritate proiectele 

care duc la dezvoltarea sectorului agricol şi 

agroalimentar. La baza acestui scenariu stă 

potenţialul agricol ridicat deţinut de microregiune, 

cea mai mare parte a fondului funciar fiind destinat 

utilizării agricole.  

 

Scenariul dezvoltării sectorului agicol are însă 

dezavantajul faptului că nu contribuie la 

diversificarea activităţilor economice din 

microregiune şi nu rezolva, decât în mică măsură, 

problema migraţiei populaţiei. 

Un alt dezavantaj este faptul că implementarea 

acestei alternative ar duce la un nivel ridicat de 

dependenţă faţă de sectorul agricol. Astfel, efectele 

meteorologice nefavorabile (perioade de secete, ploi 

abundente, grindină, etc.) care pot apărea vor afecta 

nu doar sectorul agricol ci şi capacitatea financiară 

per ansamblu a unităţilor teritorial-administrative. 

Astfel, este important ca agricultura să reprezintă 

locomotiva economiei microregiunii, însă este indicat 

să fie dezvoltate şi alte sectoare pe care populaţia să 

se poată baza în situaţiile în care sectorul agricol 

înregistrează un regres. 

 

Scenariul diversificării economice reprezintă cel de-

al treilea scenariu dezbătut în cadrul consultărilor 

publice realizate în vederea elaborării prezentului 

plan de dezvoltare. Acesta presupune pe lângă 

susţinerea dezvoltării sectorului agricol şi susţinerea 

creării de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea 

celor existente în sectorul non-agricol.  

 

Totodată, în cadrul acestui scenariu se vor încuraja 

iniţiativele de afaceri, în special în rândul grupurilor 

vulnerabile şi activităţile meşteşugăreşti care sunt 

practicate tot mai rar de populaţia din microregiune.  

 

Prin diversificarea economiei locale se apreciază că 

fenomenul migraţiei populaţiei se va reduce 

considerabil. Astfel, populaţia care pleacă la studii în 

alte localităţi va avea motive reale de a se întoarce 

pentru a pune în practică cunoştinţele dobândite.  

 

Reducerea gradului de dependenţă faţă de 

agricultură reprezintă un alt punct forte al acestei 

alternative, cu atât mai mult cu cât tot mai mulţi 

tineri ar opta şi pentru profesarea în alte sectoare ale 

economiei naţionale.  

 

Sectoarele potenţiale ce pot fi valorificate la nivelul 

microregiunii, conform acestui scenariu, sunt: turism, 

industria alimentară, industria de prelucrare a 

lemnului, servicii medicale, etc. 

 

Ca urmare a analizei celor trei scenarii de 

dezvoltare, se apreciază că cel mai favorabil pentru 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” este 

scenariul diversificării economice. Astfel, viziunea şi 

planul de măsuri şi proiecte sunt create în vederea 

respectării acestei alternative de dezvoltare. 

 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 
 

 

121 

II.3.2. Viziunea de dezvoltare 
 

Elaborată în urma unui amplu proces de consultare 

publică, viziunea de dezvoltare a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” reprezintă starea care se 

doreşte a fi atinsă la nivelul microzonei odată cu 

implementarea prezentului plan de dezvoltare.  

 

Viziunea de dezvoltare oferă o imagine clară asupra 

direcţiei spre care se îndreaptă microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” pentru toţi stakeholderii 

importanţi: administraţia publică locală, populaţia, 

mediul de afaceri, instituţiile publice de la nivel local, 

etc. Astfel, viziunea de dezvoltare îmbină obiectivele 

tuturor acestor factori interesaţi, vizând 

îmbunătăţirea situaţiei microregiunii atât din punct 

de vedere economic, cât şi din punct de vedere 

social, cultural, etc.  

 

 

 

 

 

 
„Microregiunea G.A.L. «Colinele 

Moldovei» va valorifica sustenabil 

resursele naturale, umane şi 

antropice existente şi îşi va 

diversifica economia locală în 

vederea oferirii de locuri de muncă 

bine remunerate. Locuitorii 

microregiunii G.A.L. «Colinele 

Moldovei» vor dispune de servicii 

publice de calitate, infrastructură 

socio-medicală şi culturală 

dezvoltată şi oportunităţi variate de 

dezvoltare profesională.” 
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II.3.3. Priorităţi şi obiective 

operaţionale 

 
Obiectivul general al planului de dezvoltare a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” este 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” prin 

dezvoltarea şi diversificarea economiei locale. Astfel, 

accentul principal se pune pe îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă ale populaţiei, ca urmare a 

faptului că nivelul de trai din localităţile componente 

ale microregiunii se situează cu mult sub standardele 

naţionale şi europene.  

 

Soluţia identificată în vederea creşterii calităţii vieţii 

populaţiei este dezvoltarea şi diversificarea 

economiei locale. Aceasta nu înseamnă că 

dezvoltarea economică este prioritară în faţa altor 

sectoare precum cultură, sănătate, educaţie, 

infrastructură rutieră, infrastructură tehnico-

edilitară, etc., ci că dezvoltarea economică este 

motorul tuturor investiţiilor din microregiune. 

Creşterea numărului de întreprinzări din localităţile 

componente ale microzonei G.A.L. „Colinele 

Moldovei” şi creşterea ratei profitabilităţii acestora 

va duce la sporirea bugetului local al administraţiilor 

publice locale şi, indirect, la creşterea capacităţii de 

susţinere a investiţiilor de capital.  

 

În concordanţă cu obiectivul general stabilit sunt 

formulate trei priorităţi de dezvoltare ale 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”: 

 

→ Prioritatea 1 - Dezvoltarea sectorului agricol şi 

agroalimentar; 

→ Prioritatea 2 - Creşterea competitivităţii 

economice; 

→ Prioritatea 3 - Dezvoltarea resurselor umane. 

 

Dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar este 

considerată prioritatea 1 a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” ca urmare a potenţialului 

existent în acest sens.  În cadrul acestei priorităţi 

sunt formulate trei obiective operaţionale: 

→ Obiectivul Operaţional 1.1 - Creşterea valorii 

adăugate a produselor agricole ; 

→ Obiectivul Operaţional 1.2 - Dezvoltarea 

practicilor agriculturii ecologice; 

→ Obiectivul Operaţional 1.3 -  Reducerea 

practicării agriculturii de subzistenţă prin 

sprijinirea asociaţiilor şi grupurilor de 

producători. 

 

Cea de-a doua prioritate stabilită în cadrul Planului de 

dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” este Creşterea competitivităţii 

economice. Această prioritate este justificată de 

necesitatea reducerii dependenţei economiei locale 

de sectorul agricol şi de dezvoltarea sustenabilă a 

altor activităţi economice.   În cadrul acestei priorităţi 

sunt formulate patru obiective operaţionale: 

→ Obiectivul Operaţional 2.1 - Diversificarea 

economiei locale; 

→ Obiectivul Operaţional 2.2 - Creşterea valorii 

economice a pădurilor şi produselor forestiere; 

→ Obiectivul Operaţional 2.3 - Reducerea presiunii 

activităţilor economice asupra factorilor de 

mediu; 

→ Obiectivul Operaţional 2.4 - Creşterea numărului 

de locuri de muncă . 

 

Dezvoltarea resurselor umane reprezintă prioritatea 

numărul 3 a microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”, 

această prioritate fiind esenţială şi pentru 

îndeplinirea primelor două priorităţi şi obiective ale 

planului de dezvoltare. Investirea în formarea şi 

perfecţionarea resurselor umane va avea efecte 

pozitive atât asupra dezvoltării economice, cât şi 

asupra reducerii numărului de persoane care pleacă 

cu domiciliul sau rezindenţa din localităţile 

componente ale microregiunii. În cadrul acestei 

priorităţi sunt formulate două obiective 

operaţionale: 

→ Obiectivul Operaţional 3.1 - Reducerea 

fenomenului migraţiei prin atragerea tinerilor în 

sectorul agricol; 

→ Obiectivul Operaţional 3.2 - Îmbunătăţirea  

cunoştinţelor tehnice şi economice în domeniul 

agriculturii şi silviculturii. 

 

Schema din pagina următoare prezintă circuitul logic 

al priorităţilor, obiectivelor operaţionale şi măsurile 

identificate în vederea atingerii acestora. Totodată 

este schiţată relaţia dintre obiectivele operaţionale şi 

măsuri şi contribuţia acestora din urmă la atingerea 

obiectivelor operaţionale din cadrul celor trei 

priorităţi.  
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OBIECTIV GENERAL 
Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” prin dezvoltarea şi diversificarea economiei locale 

PRIORITATE 1 
 
Dezvoltarea sectorului 
agricol şi agroalimentar 

PRIORITATE 2 
 
Creşterea competitivităţii 
economice 

PRIORITATE 3 
 
Dezvoltarea resurselor 
umane 

Obiectiv operaţional 1.1. 
Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

Măsura 1 
Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole 

 

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole 

 

Obiectiv operaţional 1.2. 
Dezvoltarea practicilor agriculturii ecologice 

Obiectiv operaţional 1.3. 
Reducerea practicării agriculturii de subzistenţă prin 
sprijinirea asociaţiilor şi grupurilor de producători 

Obiectiv operaţional 2.1. 
Diversificarea economiei locale 

Obiectiv operaţional 2.2. 
Creşterea valorii economice a pădurilor şi produselor 
forestiere 

Obiectiv operaţional 2.3. 
Reducerea presiunii activităţilor economice asupra 
factorilor de mediu 

Obiectiv operaţional 2.4. 
Creşterea numărului de locuri de muncă 

Obiectiv operaţional 3.1. 
Reducerea fenomenului migraţiei prin atragerea 
tinerilor în sectorul agricol 

Obiectiv operaţional 3.2. 
Îmbunătăţirea  cunoştinţelor tehnice şi economice în 
domeniul agriculturii şi silviculturii 

Măsura 2 
Investiţii în industria agroalimentară şi de prelucrare a 
lemnului 

Măsura 3 
Încurajarea activităţilor non-agricole 

Măsura 4 
Dezvoltarea serviciilor publice din microregiune 

Măsura 5 
Dezvoltarea activităţilor turistice din microregiunea 
G.A.L. „Colinele Moldovei” 

Măsura 6 
Introducerea de metode şi tehnologii inovative în 
întreprinderile economice din microregiune 

Măsura 7 
Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din 
microregiune 
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Justificarea priorităţilor şi obiectivelor 
operaţionale 
 
Priorităţile şi obiectivele stabilite în cadrul Planului de 

dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” au fost identificate în urma unui complex 

proces de consultare publică şi a unei riguroase 

analize a principalilor indicatori statistici. Astfel, atât 

priorităţile, cât şi obiectivele detaliate în pagina 

anterioară reflectă analiza SWOT inclusă în prezentul 

 

 

 
 

document, dorindu-se eliminarea punctelor slabe 

identificate în teritoriu prin valorificarea superioară a 

resurselor şi oportunităţilor externe existente.  

 

Tabelul următor prezintă în manieră explicită modul 

în care priorităţile şi obiectivele  stabilite reflectă 

analiza SWOT: 

 

Prioritate Obiectiv operaţional Aspectele cheie identificate în analiza SWOT 

Dezvoltarea 
sectorului agricol 

Obiectivul Operaţional 1.1  - 
Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole 

- Punct slab: Utilaje agricole insuficiente pentru 
efectuarea la timp a lucrărilor agricole; 

- Punct slab: Inexistenţa serviciilor de 
consultanţă pentru afaceri; 

- Punct slab: Lipsa informaţiei legate de 
oportunităţile de finanţare existente; 

- Punct slab: Existenţa unor localităţi incluse în 
lista Zonelor Defavorizate de Condiţii Naturale 
Specifice: comuna Hlipiceni, comuna Lunca şi 
comuna Răuseni; 

- Punct slab: Slaba informare a agricultorilor cu 
privire la normele europene; 

- Punct tare: Potenţial mediu sau ridicat al 
localităţilor componente la majoritatea 
culturilor agricole: Porumb, Floarea Soarelui, 
Soia, Mazăre, Fasole, Sfeclă de Zahăr, Cartof, 
Rapiţă, In Ulei, In Fuior, Cânepă, Lucernă, Trifoi, 
Păşuni, Fâneţe, etc.; 

- Punct tare: Existenţa tradiţiei în practicarea 
agriculturii; 

- Oportunitate: Existenţa unor elemente care se 
pot transforma în brand local şi pot contribui la 
dezvoltarea economică a microregiunii: 
Usturoiul de Suliţa, Usturoiul de Copălău, 
Pepenii de Lunca, Mierea de albine, Ţuica de 
Deleni, Ceramica de Poiana, etc.; 

- Ameninţare: Numărul de concurenţi în creştere 
pentru produsele agroalimentare de pe piaţa 
Uniunii Europene; 
 

Obiectivul Operaţional 1.2  - 
Dezvoltarea practicilor agriculturii 
ecologice 

- Punct slab: Numărul redus de operatori 
certificaţi pentru practicarea agriculturii 
ecologice; 

- Punct tare: Ponderea ridicată a terenurilor 
agricole din totalul fondului funciar din 
microzonă (71,8% în anul 2010); 

- Oportunitate: Condiţii favorabile de obţinere a 
produselor ecologice, ce pot fi exportate în 
condiţii deosebit de avantajoase; 

- Oportunitate: Creşterea cererii de produse 
agricole ecologice, atât în ţară, cât şi în 
străinătate; 
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Prioritate Obiectiv operaţional Aspectele cheie identificate în analiza SWOT 

Obiectivul Operaţional 1.3  - 
Reducerea practicării agriculturii 
de subzistenţă prin sprijinirea 
asociaţiilor şi grupurilor de 
producători 

- Punct slab:  Fragmentarea suprafeţelor 
agricole ce conduce la practicarea unei 
agriculturi tradiţionale slab competitive 
economic; 

- Punct slab: Lipsa grupurilor de producători la 
nivelul microregiunii; 

- Oportunitate: Susţinerea înfiinţării grupurilor 
de producători în vederea creşterea 
competitivităţii sectorului agricol; 
 

Creşterea 
competitivităţii 
economice 

Obiectivul Operaţional 2.1  - 
Diversificarea economiei locale 

- Punct slab: Concentrarea economiei locale în 
special în oraşul Flămânzi, comuna Deleni şi 
comuna Stăuceni; 

- Punct slab: Slaba diversitate economică a 
microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”; 

- Punct slab: Densitatea foarte scăzută a IMM-
urilor (2,7 IMM-uri/1000 locuitori); 

- Punct slab: Numărul redus al întreprinderilor 
active din punct de vedere economic (179 
întreprinderi, în anul 2010), în special în anumite 
localităţi ale microregiunii; 

- Punct slab: Concentrarea salariaţilor din 
microregiune în întreprinderile active din 
Flămânzi, Stăuceni, Deleni şi Frumuşica; 

- Punct slab: Trendul descendent înregistrat de 
numărul mediu al salariaţilor din microregiune 
în perioada 1992-2010; 

- Punct slab: Oferta scăzută de posibilităţi de 

petrecere a timpului liber pentru turişti; 

- Punct slab: Paletă de obiective turistice destul 
de puţin nuanţată; 

- Oportunitate: Desfăşurarea unor campanii de 
promovare a agroturismului; 

- Oportunitate: Diversificarea economiei locale 

prin încurajarea înfiinţării de microîntreprinderi, 

în special în rândul tinerilor; 

- Ameninţare: Frecvenţa ridicată a perioadelor 
secetoase în agricultura pot duce la scăderea 
productivităţii; 

- Ameninţare: Slaba implementare a sistemului 
de asigurare a calităţii producţiei şi produselor; 

- Ameninţare: Slaba preocupare pentru 
introducerea noilor tehnologii şi pentru 
activitatea de cercetare-dezvoltare; 
 

Obiectivul Operaţional 2.2  - 
Creşterea valorii economice a 
pădurilor şi produselor forestiere 

- Punct slab: Slaba diversitate economică a 
microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”; 

- Punct slab: Tehnologiile învechite din o mare 
parte a unităţilor economice industriale, fapt ce 
afectează atât productivitatea acestora cât şi 
calitatea factorilor de mediu; 

- Punct tare: Ponderea ridicată a pădurilor şi 
altor terenuri cu vegetaţie forestieră din 
suprafaţa totală a terenurilor neagricole (70% în 
anul 2010); 

- Ameninţare: Slaba implementare a sistemului 
de asigurare a calităţii producţiei şi produselor; 
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Prioritate Obiectiv operaţional Aspectele cheie identificate în analiza SWOT 

- Ameninţare: Slaba preocupare pentru 
introducerea noilor tehnologii şi pentru 
activitatea de cercetare-dezvoltare; 
 

Obiectivul Operaţional 2.3 - 
Reducerea presiunii activităţilor 
economice asupra factorilor de 
mediu 

- Punct slab: Tehnologiile învechite din o mare 
parte a unităţilor economice industriale, fapt ce 
afectează atât productivitatea acestora cât şi 
calitatea factorilor de mediu; 

- Ameninţare: Slaba implementare a sistemului 
de asigurare a calităţii producţiei şi produselor; 

- Ameninţare: Slaba preocupare pentru 
introducerea noilor tehnologii şi pentru 
activitatea de cercetare-dezvoltare; 

- Ameninţare: Eroziunea şi degradarea calităţii 
solurilor pot conduce la scăderea 
randamentului sectorului agricol; 
 

Obiectivul Operaţional 2.4 - 
Creşterea numărului de locuri de 
muncă 

- Punct slab: Concentrarea salariaţilor din 
microregiune în întreprinderile active din 
Flămânzi, Stăuceni, Deleni şi Frumuşica; 

- Punct slab: Trendul descendent înregistrat de 
numărul mediu al salariaţilor din microregiune 
în perioada 1992-2010; 

- Punct slab: Slaba diversitate economică a 
microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”; 

- Oportunitate: Diversificarea economiei locale 
prin încurajarea înfiinţării de microîntreprinderi, 
în special în rândul tinerilor; 

- Ameninţare: Migrarea forţei de muncă în 
străinătate sau chiar în alte oraşe, din cauza 
lipsei de locuri de muncă la nivel local; 
 

Dezvoltarea 
resurselor umane 

Obiectivul Operaţional 3.1  - 
Reducerea fenomenului migraţiei 
prin atragerea tinerilor în sectorul 
agricol 

- Punct slab: Rata medie anuală de creştere a 
populaţiei din microregiune negativă în 
perioada 1990-2010 (-0,27%); 

- Punct slab: Soldul negativ al schimbărilor de 
reşedinţă în anul 2011 (-517 persoane); 

- Punct slab: Soldul negativ al schimbărilor de 
domiciliu în anul 2009 (-216 persoane); 

- Punct slab: Inexistenţa serviciilor de 
consultanţă pentru afaceri; 

- Punct slab: Lipsa informaţiei legate de 
oportunităţile de finanţare existente; 

- Oportunitate: Stimularea tinerilor în vederea 
rămânerii în localităţile componente ale 
microregiunii; 

- Oportunitate: Dezvoltarea economică 
sustenabilă a zonei poate determina 
reîntoarcerea populaţiei plecată la muncă în 
străinătate; 

- Ameninţare: Migrarea forţei de muncă în 
străinătate sau chiar în alte localităţi, din cauza 
lipsei de locuri de muncă la nivel local; 
 

Obiectivul Operaţional 3.2 - 
Îmbunătăţirea  cunoştinţelor 
tehnice şi economice în domeniul 

- Punct slab: Inexistenţa serviciilor de 
consultanţă pentru afaceri; 

- Punct slab: Lipsa informaţiei legate de 
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Diversificarea economiei locale

Sectorul agricol

Infrastructura şi serviciile medico-sanitare

Infrastructura de învăţământ şi dotarea specifică

Infrastructura şi activităţile culturale

Starea mediului

Calitatea actului de învăţământ

Dezvoltarea resurselor umane

Spaţii de joacă pentru copii

Obiective/atracţii turistice

Servicii de salubritate

Managementul deşeurilor

Spaţii verzi, parcuri şi grădini

Vă rugăm să apreciaţi necesitatea îmbunătăţirii situaţiei din microregiunea G.A.L. 
Colinele Moldovei prin prisma dezvoltării următoarelor aspecte...

Sursa: Sondaj de opinie realizat în microregiunea G.A.L. "Colinele Moldovei", martie-aprilie 2012

Necesitate                                                                                          Necesitate
minimă                                                                                                maximă

Prioritate Obiectiv operaţional Aspectele cheie identificate în analiza SWOT 

agriculturii şi silviculturii oportunităţile de finanţare existente; 
- Punct slab: Adaptarea mai lentă a populaţiei 

mature/ vârstnice la schimbările şi provocările 
lumii actuale, în general, si la fenomenul 
mobilităţii ş reconversiei profesionale, în 
special; 

- Punct slab: Slaba informare a agricultorilor cu 
privire la normele europene; 

- Punct slab: Lista unei politici sistematice de 
recalificare şi specializare pentru o agricultură 
performantă; 

- Punct tare: Existenţa tradiţiei în practicarea 
agriculturii; 

- Ameninţare: Numărul de concurenţi în creştere 
pentru produsele agroalimentare de pe piaţa 
Uniunii Europene. 
 

 

 

De asemenea, priorităţile, obiectivele operaţionale şi 

măsurile stabilite în cadrul acestui plan de dezvoltare 

reflectă în foarte măsură opiniile populaţiei legate de 

sectoarele din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” care necesită îmbunătăţire în perioada 

următoare. În cadrul procesului de elaborare a 

Planului de dezvoltare a microregiunii au fost 

aplicate chestionare referitoare la problemele 

întâmpinate şi la principalele domenii care necesită 

îmbunătăţiri.      Analiza       acestora   a      relevat     că  

 

 

 

dezvoltarea economică a microregiunii reprezintă 

principala prioritate în următorii ani. Graficul următor 

relevă că stakeholderii din microregiune (populaţia, 

reprezentanţii administraţiei publice locale, 

reprezentanţii instituţiilor publice, mediul de afaceri, 

etc.) consideră că cel mai necesar este să 

îmbunătăţim situaţia locurilor de muncă (scor 2,9), să 

diversificăm economia locală (scor 2,7) şi să 

dezvoltăm sectorul agricol (scor 2,4). Bineînţeles, 

priorităţile, obiectivele şi măsurile din acest plan de 

dezvoltare vizează îmbunătăţirea tuturor aspectelor 
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Astfel, priorităţile, obiectivele operaţionale şi măsurile stabilite în cadrul Planului de dezvoltare 
a microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” reflectă analiza SWOT detaliată în capitolele 
anterioare – vizându-se eliminarea punctelor slabe semnalate, prin fructificarea potenţialului 
existent şi a oportunităţilor externe – şi opiniile factorilor interesaţi vis-à-vis de sectoarele  şi 
acţiunile prioritare în perioada următoare. 

importante pentru factorii interesaţi: Infrastructura 

şi serviciile medico-sanitare, Infrastructura de 

învăţământ şi dotarea specifică, Calitatea actului de 

învăţământ, Infrastructura şi activităţile culturale, 

Starea mediului, Dezvoltarea resurselor umane, 

Obiective/atracţii turistice, Spaţii de joacă pentru 

copii, Managementul deşeurilor, Servicii de 

salubritate, Spaţii verzi, parcuri şi grădini, etc.  

 

 

Sinergia şi complementaritatea 

măsurilor, obiectivelor şi priorităţilor 

 
Structura priorităţilor, obiectivelor operaţionale şi 

măsurilor incluse în Planul de dezvoltare a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” a fost 

stabilită în vederea maximizării sinergiilor şi 

complementarităţilor dintre acestea. Tocmai din 

acest motiv este importantă atât implementarea  

anumitor măsuri în acelaşi timp, cât şi implementarea 

unor măsuri a priori altora, primele reprezentând o 

precondiţie a sporirii succesului celor secundare.  

 

Spre exemplu, pentru a putea investi în propriile 

exploataţii (Măsura 1 – Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor agricole), fermierii au nevoie de 

stimulentul oferit de noile reţele de comercializare, 

prin intermediul formelor asociative, precum şi de un 

sector dinamic de procesare şi comercializare 

agroalimentară, care să genereze o cerere puternică 

pentru produsele lor (Măsura 2 – Investiţii în 

industria agroalimentară şi de prelucrare a lemnului). 

Această relaţie este, însă, reciprocă, întrucât 

modernizarea şi restructurarea sectorului de 

procesare şi comercializare agroalimentară (Măsura 

2 – Investiţii în industria agroalimentară şi de 

prelucrare a lemnului) depinde de eforturile de 

modernizare şi restructurare din sectorul producţiei 

primare (Măsura 1 – Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor agricole).  

 

Pe de altă parte, investiţiile în dezvoltarea şi 

diversificarea activităţilor agricole (Măsura 1 – 

Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole) şi 

investiţiile în industria agroalimentară şi de 

prelucrare a lemnului (Măsura 2 – Investiţii în 

industria agroalimentară şi de prelucrare a lemnului) 

depind de măsurile referitoare la introducerea 

inovaţiilor în activitatea de producere şi procesare 

(Măsura 6 – Introducerea de metode şi tehnologii 

inovative în întreprinderile economice din 

microregiune).  Totodată, sprijinirea instalării 

tinerilor fermieri şi agricultorilor de semi-subzistenţă, 

trebuie însoţite de sprijin non-financiar, prin formare 

profesională şi consultanţă.  

 

Exista o puternică sinergie între mai multe obiective 

operaţionale din cadrul acestui plan. Activităţile de 

formare profesională şi consultanţă adresate 

fermierilor şi persoanelor adulte care sunt implicate 

în sectorul agricol, alimentar şi forestier (Obiectiv 

operaţional 3.2 – Îmbunătăţirea cunoştinţelor 

tehnice şi economice în domeniul agriculturii şi 

silviculturii şi Obiectivul operaţional 1.1 – Creşterea 

valorii adăugate a produselor agricole) sunt legate 

de respectarea standardelor agricole, proiecte pro-

mediu de management al resurselor funciare, 

calitatea superioară a alimentelor si protecţia 

mediului înconjurător (Obiectiv operaţional 2.3 – 

Reducerea presiunii activităţilor economice asupra 

factorilor de mediu). 

 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

(Obiectivul operaţional 1.1.) are o relaţie singerică cu 

Reducerea fenomenului migraţiei prin atragerea 

tinerilor în sectorul agricol (Obiectivul operaţional 

3.1.), constribuind totodată semnificativ la atingerea 

Obiectivului operaţional 2.4. – Creşterea numărului 

de locuri de muncă. Acesta din urmă are o relaţie 

sinergică şi cu alte obiective operaţionale din cadrul 

planului, precum Obiectivul operaţional 2.1. 

Diversificarea economiei locale şi Obiectivul 

operaţional 2.2 Creşterea valorii economice a 

pădurilor şi produselor forestiere. 
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Obiectivul operaţional 1.2 Dezvoltarea practicilor 

agriculturii ecologice are o contribuţie importantă la 

atingerea Obiectivului 2.3 Reducerea presiunii 

activităţilor economice asupra factorilor de mediu. 

Totodată, acest obiectiv are o relaţie de 

complementaritate cu Obiectivul operaţional 1.1 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole, 

întrucât creşterea producţiei agricole ecologice 

presupune şi facilitarea comercializării şi procesării 

acestora.  

 

Obiectivul operaţional 1.3 Reducerea practicării 

agriculturii de subzistenţă prin sprijinirea asociaţiilor 

şi grupurilor de producători are o relaţie sinergică cu 

Obiectivul operaţional 1.1 Creşterea valorii adăugate 

a produselor agricole, ambele obiective ducând la 

dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”. 

 

Obiectivul operaţional 2.1 Diversificarea economiei 

locale are o relaţie de complementaritate cu 

Obiectivul operaţional 3.1 Reducerea fenomenului 

migraţiei prin atragerea tinerilor în sectorul agricol. 

Aceasta întrucât reducerea migraţiei din 

microregiune înseamnă şi o creştere a cererii de 

produse, ceea ce poate stimula înfiinţarea de noi 

întreprinderi în sectoarele non-agricole. De 

asemenea, obiectivul operaţional 2.1 Diversificarea 

economiei locale are o relaţie sinergică cu Obiectivul 

operaţional 2.3 Reducerea presiunii activităţilor 

economice asupra factorilor de mediu, acest din 

urmă obiectiv presupunând atât modernizarea 

întreprinderilor existente, cât şi crearea unor noi 

întreprinderi care să contribuie la reducerea 

impactului economiei asupra mediului (ex. 

întreprinderi de reciclare, întreprinderi care valorifică 

deşeurile produse în economie, etc.).  

 

Obiectivul operaţional 3.2 Îmbunătăţirea 

cunoştinţelor tehnice şi economice în domeniul 

agriculturii şi silviculturii are o relaţie complementară 

cu Obiectivul operaţional 2.3 Reducerea presiunii 

activităţilor economice asupra factorilor de mediu. 

Aceasta întrucât prin dobândirea de noi cunoştinţe 

tehnice şi economice pot fi vizate şi aspecte 

referitoare la mediul înconjurător, care apoi pot fi 

puse în practică prin acţiuni concrete de reducere a 

presiunii activităţilor economice. De asemenea, 

obiectivul operaţional 3.2 Îmbunătăţirea 

cunoştinţelor tehnice şi economice în domeniul 

agriculturii şi silviculturii are o relaţie complementară 

şi cu Obiectivul operaţional 2.1 Diversificarea 

economiei locale, întrucât prin dobândirea de noi 

cunoştinţe se poate facilita identificarea unor noi 

nişe economice nedezvoltate până în rezent la 

nivelul microregiunii.  

 

În ceea ce priveşte relaţiile de sinergie şi 

complementaritate dintre măsurile planului de 

dezvoltare, acestea sunt următoarele: 

→ Măsura 1 Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor agricole are o relaţie sinergică şi 

complementară cu Măsura 2 Investiţi în 

industria agroalimentară şi de prelucrare a 

lemnului şi cu Măsura 6 Introducerea de 

metode şi tehnologii inovative în întreprinderile 

economice din microregiune, toate trei 

contribuind la atingerea Obiectivului 1.1 

Creşterea valorii adăugate a produselor 

agricole; 

→ Măsura 1 Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor agricole are o relaţie sinergică şi 

complementară cu Măsura 6 Introducerea de 

metode şi tehnologii inovative în întreprinderile 

economice din microregiune şi Măsura 7 

Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din 

microregiune, toate trei contribuind la 

atingerea Obiectivului 1.2. Dezvoltarea 

practicilor agriculturii ecologice; 

→ Măsura 2 Investiţi în industria agroalimentară şi 

de prelucrare a lemnului are o relaţie sinergică şi 

complementară cu Măsura 3 Dezvoltarea 

activităţilor non-agricole, Măsura 4 Dezvoltarea 

serviciilor publice din microregiune, Măsura 5 

Dezvoltarea activităţilor turistice din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei şi 

Măsura 6 Introducerea de metode şi tehnologii 

inovative în întreprinderile economice din 

microregiune, toate cinci contribuind la 

atingerea Obiectivului 2.1 Diversificarea 

economiei locale; 

→ Măsura 2 Investiţi în industria agroalimentară şi 

de prelucrare a lemnului are o relaţie sinergică şi 

complementară cu Măsura 3 Dezvoltarea 

activităţilor non-agricole şi Măsura 6 

Introducerea de metode şi tehnologii inovative 

în întreprinderile economice din microregiune, 

toate cinci contribuind la atingerea Obiectivului 

2.2 Creşterea valorii economice a pădurilor şi 

produselor forestiere; 

→ Măsura 1 Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor agricole are o relaţie sinergică şi 
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Astfel, între priorităţile, obiectivele operaţionale şi măsurile incluse în Planul de dezvoltare a 
microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” există o puternică relaţie sinergică şi complementară 
care contribuie semnificativ la implementarea cu succes a planului şi la maximizarea rezultatelor 
acestuia. 

complementară cu Măsura 2 Investiţi în 

industria agroalimentară şi de prelucrare a 

lemnului, Măsura 4 Dezvoltarea serviciilor 

publice din microregiune, Măsura 6 

Introducerea de metode şi tehnologii inovative 

în întreprinderile economice din microregiune şi 

Măsura 7 Îmbunătăţirea calităţii factorilor de 

mediu din microregiune, toate cinci contribuind 

la atingerea Obiectivului operaţional 2.3 

Reducerea presiunii activităţilor economice 

asupra factorilor de mediu; 

→ Măsura 1 Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor agricole are o relaţie sinergică şi 

complementară cu Măsura 2 Investiţi în 

industria agroalimentară şi de prelucrare a 

lemnului, Măsura 4 Dezvoltarea serviciilor 

publice din microregiune, Măsura 5 Dezvoltarea 

activităţilor turistice din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei şi Măsura 7 Îmbunătăţirea 

calităţii factorilor de mediu din microregiune, 

toate cinci contribuind la atingerea Obiectivului 

operaţional 2.4 Creşterea numărului de locuri de 

muncă;

 

→ Măsura 1 Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor agricole are o relaţie sinergică şi 

complementară cu Măsura 2 Investiţi în 

industria agroalimentară şi de prelucrare a 

lemnului şi cu Măsura 6 Introducerea de 

metode şi tehnologii inovative în întreprinderile 

economice din microregiune, toate trei 

contribuind la atingerea Obiectivului 3.1 

Reducerea fenomenului migraţiei prin atragerea 

tinerilor în sectorul agricol; 

→ Măsura 1 Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor agricole are o relaţie sinergică şi 

complementară cu Măsura 2 Investiţi în 

industria agroalimentară şi de prelucrare a 

lemnului,  Măsura 4 Dezvoltarea serviciilor 

publice din microregiune şi Măsura 6 

Introducerea de metode şi tehnologii inovative 

în întreprinderile economice din microregiune, 

toate patru contribuind la atingerea 

Obiectivului 3.2 Îmbunătăţirea cunoştinţelor 

tehnice şi economice în domeniul agriculturii şi 

silviculturii. 
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II.4. PREZENTAREA 

MĂSURILOR 
 

În urma consultărilor publice realizate au fost 

stabilite 7 măsuri care urmează să se implementeze 

în perioada următoare în microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei: 

 

→ Măsura 1 -  Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor agricole; 

 

→ Măsura 2 - Investiţi în industria agroalimentară 

şi de prelucrare a lemnului; 

 

→ Măsura 3  - Dezvoltarea activităţilor non-

agricole; 

 

→ Măsura 4 - Dezvoltarea serviciilor publice din 

microregiune; 

 

→ Măsura 5 - Dezvoltarea activităţilor turistice din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei; 

 

 

 

 

 

 

 

→ Măsura 6 - Introducerea de metode şi 

tehnologii inovative în întreprinderile 

economice din microregiune; 

 

→ Măsura 7 Îmbunătăţirea calităţii factorilor de 

mediu din microregiune. 

În paginile următoare se va realiza o prezentare 

detaliată a acestor măsuri, cu obiectivul şi raportul cu 

strategia de dezvoltare, descrierea intervenţiei, tipul 

şi numărul beneficiarilor, investiţiile eligibile, situaţia 

finanţării, indicatorii, criteriile de selecţie, coerenţa 

cu strategia microregiunii, coerenţa cu Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală, coerenţa cu alte 

programe de finanţare, etc. 
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Măsura 1.  

DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR AGRICOLE 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

Agricultura reprezintă sectorul economic cu cel mai ridicat potenţial de dezvoltare la nivelul microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei”, deşi în prezent performanţa din agricultură este scăzută şi puternic influenţată de factorii 

externi. În sectorul agricol (Agricultură, silvicultură şi pescuit), conform Minsiterului Finanţelor Publice existau în 

anul 2010 un număr de 19 întreprinderi active economic, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea   127 persoane. 

Pe lângă aceştia în sectorul agricol activează şi societăţile agricole, cooperativele agricole, persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, etc.  

 

Însă, cea mai mare parte a activităţilor agricole este practică la nivel de subzistenţă, nivelul de fragmentare al 

exploataţiilor agricole fiind foarte ridicat. Aceasta este una dintre principalele probleme ale sectorului agricol din 

microregiune care se doreşte a se rezolva sau cel puţin tempera prin implementarea proiectelor din cadrul 

acestei măsuri. Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole este necesară având în vedere că cea mai mare 

parte a populaţiei depinde de acest sector. Astfel, Măsura 1 – Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole 

vizează atât creşterea valorii adăugate a produselor agricole, cât şi reducerea practicării agriculturii de 

subzistenţă, contribuind totodată la reducerea fenomenului migraţionist prin atragerea tinerilor în acest sector 

şi la crearea de noi locuri de muncă.   

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Măsura 1 - Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole are un domeniu larg de acoperire, rezultatele 

implementării proiectelor incluse în această măsură contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”.  Sprijinul acordat prin această măsură va cuprinde atât  susţinerea 

instalării tinerilor fermieri, cât şi susţinerea modernizării exploataţiilor agricole, sprijinirea fermelor agricole de  

semi-subzistenţă, înfiinţarea grupurilor de producători şi furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

agricultori.  

 

Totodată, prin intermediul acestei măsuri se doreşte sprijinirea activităţilor de comercializare a produselor 

agricole şi agroalimentare prin înfiinţarea unui târg specific la nivelul microregiunii.  

 

Beneficiari : 

Publici:  

- Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

- Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru 

investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată; 

- Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform 

legislaţiei naţionale în vigoare; 

 

Privaţi:   

- Fermierii; 

- Persoanele fizice neautorizate care se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de 

finanţare; 

- Grupurile de producători şi cooperative, cu condiţia ca investiţiile să deservească interesele propriilor 

membri; 

- Grupuri de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare; 

- Fermierilor cu vârsta sub 40 de ani care se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole ca şi 

conducători ai exploataţiei; deţin sau se angajează că vor dobândi competenţe în raport cu activitatea pe 

care urmează să o desfăşoare; prezintă un plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din 

cadrul exploataţiei (beneficiar eligibil pentru atragerea tinerilor spre activităţi agricole prin instalarea 
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tinerilor fermieri); 

- Furnizorii de consiliere şi consultanţă (beneficiar direct în cazul Măsurii 143 - Furnizarea de servicii de 

consiliere si consultanţă pentru agricultori; 

 

Evaluarea numărului: 53 de proiecte, din care 33 proiecte vor avea ca beneficiari tineri cu vârsta de până în 40 de 

ani. 

 

 
Investiţii eligibile : 

- Instalarea tinerilor fermieri; 

- Modernizarea exploataţiilor agricole; 

- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă; 

- Înfiinţarea grupurilor de producători; 

- Furnizarea de servicii de consiliere si consultanţă pentru agricultori; 

- Înfiinţarea de târguri de produse agricole şi agroalimentare; 

- Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol; 

- Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică; 

- Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare; 

- Investiţii pentru producerea si utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei; 

 
Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile): 

- Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă; 

- Construirea si/sau modernizarea serelor; 

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii 

de producţie; 

 
Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile): 

- Software, patente, licenţe; 

- Salarii; 

- Studii de fezabilitate/ Memorii justificative; 

- Proiectele tehnice; 

- Taxe pentru ingineri, arhitecţi şi consultanţi. 

 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 633.600 € (61,75%) 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea costului 

total pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

16 proiecte 12.000 € 192.000 € 153.600 € (80%) 38.400 € (20%) 0 € 

27 proiecte 23.666,7 € 639.000 € 204.480 € (32%) 51.120 € (8%) 383.400 € (60%) 

7 proiecte 5.000  € 35.000 € 28.000 € (80%) 7.000 € (20%) 0% 

1 proiect 100.000 € 100.000 € 80.000 € (80%) 20.000 € (20%) 0% 

1 proiect 30.000 € 30.000 € 24.000 € (80%) 6.000 € (20%) 0% 

1 proiect 30.000 € 30.000 € 16.800 € (56%) 4.200 € (14%) 9.000 € (30%) 

Indicatori/rezultate 

- Număr total de tineri fermieri sprijiniţi (din care femei; împărţite în funcţie de tipul sectorului 

agricol/tipul de producţie); 

- Volumul total al investiţiilor realizate de tinerii fermieri; 

- Număr total de exploataţii care primesc sprijin pentru investiţii (împărţite în funcţie de statutul juridic, 

gen şi categoria de vârstă a beneficiarului); 

- Numărul de tineri care primesc sprijin pentru modernizarea exploataţiilor agricole; 
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- Volumul total al investiţiilor în modernizarea exploataţiilor agricole (împărţit în funcţie de tipul de 

investiţie şi tipul de sector agricol); 

- Numărul de exploataţii care realizează/introduc noi produse şi/sau noi tehnologii (împărţit în funcţie de 

reorganizarea producţiei); 

- Număr de ferme de semi-subzistenţă sprijinite (împărţite în funcţie de statutul juridic; genul şi vârsta 

beneficiarului; din zone defavorizate, care aplică pentru agromediu); 

- Dimensiunea fermelor de semi-subzistenţă sprijinite; 

- Număr de ferme care introduc noi produse; 

- Număr de ferme intrate pe piaţă; 

- Număr de exploataţii care îndeplinesc standardele comunitare ca urmare a sprijinului primit; 

- Număr de grupuri de producători sprijinite (din care pentru produse ecologice; împărţite în funcţie de 

sectorul agricol); 

- Cifra de afaceri a grupurilor de producători sprijinite; 

- Număr de fermieri consiliaţi (din care femei); 

- Număr de fermieri consiliaţi pentru Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă; 

- Număr de fermieri consiliaţi pentru Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri; 

- Număr de fermieri consiliaţi pentru Măsura 214 – Plăţi de agro-mediu; 

- Număr de fermieri consiliaţi pentru Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole; 

 

Criterii de selecţie  

Criterii de selecţie pentru proiectele de instalare a tinerilor fermieri: 

- Proiecte derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului; 

- Beneficiarul are nivelul minim de calificare solicitat pentru implementarea proiectului; 

- Beneficiarul deţine o fermă de semi-subzistenţă; 

- Beneficiarul deţine o exploataţie agricolă într-o zonă defavorizată; 

- Beneficiarul are în proprietate exploataţia agricolă ; 

- Beneficiarul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare; 

- Beneficiarul accesează o măsură de agromediu; 

- Beneficiarul demonstrează capacitatea de implementare a proiectului; 

 

Criterii de selecţie pentru proiectele de modernizare a exploataţiilor agricole: 

- Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse; 

- Exploataţii din sectoarele prioritare; 

- Exploataţii agricole de semisubzistenţă; 

- Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă 

asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare; 

- Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate ; 

- Exploataţii vegetale si de crestere a animalelor în sistem ecologic; 

- Proiectele care au si investiţii pentru procesarea produselor agricole; 

- Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului; 

- Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate; 

- Beneficiarul demonstrează capacitatea de co-finanţare şi implementare a proiectului; 

- Proiecte care integrează probleme de mediu; 

- Proiecte care contribuie la îndeplinirea mai multor obiective operaţionale; 

- Proiecte prin care se creează locuri de muncă; 

 

Criterii de selecţie pentru proiectele de sprijinire a fermelor agricole de semi-subzistenţă: 

- Proiecte derulate de tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului; 

- Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă 

asociativă sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în 
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vigoare; 

- Beneficiarul accesează o măsură de agromediu; 

- Beneficiarul deţine o fermă într-o zonă defavorizată; 

- Beneficiarul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu 

standardele comunitare; 

- Beneficiarul demonstrează capacitatea de co-finanţare şi implementare a proiectului; 

 

Criterii de selecţie pentru proiectele de sprijinire a grupurilor de producători: 

- Grupurile de producători care nu au primit sprijin prin Programul SAPARD sau de la bugetul naţional, 

precum si organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe care nu beneficiază de sprijin prin 

Regulamentul CE 2200/1996; 

 

Criterii de selecţie pentru proiectele de furnizare de servicii de consiliere si consultanţă pentru agricultori: 

- Beneficiarul este fermier care deţine o fermă de semi-subzistenţă; 

- Beneficiarul are vârsta de maxim 40 de ani. 

 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 1 - Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole se va contribui semnificativ la atingerea mai 

multe obiective şi priorităţi din cadrul strategiei: 

 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar 

Obiectiv 1.1. – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

Obiectiv 1.2. – Dezvoltarea practicilor agriculturii ecologice 

Obiectiv 1.3. – Reducerea practicării agriculturii de subzistenţă prin sprijinirea asociaţiilor şi grupurilor de 

producători 

 

Prioritatea 2 – Creşterea competitivităţii economice 

Obiectiv 2.3. – Reducerea presiunii activităţilor economice asupra factorilor de mediu 

Obiectiv 2.4. – Creşterea numărului de locuri de muncă 

 

Prioritatea 3 – Dezvoltarea resurselor umane 

Obiectiv 3.1. – Reducerea fenomenului migraţiei prin atragerea tinerilor în sectorul agricol 

Obiectiv 3.2. – Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice în domeniul agriculturii şi silviculturii 

 

Sinergia cu alte măsuri din Strategia GAL 

Măsura 1 – Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole are o relaţie sinergică cu următoarele măsuri: 

Măsura 6 – Introducerea de metode şi tehnologii inovative în întreprinderile economice din microregiune 

Măsura 7 – Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din microregiune 

 

Coerenţa cu PNDR 

Axa  1 - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic 

Măsura  112 – Instalarea tinerilor fermieri 

Măsura  121 – Modernizarea exploataţiilor agricole 

Măsura  141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Măsura  142 – Înfiinţarea grupurilor de producători 

Măsura  143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanţă pentru agricultori 

 

Axa  3 - Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 

Măsura  322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia si 

populaţia rurală si punerea în valoare a moştenirii rurale 
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Coerenţa cu alte programe de finanţare 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 

Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient 

Programul Operaţional Regional 

Axa prioritară 4 - Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local 

 

Surse posibile de finanţare 

Sursele posibile pentru co-finanţarea proiectelor sunt următoarele: 

Beneficiari  publici:  

- Bugetul local/Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

Beneficiari privaţi: 

- Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

 

 

 

PROIECTE INCLUSE ÎN CADRUL MĂSURII 1 
 

1.1. Acordarea sprijinului pentru instalare tinerilor fiermieri 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 192.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 16 proiecte Suma nerambursabilă 192.000 € 

Sursa de finanţare privată - 

1.2. Construirea de solarii şi sere în microregiunea G.A.L. "Colinele Moldovei" 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 144.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 40%  

Număr proiecte similare: 12 proiecte Suma nerambursabilă 57.600 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

1.3. Înfiinţarea unei ciupercării 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 100.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 40%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 40.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

1.4. Modernizarea exploataţiilor agricole din sectorul vegetal şi de creşterea animalelor 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 200.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 40%  

Număr proiecte similare: 5 proiecte Suma nerambursabilă 80.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 
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1.5. Modernizarea exploataţiilor agricole în vederea practicării agriculturii ecologice 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 45.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 40%  

Număr proiecte similare: 3 proiecte Suma nerambursabilă 18.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

1.6. Modernizarea pepinierelor şi plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 120.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 40%  

Număr proiecte similare: 3 proiecte Suma nerambursabilă 48.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

1.7. Sprijinirea apicultorilor în vederea producerii şi comercializării de produse apicole ecologice  

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 30.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 40%  

Număr proiecte similare: 3 proiecte Suma nerambursabilă 12.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

1.8. Acordarea de spijin financiar fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 35.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 7 proiecte Suma nerambursabilă 35.000 € 

Sursa de finanţare privată - 

1.9. Sprijinirea înfiinţării unui grup de producători la nivelul microregiunii 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 100.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 100.000 € 

Sursa de finanţare privată - 

1.10. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă fermierilor care deţin ferme de semi-subzistenţă din 
microregiune 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 30.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 30.000 € 

Sursa de finanţare privată: - 

1.11. Amenajare spaţiu pentru organizarea periodică de târguri de produse agricole şi agroalimentare  

Tipuri de beneficiari Public şi Privat Buget total estimativ 30.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 30.000 € 

Sursa de finanţare privată: - 
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Măsura 2.  

INVESTIŢII ÎN INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ ŞI DE PRELUCRARE A LEMNULUI 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

În microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” industria alimentară este destul de slab reprezentată (conform 

statisticilor Ministerului Finanţelor Publice), în ciuda potenţialului existent. În anul 2010, funcţionau  4 

întreprinderi active economic în domeniul Fabricării produselor de morărit, 2 întreprinderi active economic în 

domeniul Fabricării pâinii, fabricării prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie, 1 întreprindere în domeniul 

Fabricării uleiurilor şi grăsimilor  şi 1 întreprindere în domeniul Prelucrării şi conservării fructelor şi legumelor 

n.c.a. Astfel, doar 4,5% din unităţile economice din microregiune au ca activitate industria agroalimentară. 

 

Pe de altă parte, în industria de prelucrare a lemnului funcţionează 3 întreprinderi care se ocupă de Fabricarea de 

mobilă n.c.a., 1 întreprindere care se ocupă de Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru 

construcţii, 1 întreprindere care se ocupă de Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn  şi 1 întreprindere care 

se ocupă de Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine. Astfel, doar 3,35% din întreprinderile economice 

active au ca sector de activitatea prelucrarea lemnului. 

 

Necesitatea dezvoltării industriei agroalimentare şi de prelucrare a lemnului este justificată atât din punct de 

vedere al potenţialului deţinut de microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” în aceste domenii, cât şi de faptul că 

sectorul industrial este responsabil pentru generarea unui număr ridicat de locuri de muncă.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Prin intermediul Măsurii 2 – Investiţii în industria agroalimentară şi de prelucrare a lemnului se vor realiza atât 

acţiuni de Formare profesională, informare si difuzare de cunoştinţe, cât şi acţiuni care să ducă la Creşterea 

valorii adăugate a produselor agricole si forestiere. Pentru aceasta se va apela la introducerea şi dezvoltarea de 

tehnologii pentru obţinerea de produse agricole şi forestiere competitive, se va moderniza infrastructura 

unităţilor procesatoare şi se va îmbunătăţi managementul calităţii din unităţile locale. Practic, se doreşte 

îmbunătăţirea întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere. 

 

Beneficiari : 

Publici:  

- Furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare si difuzare a cunostinţelor (beneficiar direct în 

cazul Măsurii 111 - Formare profesională, informare si difuzare de cunoştinţe; 

 

Privaţi:   

- Micro-întreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 

361/2003; 

- Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii, definite în conformitate cu 

art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri 

care nu depăseste 200 milioane euro; 

- Furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare si difuzare a cunostinţelor (beneficiar direct în 

cazul Măsurii 111 - Formare profesională, informare si difuzare de cunoştinţe); 

- Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) si 

industriei agro-alimentare (beneficiari finali în cazul Măsurii 111 - Formare profesională, informare si 

difuzare de cunoştinţe); 

 

Evaluarea numărului: 9  proiecte, din care minim 1 va avea un beneficiar cu vârsta de maxim 40 de ani; 

 

Investiţii eligibile : 
- Formare profesională, informare si difuzare de cunoştinţe;  

- Învestiţii în creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere; 
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Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile): 

- Construcţii noi si/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie; 

- Construcţii noi si/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; 

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate;  

- Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor 

si subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare si marketing; 

- Investiţii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile; 

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii 

de producţie si marketing; 

- Construcţii noi si modernizarea tuturor categoriilor de spaţii si încăperi pentru producerea si stocarea 

produselor forestiere; 

- Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, masini si echipamente pentru recoltarea (în 

cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primară a produselor forestiere 

(lemnoase si nelemnoase), precum si investiţii pentru modernizarea si retehnologizarea capacităţilor 

existente; 

 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile): 
- Costuri de instalare a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor, etc. 

- Salarii; 

- Studii de fezabilitate/ Memorii justificative; 

- Proiectele tehnice; 

- Taxe pentru ingineri, arhitecţi şi consultanţi. 

 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 680.000 € (51,12%) 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea costului 

total pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

8 proiecte 162.500  € 1.300.000  € 520.000 € (40%) 130.000 € (10%) 650.000 € (50%) 

1 proiect 30.000  € 30.000 € 24.000 €  (80%) 6.000 € (20%) 0 € 

Indicatori/rezultate 

- Număr total al întreprinderilor de procesare a produselor agricole sprijinite (împărţite în funcţie de 

mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Volumul total al investiţiilor realizate de întreprinderile de procesare a produselor agricole sprijinite 

(împărţite în funcţie de mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Număr total al întreprinderilor de procesare a produselor forestiere sprijinite (împărţite în funcţie de 

mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Volumul total al investiţiilor realizate de întreprinderile de procesare a produselor forestiere sprijinite  

(împărţite în funcţie de mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Numărul de întreprinderi care introduc produse agricole noi si/sau tehnici noi (împărţite în funcţie de 

tipul de sector şi reorganizarea producţiei prin produse noi/tehnologii noi); 

- Numărul de întreprinderi care introduc produse forestiere noi si/sau tehnici noi (împărţite în funcţie de 

tipul de sector şi reorganizarea producţiei prin produse noi/tehnologii noi); 

- Numărul întreprinderilor de procesare a produselor forestiere retehnologizate; 

- Numărul participanţi la activităţi de formare profesională (din care: tineri cu vârsta de maxim 40 de ani; 

femei); 

- Numărul total de zile realizate de toţi participanţii la activităţi de formare profesională; 

- Numărul de participanţi care au terminat cu succes activităţile de formare profesională (din care: tineri 

cu vârsta de maxim 40 de ani; femei); 

- Tipul participanţilor la activităţile de formare profesională (activi în agricultură, în industria alimentară, 
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în silvicultură); 

- Numărul de participanţi la acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe profesională (din care: tineri cu 

vârsta de maxim 40 de ani; femei); 

- Numărul total de zile realizate de toţi participanţii la acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe 

profesională; 

- Numărul de participanţi care au terminat cu succes acţiunile de informare şi difuzare de cunoştinţe 

profesională (din care: tineri cu vârsta de maxim 40 de ani; femei); 

- Tipul participanţilor la acţiunile de informare şi difuzare de cunoştinţe (activi în agricultură, în industria 

alimentară, în silvicultură); 

- Număr de fermieri care au aplicat pentru schema de agromediu si au parcurs un modul de formare 

profesională sau au participat la acţiuni de informare; 

- Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind protecţia mediului; 

- Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru măsura 112 ”Instalarea 

tinerilor fermieri”; 

- Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru măsura 141 „Sprijinirea 

fermelor de semi-subzistenta”; 

- Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind noi tehnologii 

informaţionale, introducerea de inovaţii etc.; 

- Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind diversificarea 

activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena si siguranţa alimentelor, 

crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor, siguranţa muncii, 

folosirea fertilizanţilor si amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii 

Europene. 

 

Criterii de selecţie  

Criterii de selecţie pentru proiectele de formare profesională, informare si difuzare de cunoştinţe, pentru 

participanţii la activităţile de formare profesională în domeniul agricol: 

- Să aibă vârsta de cel mult 40 de ani; 

- Să fie fermier de semi-subzistenţă; 

- Să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative recunoscute conform legislaţiei 

naţionale în vigoare; 

- Să aibă un proiect de investiţii; 

- Să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată; 

- Să fie beneficiari ai măsurilor din axele I si II ai PNDR; 

- Să aibă un nivel scăzut de educaţie. 

 

Criterii de selecţie pentru proiectele de  creştere a valorii adăugate a produselor agricole si forestiere: 

- Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse; 

- Unităţi din sectoarele prioritare; 

- IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă si nu există capacităţi de procesare; 

- Forme asociative constituite/membri ai unei organizaţii interprofesionale pentru produsele 

agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, 

conform legislaţiei în vigoare; 

- Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate; 

- IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât si procesatoare; 

- IMM-uri care procesează produse tradiţionale; 

- Să colecteze si/sau să proceseze produse ecologice; 

- Se va acorda prioritate micro-întreprinderilor care procesează produse lemnoase si care promovează 

tehnologii de protecţia mediului; 

- Beneficiarul demonstrează capacitatea de co-finanţare şi implementare a proiectului; 

- Proiecte care contribuie la îndeplinirea mai multor obiective operaţionale; 
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- Proiecte prin care se creează locuri de muncă. 

 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 2 - Investiţii în industria agroalimentară şi de prelucrare a lemnului se va contribui semnificativ la 

atingerea mai multor obiective şi priorităţi din cadrul strategiei: 

 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar 

Obiectiv 1.1. – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

 

Prioritatea 2 – Creşterea competitivităţii economice 

Obiectiv 2.2. – Creşterea valorii economice a pădurilor şi produselor forestiere 

Obiectiv 2.3. – Reducerea presiunii activităţilor economice asupra factorilor de mediu 

Obiectiv 2.4. – Creşterea numărului de locuri de muncă 

 

Prioritatea 3 – Dezvoltarea resurselor umane 

Obiectiv 3.1. – Reducerea fenomenului migraţiei prin atragerea tinerilor în sectorul agricol 

Obiectiv 3.2. – Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice în domeniul agriculturii şi silviculturii 

 

Sinergia cu alte măsuri din Strategia GAL 

Măsura 2 – Investiţii în industria agroalimentară şi de prelucrare a lemnului are o relaţie sinergică cu următoarele 

măsuri: 

Măsura 6 – Introducerea de metode şi tehnologii inovative în întreprinderile economice din microregiune 

 

Coerenţa cu PNDR 

Axa  1 - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic 

Măsura  111 - Formare profesională, informare si difuzare de cunoştinţe 

Măsura 123 -  Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere 

 

Coerenţa cu alte programe de finanţare 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 

Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient 

Programul Operaţional Regional 

Axa prioritară 4 - Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local 

 

Surse posibile de finanţare 

Sursele posibile pentru co-finanţarea proiectelor sunt următoarele: 

Beneficiari  publici:  

- Bugetul local/Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

Beneficiari privaţi: 

- Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 
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PROIECTE INCLUSE ÎN CADRUL MĂSURII 2 
 

2.1. Instruirea tinerilor în domeniul agricol şi agroalimentar 

Tipuri de beneficiari Privat şi Public Buget total estimativ 30.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 30.000 € 

Sursa de finanţare privată - 

2.2. Construirea unui depozit de legume şi fructe (capacitate de 400 tone) 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 400.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 200.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

2.3. Înfiinţare fabrică de brichetare şi peleţi 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 100.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 50.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

2.4. Modernizarea/Extinderea/Dotarea unităţilor de procesare din sectorul agricol 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 100.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 2 proiecte Suma nerambursabilă 50.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

2.5. Înfiinţarea unei reţele de colectare a laptelui la nivelul microregiunii 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 200.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 100.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

2.6. Înfiinţarea unui abator la nivelul microregiunii 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 400.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 200.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

2.7. Modernizarea/Extinderea/Dotarea unităţilor de procesare din sectorul silvicol 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 100.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 2 proiecte Suma nerambursabilă 50.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 
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Măsura 3.  

ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR NON-AGRICOLE 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

Disparităţile de dezvoltare între mediul rural şi mediul urban în România este din ce în ce mai accentuat în ultimii 

ani. În timp ce în marile oraşe de la nivel naţional diversitatea economică este mai ridicată, în mediul rural şi cel al 

micilor oraşe se evidenţiază printr-o capacitate redusă de a răspunde nevoii de a furniza locuri de muncă variate 

şi decent plătite. Este şi cazul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”, la nivelul căreia în anul 2010 funcţionau 

doar 179 întreprinderi. Din acestea, aproape jumătate au ca sector de activitate Comerţul cu ridicata şi cu 

amănuntul. Aceasta înseamnă că este nevoie de o susţinere a dezvoltării mediului de afaceri local, cu atât mai 

mult cu cât toate societăţile comerciale din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” intră în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii (din care 96,5% sunt microîntreprinderi). 

 

Astfel, una dintre carenţele cele mai importante ale economiei microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” este 

slaba diversificare, ceea ce înseamnă că forţa de muncă (în special tânără) întâmpină dificultăţi în găsirea unui loc 

de muncă conform orientărilor profesionale. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Această măsură are o arie de acoperire destul de largă, susţinând diversificarea activităţilor economice din 

microregiune, în funcţie de solicitările realizate de factorii interesaţi. Totodată, prin această măsură se vor suplini 

anumite funcţii avute de autorităţile publice, precum furnizarea serviciilor medicale sau furnizarea condiţiilor 

necesare conservării tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor populare. 

 

Beneficiari : 

Publici: Nu sunt; 

 

Privaţi:   

- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislaţia 

naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi si o cifră de afaceri anuală netă sau active totale 

având o valoare de până la 2,0 milioane Euro). 

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării 

contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată si să 

funcţioneze ca micro-întreprindere. 

 

Evaluarea numărului: 4  proiecte, din care 1 proiect va avea ca beneficiar un tânăr cu vârsta de maxim 40 de ani; 

 

Investiţii eligibile : 
- Investiţii în activităţi non-agricole; 
- Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor mestesugăresti, de artizanat si a altor activităţi tradiţionale 

non-agricole cu specific local; 
- Servicii pentru populaţia rurală; 
- Investiţii în producerea de energie regenerabilă. 

 
Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile): 

- Construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv;  

- Dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora. 

 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile): 
- Costuri de instalare a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor, etc. 

- Software, patente, licenţe; 

- Salarii; 

- Studii de fezabilitate/ Memorii justificative; 
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- Proiectele tehnice; 

- Taxe pentru ingineri, arhitecţi şi consultanţi. 

 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 119.000 € (85%) 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea costului 

total pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

4 proiecte 35.000 € 140.000 € 95.200 € (68%) 23.800 € (17%) 21.000 € (15%) 

Indicatori/rezultate 

- Număr total de microîntreprinderi sprijinite (împărţite în funcţie de statutul juridic, categoria de vârstă, 

gen, tipul micro-întreprinderii, tipul investiţiei); 

- Volumul total al investiţiilor realizate; 

- Număr total de microîntreprinderi create; 

- Număr brut de locuri de muncă create; 

- Creşterea cifrei de afaceri; 

 

Criterii de selecţie  

- Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani; 

- Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiţi; 

- Proiectele care promovează activităţi mestesugăresti, de artizanat; 

- Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor; 

- Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate); 

- Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare; 

- Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse 

regenerabile decât biocombustibilii; 

- Beneficiarul demonstrează capacitatea de co-finanţare şi implementare a proiectului; 

- Proiecte care contribuie la îndeplinirea mai multor obiective operaţionale; 

- Proiecte prin care se creează locuri de muncă; 

- Proiecte care integrează probleme de mediu. 

 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 3 – Încurajarea activităţilor non-agricole se va contribui semnificativ la atingerea mai multe obiective 

din cadrul strategiei: 

 

Prioritatea 2 – Creşterea competitivităţii economice 

Obiectiv 2.1. – Diversificarea economiei locale; 

Obiectiv 2.2. – Creşterea valorii economice a pădurilor şi produselor forestiere; 

Obiectiv 2.4. – Creşterea numărului de locuri de muncă. 

 

Sinergia cu alte măsuri din Strategia GAL 

Măsura 3 – Încurajarea activităţilor non-agricole are o relaţie sinergică cu următoarele măsuri: 

Măsura 5 – Dezvoltarea activităţilor turistice din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” 

Măsura 6 - Introducerea de metode şi tehnologii inovative în întreprinderile economice din microregiune  

 

Coerenţa cu PNDR 

Axa  3 - Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 

Măsura  312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 
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Coerenţa cu alte programe de finanţare 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 

Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient 

Programul Operaţional Regional 

Axa prioritară 4 - Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local 

 

Surse posibile de finanţare 

Beneficiari privaţi: 

- Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

 
 
PROIECTE INCLUSE ÎN CADRUL MĂSURII 3 

 
3.1. Înfiinţarea de cabinete de medicină generală 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 40.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 70%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 34.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

3.2. Înfiinţarea de cabinete medicale veterinare 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 30.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 70%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 25.500 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

3.3. Înfiinţarea unui centru de meşteşugărit şi artizanat 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 40.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 70%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 34.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

3.4. Înfiinţarea/modernizarea/extinderea secţiilor de confecţii şi tricotaje din microregiune 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 30.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 70%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 25.500 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 
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Măsura 4.  

DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE DIN MICROREGIUNE 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

Una din problemele semnalate vis-á-vis de microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” este calitatea 

nesatisfăcătoare a serviciilor publice. Activităţile culturale, educaţionale, recreaţionale, etc. sunt, însă, extrem de 

importante pentru crearea unui cadru favoriabil pentru dezvoltare. De asemenea, îmbunătăţirea serviciilor 

publice are un impact semnificativ asupra creşterii calităţii vieţii populaţiei. În condiţiile în care obiectivul general 

al prezentei strategii este „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din microregiunea G.A.L. Colinele Moldovei”, 

proiectele incluse în această măsură vor avea o contribuţie importantă.  

 

Din punct de vedere al serviciilor publice, în microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” există o problemă vis-a-vis 

de starea căminelor culturale şi a caselor de cultură. Deşi activitatea culturală din localităţile componente este 

organizată în cea mai mare parte în jurul acestor instituţii, căminele culturale, casele de cultură si alte asezăminte 

culturale se află într-o stare continuă de degradare, neputând oferi astfel, servicii culturale populaţiei rurale, 

aspect ce se răsfrânge si asupra situaţiei educaţionale a acesteia. Trecând la sistemul educaţional, în 

microregiune există unităţi şcolare care fie necesită modernizări, fie chiar lucrări de extindere întrucât nu mai 

satisfac cererea.  

 

De asemenea, în microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” spaţiile recreaţionale (locuri de joacă pentru copii, 

parcuri, piste de biciclete, terenuri de sport) sunt slab dezvoltate.  

 

Prin intermediul acestei măsuri se vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea 

accesului la serviciile de bază si protejarea mostenirii culturale si naturale din spaţiul rural în vederea realizării 

unei dezvoltări durabile. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Măsura 4  - Dezvoltarea serviciilor publice din microregiune are o arie de acoperire foarte generoasă, vizând 

realizarea de investiţii atât în serviciile educaţionale, cât şi în infrastructura culturală, recreaţională sau socială 

din localităţile componente ale microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”.  

 

Proiectele din cadrul acestei măsuri se vor referi la crearea si dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru 

populaţia rurală şi la protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spaţiul rural. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

Publici:  

- Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

- Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru 

investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată; 

- Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform 

legislaţiei naţionale în vigoare; 

- ONG-uri, asezăminte culturale si instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

- Persoane fizice si juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu 

cultural/natural de interes local si care aplică pentru componenta „c” din cadrul Măsurii 322 din PNDR. 

 

Privaţi:  Nu sunt. 

 

Evaluarea numărului: 23 proiecte, din care minim 1 proiect va avea beneficiar cu vârsta de maxim 40 de ani; 
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Investiţii eligibile : 

- Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală; 

- Prima înfiinţare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, 

bătrâni si persoane cu nevoi speciale; 

- Investiţii de renovare, modernizarea si dotarea aferentă a asezămintelor culturale, inclusiv prima 

achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare si instrumente muzicale 

tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului. 

 

Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile): 

- Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea spaţiilor publice de recreere; 

- Mobilier specific spaţiilor publice de recreere; 

- Construcţia şi dotarea infrastructurii sociale pentru persoane vârstnice; 

- Construcţie şi dotare creşe; 

- Reabilitarea/modernizarea, dotarea aşezămintelor culturale; 

- Reabilitarea/modernizare, dotarea unităţilor educaţionale; 

 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile): 

- Salarii; 

- Studii de fezabilitate/ Memorii justificative; 

- Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor; 

 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 670.000 € (100%) 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea costului 

total pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

23 proiecte 26.956,5 € 620.000 € 496.000 € (80%) 124.000 € (20%) 0€ 

Indicatori/rezultate 

- Număr de comune sprijinite; 

- Volumul total al investiţiilor; 

- Populaţia din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătăţite; 

- Număr de spaţii verzi amenajate; 

- Suprafaţa spaţiilor verzi amenajate; 

- Număr de locuri de joacă pentru copii amenajate; 

- Număr de aşezăminte culturale reabilitate/modernizate; 

- Număr de creşe construite, amenajate şi dotate; 

- Număr de centre sociale pentru persoane vârstnice construite, amenajate şi dotate; 

- Număr de unităţi educaţionale reabilitate; 

- Număr de unităţi educaţionale extinse; 

 

Criterii de selecţie  

- Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară; 

- Proiecte de investiţii în infrastructura socială; 

- Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local si a mostenirii culturale; 

- Proiecte care integrează probleme de mediu; 

- Proiecte care au ca beneficiari asociaţii, parteneriate, grupuri de producători; 

- Proiecte care contribuie la îndeplinirea mai multor obiective operaţionale; 

- Proiecte prin care se creează locuri de muncă; 

- Demonstrarea sustenabilităţii proiectului; 

- Demonstrarea capacităţii de implementare a proiectului; 
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Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 4 – Dezvoltarea serviciilor publice din microregiune se va contribui semnificativ la atingerea mai 

multe priorităţi şi obiective din cadrul strategiei: 

 

Prioritatea 2 – Creşterea competitivităţii economice 

Obiectiv 2.1. – Diversificarea economiei locale 

Obiectiv 2.3. – Reducerea presiunii activităţilor economice asupra factorilor de mediu 

Obiectiv 2.4. – Creşterea numărului de locuri de muncă 

 

Prioritatea 3 – Dezvoltarea resurselor umane 

Obiectiv 3.2. – Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice în domeniul agriculturii şi silviculturii 

 

Sinergia cu alte măsuri din Strategia GAL 

Măsura 4 – Dezvoltarea serviciilor publice are o relaţie sinergică cu următoarele măsuri: 

Măsura 5 – Dezvoltarea activităţilor turistice din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” 

Măsura 7 -  Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din microregiune 

 

Coerenţa cu PNDR 

Axa  3 - Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 

Măsura  322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia si 

populaţia rurală si punerea în valoare a moştenirii rurale 

 

Coerenţa cu alte programe de finanţare 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa Prioritară  3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale 

 

Programul Naţional de Reabilitare a Aşezămintelor Culturale; 

 

Surse posibile de finanţare 

Sursele posibile pentru co-finanţarea proiectelor sunt următoarele: 

Beneficiari  publici:  

- Bugetul local/Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

 
 
 
 
PROIECTE INCLUSE ÎN CADRUL MĂSURII 4 
 

 
4.1. Construirea, amenajarea şi dotarea unei creşe 

Tipuri de beneficiari Public Buget total estimativ 80.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 80.000 € 

Sursa de finanţare privată - 
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4.2. Crearea de spaţii verzi şi parcuri de joacă pentru copii 

Tipuri de beneficiari Public Buget total estimativ 60.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 12 proiecte Suma nerambursabilă 60.000 € 

Sursa de finanţare privată - 

4.3. Înfiinţarea unui centru social pentru persoane vârstnice 

Tipuri de beneficiari Public Buget total estimativ 60.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 60.000 € 

Sursa de finanţare privată - 

4.4. Reabilitarea şi extinderea infrastructurii educaţionale 

Tipuri de beneficiari Public Buget total estimativ 150.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 3 proiecte Suma nerambursabilă 150.000 € 

Sursa de finanţare privată - 

4.5. Reabilitarea, amenajarea şi dotarea căminelor culturale 

Tipuri de beneficiari Public Buget total estimativ 270.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 6 proiecte Suma nerambursabilă 270.000 € 

Sursa de finanţare privată - 
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Măsura 5.  

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE DIN MICROREGIUNEA G.A.L. „COLINELE 

MOLDOVEI” 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

Turismul rural, ca si componentă a turismului naţional în ansamblu, este un sub-sector cu potenţial de dezvoltare 

la nivelul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”, reprezentând astfel o alternativă ocupaţională pentru forţa 

de muncă rurală, o modalitate de diversificare a activităţilor economice din mediul rural si un factor de 

stabilizare a populaţiei rurale. Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor apărute între 

diverse zone, constituind si o sursă de crestere a veniturilor populaţiei rurale. 

 

În prezent, conform Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, din cele 13 localităţi componente ale 

microregiunii doar în comuna Deleni funcţionează unităţi de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (o 

pensiune turistică şi un popas turistic) şi unităţi de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică (un 

restaurant pensiune).  

 

Astfel, promovarea agroturismului presupune implementarea unor acţiuni care să vizeze dezvoltarea 

infrastructurii turistice specifice. Agroturismul este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în 

gospodăria ţărănească prin implicarea turiștilor în viaţa gospodăriei și furnizarea de servicii şi activităţi (masă, 

cazare, interacţiune cu mediul socio-natural) proprii gospodăriei ţărănești, însă pentru aceasta este nevoie şi de 

promovare turistică şi de diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului liber.  

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Măsura 5 – Dezvoltarea activităţilor turistice din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” vizează creşterea 

atractivităţii turistice a teritoriului, atât prin susţinerea dezvoltării unităţilor de primire turistică cu funcţiuni de 

cazare turistică, cât şi prin activităţi de promovare şi prin diversificarea posibilităţilor de petrecere a timpului 

liber. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

Publici:  

- Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum si asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune si înfiinţate conform legislaţiei naţionale în 

vigoare; 

 

Privaţi:  

- Micro-întreprinderile; 

- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca până la data semnării 

contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată si să 

funcţioneze ca micro-întreprindere; 

- ONG-uri; 

 

Evaluarea numărului: 5 proiecte din care 2 proiecte vor avea beneficiari tineri cu vârsta de maxim 40 de ani 

 

Investiţii eligibile : 

- Investiţii în infrastructura de primire turistică; 

- Investiţii în activităţi recreaţionale; 

- Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 
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Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile): 

- Construcţia, modernizarea, extinderea structurilor de primire turistice; 

- Dotarea structurilor de primire turistice; 

- Achiziţionare/închiriere echipamente; 

- Consumabile; 

- Bannere, pliante, broşuri, etc.; 

- Realizarea de marcaje turistice. 

 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile): 

- Salarii; 

- Studii de fezabilitate/ Memorii justificative; 

- Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor. 

 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 67,82% 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea costului 

total pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

1 proiect 40.000 € 40.000 € 27.200 € (68%) 6.800 € (17%) 6.000 € (15%) 

1 proiect 10.000 € 10.000 € 8.000 € (80%) 2.000 € (20%) 0 € 

3 proiecte 60.000 € 180.000 € 122.400 € (68%) 30.600 € (17%) 27.000 € (15%) 

Indicatori/rezultate 

- Creşterea numărului de sosiri turistice în localităţile componente ale G.A.L. „Colinele Moldovei”; 

- Creşterea numărului de înnoptări în localităţile componente ale G.A.L. „Colinele Moldovei”; 

- Creşterea duratei medii de şedere; 

- Creşterea indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică; 

- Număr structuri de primire turistică modernizare/construite; 

- Număr de zone de agrement construite; 

- Număr de campanii de promovare turistică realizate; 

- Numărul de noi activităţi turistice sprijite (împărţite în funcţie de tipul de acţiune);  

- Volumul total al investiţiilor (împărţite în funcţie de tipul de acţiune);  

- Numărul brut de locuri de muncă create împărţit pe categorie de gen şi vârstă; 

- Numărul de acţiuni turistice în infrastructura recreaţională şi de primire turistică (împărţite în funcţie de 

tipul de acţiune); 

- Numărul de structuri de primire turistică care îşi diversifică gama de servicii turistice. 

 

Criterii de selecţie  

Criterii de selecţie pentru proiectele de  dezvoltare a infrastructurii turistice: 

- Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiţii similare în ultimii 3 

ani; 

- Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct de 

vedere; 

- Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiţii; 

- Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului; 

- Proiecte care au în componenţă si investiţii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în 

scopul desfăsurării activităţii turistice; 

- Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea si promovarea culturii tradiţionale prin 

achiziţionarea de obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale de marcă, în vederea amenajării 

structurilor de primire turistice; 

- Proiecte de investiţii în agro-turism ai căror aplicanţi nu au beneficiat de sprijin pentru investiţii prin 

măsurile Axei 1 din PNDR; 
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- Demonstrarea sustenabilităţii proiectului; 

- Demonstrarea capacităţii de implementare a proiectului. 

 

Criterii de selecţie pentru proiectele de  promovare turistică: 

- Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional/regional/judeţean sau local (de tip 

LEADER); 

- Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune si în care există minim 15 

acţiuni/investiţii de turism; 

- Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale; 

- Proiecte care integrează probleme de mediu; 

- Proiecte care au ca beneficiari asociaţii, parteneriate, grupuri de producători; 

- Proiecte care contribuie la îndeplinirea mai multor obiective operaţionale; 

- Proiecte prin care se creează locuri de muncă; 

- Demonstrarea sustenabilităţii proiectului; 

- Demonstrarea capacităţii de implementare a proiectului. 

 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 5 – Dezvoltarea activităţilor turistice din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” se va contribui 

semnificativ la atingerea mai multor obiective din cadrul strategiei: 

 

Prioritatea 2 – Creşterea competitivităţii economice 

Obiectiv 2.1. – Diversificarea economiei locale 

Obiectiv 2.4. – Creşterea numărului de locuri de muncă 

 

Sinergia cu alte măsuri din Strategia GAL 

Măsura 5 – Dezvoltarea activităţilor turistice din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” are o relaţie sinergică 

cu următoarele măsuri: 

Măsura 3 – Încurajarea activităţilor non-agricole 

Măsura 4 – Dezvoltarea serviciilor publice 

 

Coerenţa cu PNDR 

Axa  3 - Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale 

Măsura  313 – Încurajarea activităţilor turistice 

 

Coerenţa cu alte programe de finanţare 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 

Axa Prioritară  5 – Dezvoltarea si promovarea turismului 

 

Surse posibile de finanţare 

Sursele posibile pentru co-finanţarea proiectelor sunt următoarele: 

Beneficiari  publici:  

- Bugetul local/Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

Beneficiari privaţi: 

- Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 
 

 

153 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 
 
 
PROIECTE INCLUSE ÎN CADRUL MĂSURII 5 

 
5.1. Amenajarea unei zone de agrement 

Tipuri de beneficiari Privat şi Public Buget total estimativ 40.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 34.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

5.2. Îmbunătăţirea promovării turistice a microregiunii 

Tipuri de beneficiari Public Buget total estimativ 10.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 10.000 € 

Sursa de finanţare privată - 

5.3. Înfiinţarea de pensiuni cu incorporare de tehnologie verde 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 180.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 70%  

Număr proiecte similare: 3 proiecte Suma nerambursabilă 153.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

 
 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

154 

 

Măsura 6.  

INTRODUCEREA DE METODE ŞI TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN ÎNTREPRINDERILE ECONOMICE 

DIN MICROREGIUNE 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Rezultatele scontate ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală sunt, prin altele, crearea unui sector agricol 

mai competitiv, bazat pe cunostinţe, care să folosească tehnologii noi si să se concentreze pe pieţele în 

dezvoltare şi crearea unui sector agricol si alimentar mai competitiv, care să se concentreze pe valoare adăugată 

si pe inovaţie pentru produsele destinate pieţei interne si externe. Astfel, inovaţia joacă un rol foarte important 

în dezvoltarea economiei din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, putând implica fie transferul şi 

adaptarea inovaţiei generată în altă parte fie modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea 

de noi soluţii la problemele persistente.  

 

Introducerea unor metode şi tehnologii inovative în economia locală din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” este importantă întrucât ea are capacitatea de a genera noi răspunsuri la problemele întâmpinate de 

populaţie, mediul de afaceri, organizaţii non-guvernamentale ori chiar de autorităţile publice. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Domeniul de acoperire al acestei măsuri este cel al inovării în întreprinderile economice din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei”, fiind necesară diferenţierea clară de activităţile de modernizare sau reabilitare. Măsura 5 - 

Introducerea de metode şi tehnologii inovative în întreprinderile economice din microregiune urmăreşte 

îmbunătăţirea competitivităţii economiei microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” prin susţinerea achiziţionării 

de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru sectorul agroalimentar şi sectorul forestier, prin susţinerea 

implementării sistemelor de management al calităţii în unităţile agroalimentare şi prin desfăşurarea de programe 

de formare profesională privind inovarea în lanţul agro-alimentar. 

 

Beneficiari : 

Publici: Nu sunt 

 

Privaţi:   

- Micro-întreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 

361/2003; 

- Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii, definite în conformitate cu 

art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri 

care nu depăseste 200 milioane euro; 

- Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) si 

industriei agro-alimentare; 

 

Evaluarea numărului: 4  proiecte, din care 1 proiect va avea un beneficiar cu vârsta de maxim 40 de ani; 

 

Investiţii eligibile : 
- Formare profesională, informare si difuzare de cunoştinţe;  

- Învestiţii în creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere prin introducerea de metode şi 

tehnologii inovative; 

- Cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, 

activităţi de traducere si interpretare, multiplicare documente; 

- Cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune de către GAL „Colinele Moldovei” şi un 

alt GAL; 

- Cheltuieli pentru proiecte comune de instruire între GAL „Colinele Moldovei” şi un alt GAL; 
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Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile): 
- Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor 

si subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare si marketing; 

 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile): 
- Software, patente, licenţe; 

- Organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii; 

- Activităţi de traducere si interpretare; 

- Multiplicare documente; 

- Salarii; 

- Studii de fezabilitate/ Memorii justificative; 

- Proiectele tehnice; 

- Taxe pentru ingineri, arhitecţi şi consultanţi. 

 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 75.000 € (62,5%) 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea costului 

total pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

3 proiecte 30.000 € 90.000 € 36.000 € (40%) 9.000 € (10%) 45.000 € (50%) 

1 proiect 30.000 € 30.000 € 24.000 € (80%) 6.000 € (20%) 0% 

Indicatori/rezultate 

- Număr de G.A.L.-uri cu care se realizează acţiuni de cooperare; 

- Număr total al întreprinderilor de procesare a produselor agricole sprijinite (împărţite în funcţie de 

mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Volumul total al investiţiilor realizate de întreprinderile de procesare a produselor agricole sprijinite 

(împărţite în funcţie de mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Număr total al întreprinderilor de procesare a produselor forestiere sprijinite (împărţite în funcţie de 

mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Volumul total al investiţiilor realizate de întreprinderile de procesare a produselor forestiere sprijinite 

(împărţite în funcţie de mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Numărul întreprinderilor de procesare care şi-au îmbunătăţit managementul calităţii; 

- Numărul întreprinderilor de procesare a produselor forestiere retehnologizate; 

- Număr de beneficiari care au participat la programul de formare profesională privind inovarea în lanţul 

agro-alimentar; 

 

Criterii de selecţie  

Criterii de selecţie pentru programul de formare profesională privind inovarea în lanţul agro-alimentar: 

- Să aibă vârsta de cel mult 40 de ani; 

- Să fie fermier de semi-subzistenţă; 

- Să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative recunoscute conform legislaţiei 

naţionale în vigoare; 

- Să aibă un proiect de investiţii; 

- Să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată; 

- Să fie beneficiari ai măsurilor din axele I si II ai PNDR; 

- Să aibă un nivel scăzut de educaţie. 

 

Criterii de selecţie pentru proiectele de  creştere a valorii adăugate a produselor agricole si forestiere: 

- Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse; 

- Unităţi din sectoarele prioritare; 

- IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă si nu există capacităţi de procesare; 
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- Forme asociative constituite/membri ai unei organizaţii interprofesionale pentru produsele 

agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, 

conform legislaţiei în vigoare; 

- Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru acelasi tip de activitate; 

- IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât si procesatoare; 

- IMM-uri care procesează produse tradiţionale; 

- Să colecteze si/sau să proceseze produse ecologice; 

- Se va acorda prioritate micro-întreprinderilor care procesează produse lemnoase si care promovează 

tehnologii de protecţia mediului; 

- Beneficiarul demonstrează capacitatea de co-finanţare şi implementare a proiectului; 

- Proiecte care contribuie la îndeplinirea mai multor obiective operaţionale; 

- Proiecte prin care se creează locuri de muncă. 

 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 6 – Introducerea de metode şi tehnologii inovative în întreprinderile economice din microregiune se 

va contribui semnificativ la atingerea mai multor priorităţi şi obiective din cadrul strategiei: 

 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar 

Obiectiv 1.1. – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

Obiectiv 1.2. – Dezvoltarea practicilor agriculturii ecologice 

 

Prioritatea 2 – Creşterea competitivităţii economice 

Obiectiv 2.1. – Diversificarea economiei locale 

Obiectiv 2.2. – Creşterea valorii economice a pădurilor şi produselor forestiere 

Obiectiv 2.3. – Reducerea presiunii activităţilor economice asupra factorilor de mediu 

 

Prioritatea 3 – Dezvoltarea resurselor umane 

Obiectiv 3.1. – Reducerea fenomenului migraţiei prin atragerea tinerilor în sectorul agricol 

Obiectiv 3.2. – Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice în domeniul agriculturii şi silviculturii 

 

Sinergia cu alte măsuri din Strategia GAL 

Măsura 6 – Introducerea de metode şi tehnologii inovative în întreprinderile economice din microregiune are o 

relaţie sinergică cu următoarele măsuri: 

Măsura 1 – Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole  

Măsura 2 – Investiţii în industria agroalimentară şi de prelucrare a lemnului 

Măsura 3 – Încurajarea activităţilor non-agricole 

 

Coerenţa cu PNDR 

Axa  1 - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic 

Măsura 123 -  Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere 

 

Axa 4 – Axa LEADER 

Măsura 421 - Cooperare inter-teritorială si transnaţională 

 

Coerenţa cu alte programe de finanţare 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 

Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient; 

Axa prioritară 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate. 

 

Surse posibile de finanţare 

Sursele posibile pentru co-finanţarea proiectelor sunt următoarele: 
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Beneficiari  publici:  

- Bugetul local/Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

Beneficiari privaţi: 

- Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

 
 
PROIECTE INCLUSE ÎN CADRUL MĂSURII 6 

 
6.1. Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru sectorul agroalimentar 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 30.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 15.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

6.2. Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru sectorul forestier 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 30.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 15.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

6.3. Susţinerea implementării sistemelor de management al calităţii în unităţile agroalimentare 

Tipuri de beneficiari Privat Buget total estimativ 30.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 15.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

6.4. Program de formare profesională privind inovarea în lanţul agro-alimentar 

Tipuri de beneficiari  Buget total estimativ 30.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 100%  

Număr proiecte similare: 1 proiect Suma nerambursabilă 30.000 € 

Sursa de finanţare privată - 
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Măsura 7.  

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU DIN MICROREGIUNE 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

Microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” se caracterizează prin resurse naturale aflate într-o stare de 

conservare în general bună, printr-un nivel ridicat de biodiversitate. Unul din punctele tari ale microregiunii este 

suprafaţa ridicată a terenurilor împădurile, din totalul fondului funciar acestea ocupând o pondere de 19,7% 

(18.918 hectare). O altă resursă locală importantă este reprezentată de Siturile de Importanţă Comunitară 

Natura 2000 şi Ariile Naturale Protejate de interes naţional sau judeţean: Situl de importanţă comunitară Făgetul 

Humosu, Situl de importanţă comunitară Pădurea Ciornohal, Rezervaţia Rediu, Rezervaţia Buduhala-Copalău, 

Rezervaţia Ţiganca, Rezervaţia Frumuşica, Rezervaţia Schitul Bals, Zona M-rea Cozancea, etc. Pe de altă parte, în 

microregiune există atât arborete slab productive care ar trebui sprijinite în vederea refacerii, cât şi terenuri 

degradate sau slab productive care ar putea fi împădurite. În acest fel s-ar contribui semnificativ la creşterea 

valorii economice a pădurilor din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”. 

  

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Această măsură îşi propune îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, în special prin investiţii în refacerea arboretelor slab productive, realizarea de împăduriri ale 

terenurilor degradate şi  valorificarea terenurile slab productive prin plantarea de culturi eligibile. Trebuie avut în 

vedere faptul că suprafeţele de pădure au rol de protecţie a apei şi solurilor, au rol de protecţie împotriva 

factorilor naturali si antropici dăunători, precum si de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului 

multifuncţional al acestora. 

 

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari: 

Publici:  

- Comunităţi locale deţinătoare de pădure în comun (cu drept de proprietate indivizibil) sau asociaţiile 

acestora; 

- Comune si municipalităţi deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora; 

- Alte categorii de deţinători de pădure diferite de proprietatea de stat, deţinători de pădure 

independenţi (biserici, spitale, scoli) si asociaţiile acestora; 

- Autorităţi publice locale deţinătoare de teren agricol; 

 

Privaţi:  

- Proprietari privaţi de pădure, persoane fizice sau asociaţii ale acestora; 

- Asociaţii mixte din oricare din tipurile de beneficiari eligibili; 

- Deţinători legali de teren agricol. Acestia nu trebuie să facă obiectul altor forme de sprijin prin FEGA sau 

FEADR pentru aceeasi suprafaţă de teren si perioadă, inclusiv prin Măsura 113 – Pensionarea timpurie a 

fermierilor si muncitorilor agricoli, cu excepţia persoanelor fizice care realizează proiectele de 

împădurire prin măsura 143 din cadrul PNDR. 

 

Evaluarea numărului:  26 proiecte, din care 9 vor avea ca beneficiari tineri cu vârsta de maxim 40 de ani 

 

Investiţii eligibile : 

- Împădurirea suprafeţelor forestiere degradate; 

- Refacerea arboretelor slab productive; 

- Valorificarea terenurilor slab productive; 

 

Acţiuni materiale (Tip de acţiuni eligibile): 

- Achiziţionarea materialului de plantare; 

- Refacerea arboretelor slab productive şi substituirii celor derivate; 
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- Achiziţionarea de masini, echipamente si materiale pentru suprafeţele incluse în Catalogul Naţional al 

materialelor forestiere de reproducere (ex: Livezi semincere, Părinţi de familii) si în suprafeţele desemnate 

pentru conservarea resurselor genetice forestiere; 

- Crearea căilor de acces în interiorul arboretelor, pentru facilitarea executării lucrărilor silvice prevăzute în 

planurile de amenajare; 

- Achiziţionarea de masini, echipamente si materiale pentru realizarea lucrărilor de îngrijire si conducere a 

arboretelor prevăzute în planurile de amenajare; 

- Înfiinţarea de pepiniere forestiere; 

 

Acţiuni imateriale (Tip de acţiuni eligibile): 

- Salarii; 

- Întreţinerea plantaţiilor (prima anuală); 

- Costuri pentru achiziţionarea de echipamente hardware si software necesare pentru elaborarea 

documentaţiei tehnice cerute de reglementările forestiere în vigoare; 

- Studii de fezabilitate/ Memorii justificative; 

- Studii hidrologice şi/sau hidro-geologice; 

- Proiectele tehnice; 

- Taxe pentru ingineri, arhitecţi şi consultanţi. 

 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 220.000 € (68,75%) 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea costului 

total pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

2 proiecte 10.000 € 20.000 € 8.000 € (40%) 2.000 € (10%) 10.000 € (50%) 

24 proiecte 12.500 € 300.000 € 168.000 € (56%) 42.000 € (14%) 18.000 € (30%) 

Indicatori/rezultate 

- Numărul de exploataţii forestiere sprijinite (împărţit în funcţie de tipul de proprietar); 

- Volumul total al investiţiilor (împărţit în funcţie de tipul de proprietar); 

- Numărul de exploataţii care introduc noi produse si/sau tehnologii (defalcate după tipul de redistribuire 

a producţiei); 

- Numărul de proiecte de îmbunătăţire a structurii pădurii; 

- Numărul de hectare pe care s-a îmbunătăţit structura pădurii; 

- Numărul total de beneficiari care primesc sprijin pentru împădurire (împărţit în funcţie de tip de 

proprietate, perioada angajamentului, obiectivul de mediu); 

- Suprafaţa totală de teren împădurită (împărţit în funcţie de tip de proprietate, perioada angajamentului, 

obiectivul de mediu, structura majoritară pe specii); 

- Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la biodiversitate şi înaltă valoare naturală a terenului 

forestier); 

- Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la îmbunătăţirea calităţii apei; 

- Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice; 

- Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la îmbunătăţirea calităţii solului; 

- Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la evitarea marginalizării şi a abandonului terenului; 

 

Criterii de selecţie  

Criterii de selecţie pentru proiectele de îmbunătăţire a valorii economice a pădurii: 

- Se va acorda prioritate proiectelor de îmbunătăţire a structurii arboretelor, proiectelor de refacere a 

arboretelor slab productive si a substituirii celor derivate; 

- Prioritate va fi acordată achiziţionării de echipamente si masini si a executării lucrărilor de îngrijire si 

conducere în arboretele tinere în detrimentul achiziţionării de echipamente de tăiere si a răriturilor pre-

comerciale; 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

160 

- Prioritate va fi acordată asociaţiilor de proprietari de pădure, apoi  suprafeţelor mari de păduri, si la 

urmă proprietăţilor mici si individuale; 

- Beneficiarul demonstrează capacitatea de co-finanţare şi implementare a proiectului; 

- Proiecte care contribuie la îndeplinirea mai multor obiective operaţionale; 

- Proiecte prin care se creează locuri de muncă; 

- Beneficiarul are vârsta de maxim 40 de ani. 

 

Criterii de selecţie pentru proiectele de prima împădurire a terenurilor agricole 

- Poziţia terenului funcţie de zona geografică (altitudine): se va acorda prioritate proiectelor de 

împădurire din zonele de câmpie, apoi din cele de deal; 

- Mărimea plantaţiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţă mai 

mare; 

- Distanţa faţă de pădurile deja existente: pentru a consolida trupurile de pădure deja existente, se va 

acorda prioritate terenurilor situate în vecinătatea acestora; 

- Gradul de degradare a terenului: se va acorda prioritate împădurii terenurilor afectate de procese de 

degradare, cum ar fi eroziunea sau desertificarea; 

- Ciclul de producţie / vârsta de exploatare a pădurii: se va acorda prioritate pădurilor care au prevăzută o 

vârstă de exploatare mai mare de 40 ani; 

- Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire: se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire 

care propun cel puţin 2 specii în compoziţie; 

- Beneficiarul demonstrează capacitatea de co-finanţare şi implementare a proiectului; 

- Proiecte care contribuie la îndeplinirea mai multor obiective operaţionale; 

- Proiecte prin care se creează locuri de muncă; 

- Beneficiarul are vârsta de maxim 40 de ani. 

 

Concordanţa acţiunilor cu priorităţile şi obiectivele strategiei: 

Prin Măsura 7 – Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din microregiune se va contribui semnificativ la 

atingerea mai multor priorităţi şi obiective din cadrul strategiei: 

 

Prioritatea 1 – Dezvoltarea sectorului agricol şi agroalimentar 

Obiectiv 1.2. – Dezvoltarea practicilor agriculturii ecologice 

 

Prioritatea 2 – Creşterea competitivităţii economice 

Obiectiv 2.3. – Reducerea presiunii activităţilor economice asupra factorilor de mediu 

Obiectiv 2.4. – Creşterea numărului de locuri de muncă 

 

Sinergia cu alte măsuri din Strategia GAL 

Măsura 7 – Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu din microregiune are o relaţie sinergică cu următoarele 

măsuri: 

Măsura 1 – Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor agricole  

Măsura 4 –  Dezvoltarea serviciilor publice din microregiune 

 

Coerenţa cu PNDR 

Axa  1 - Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic 

Măsura 122 -  Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii 

 

Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului si a spaţiului rural 

Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole 

 

Coerenţa cu alte programe de finanţare 

Programul Operaţional Sectorial Mediu 
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Axa prioritară 4 – Protecţia naturii;  

Axa prioritară 5 – Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele 

mai expuse la risc; 

 

Surse posibile de finanţare 

Sursele posibile pentru co-finanţarea proiectelor sunt următoarele: 

Beneficiari  publici:  

- Bugetul local/Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

Beneficiari privaţi: 

- Venituri proprii; 

- Linii de credit; 

- Sponsorizări; 

- Donaţii; 

- Granturi din surse interne şi externe, etc. 

 

 
 
PROIECTE INCLUSE ÎN CADRUL MĂSURII 7 

 
7.1. Refacerea arboretelor slab productive din microregiune 

Tipuri de beneficiari Public şi Privat Buget total estimativ 20.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 50%  

Număr proiecte similare: 2 proiecte Suma nerambursabilă 10.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

7.2. Realizarea de împăduriri ale terenurilor degradate 

Tipuri de beneficiari Public şi Privat Buget total estimativ 240.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 70%  

Număr proiecte similare: 18 proiecte Suma nerambursabilă 168.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 

7.3. Valorificarea terenurile slab productive prin plantarea de măceş şi cătină 

Tipuri de beneficiari Public şi Privat Buget total estimativ 60.000 € 

Sprijin public   (comunitar şi naţional) 70%  

Număr proiecte similare: 6 proiecte Suma nerambursabilă 42.000 € 

Sursa de finanţare privată Venituri proprii, linii de credit, sponsorizări, donaţii, granturi din surse interne şi 
externe, etc. 
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5,7

6,6

6,6

6,9

7,8

7,9

8,0

1 14

121: Modernizarea exploataţiilor agricole

142: Înfiinţarea grupurilor de producători

112: Instalarea tinerilor fermieri

312: Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-…

111: Formare profesională, informare si difuzare de …

141: Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

143: Furnizarea de servicii de consiliere si …

322: Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea …

123: Creşterea valorii adăugate a produselor …

122: Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii

221: Prima împădurire a terenurilor agricole

313: Încurajarea activităţilor turistice

Prioritizarea măsurilor din PNDR pe care se vor încadra  proiectele incluse în Planul 
de dezvoltare al microregiunii G.A.L. "Colinele Moldovei"

Sursa: Sondaj de opinie realizat în microregiunea G.A.L. "Colinele Moldovei", martie-aprilie 2012

Prioritate Prioritate                                    Prioritate
maximă                                           medie                                               minimă

Proiectele stabilite în cadrul acestui plan de 

dezvoltare reflectă în foarte mare măsură opiniile 

populaţiei din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei”.  Astfel, în cadrul procesului de elaborare 

a Planului de dezvoltare a microregiunii au fost 

aplicate chestionare referitoare la măsurile din cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală în care ar 

trebui să se încadreze, mai apoi, proiectele din 

prezenta strategie. Respondenţii au fost rugaţi să 

ierarhizeze măsurile de PNDR în ordinea importanţei 

lor pentru dezvoltarea microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, prin atribuirea de valori de la 1 (Prioritate 

maximă) la 14 (Prioritate minimă). În urma analizei 

chestionarelor completate a reieşit că măsurile 

prioritare din PNDR  care ar trebuie implementate la 

nivelul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” în 

perioada următoare sunt: Măsura 121: Modernizarea 

exploataţiilor agricole (scor mediu  3,6), Măsura 142: 

Înfiinţarea grupurilor de producători (scor mediu 

3,8), Măsura 112: Instalarea tinerilor fermieri (Scor 

mediu 4,2), Măsura 312: Sprijin pentru crearea si 

dezvoltarea de micro-întreprinderi (Scor mediu 5,1), 

Măsura 111: Formare profesională, informare si 

difuzare de cunoştinţe (scor mediu 5,7), Măsura 141: 

Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

(scor mediu 5,7), Măsura 143: Furnizarea de servicii 

de consiliere si consultanţă pentru agricultori (scor 

mediu 6,6), Măsura 322: Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia si populaţia rurală si punerea în valoare a 

moştenirii rurale  (scor mediu 6,6) şi Măsura 123: 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si 

forestiere (scor mediu 6,9). Alte măsuri din cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală care au 

fost evaluate de factorii interesaţi din microregiune 

ca având prioritate medie în perioada următoare 

sunt: Măsura 122: Îmbunătăţirea valorii economice a 

pădurii  (scor mediu 7,8), Măsura 221: Prima 

împădurire a terenurilor agricole (scor mediu 7,9) şi 

Măsura 313: Încurajarea activităţilor turistice (scor 

mediu 8,0). 

 

Astfel, planul de dezvoltare a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” include proiecte care vor fi 

implementate prin toate măsurile PNDR considerare 

prioritate de populaţia din acest teritoriu. 
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Astfel, prin criteriile de selecţie stabilite strategia de dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 
Moldovei” se adresează tinerilor, peste 30% din proiectele incluse în plan urmând a avea ca 
beneficiari tineri cu vârsta de maxim 40 de ani. 

38,4%

ponderea proiectelor din Planul de 
dezvoltare a microregiunii G.A.L. 

"Colinele Moldovei" care vor avea ca 
beneficiari  tinerii

Proiecte care se adresează tinerilor 
 
Numărul total de proiecte incluse în cele 7 măsuri ale 

Planului de dezvoltare a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” este de 125 proiecte. Din 

acestea, 38,4% vor fi implementate de tineri cu 

vârsta de până în 40 de ani (48 proiecte), astfel încât 

strategia să se adreseze în mare măsură tinerilor. 

Din cele 48 de proiecte adresate tinerilor, 33 

proiecte sunt incluse în Măsura 1 – Dezvoltarea şi 

diversificarea activităţilor economice, 9 proiecte în 

Măsura 7 -  Îmbunătăţirea calităţii factorilor de 

mediu din microregiune, 2 proiecte în Măsura 5 -  

Dezvoltarea activităţilor turistice din microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei” şi câte un proiect în 

restul măsurilor din prezentul document.  

 

În cadrul acestor proiecte care se adresează tinerilor 

nu au fost incluse proiecte de formare şi consultanţă 

(Instruirea tinerilor în domeniul agricol şi 

agroalimentar, Furnizarea de servicii de consiliere şi 

consultanţă fermierilor care deţin ferme de semi-

subzistenţă din microregiune, Program de formare 

profesională privind inovarea în lanţul agro-

alimentar) care vor avea ca beneficiari finali inclusiv 

 

 

 

tinerii cu vârsta de maxim 40 de ani. Astfel, numărul 

beneficiarilor tineri ai proiectelor ce urmează a fi 

implementate este mult mai ridicat de 48 persoane.  

 
 
 
 

Ponderea proiectelor din Planul de dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” care vor avea ca beneficiari 
tinerii 

 

Măsura Număr total 
proiecte 

Număr proiecte 
adresate tinerilor 

Procent proiecte 
adresate tinerilor 

Măsura 1 – Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor 
economice 

53 proiecte 33 proiecte 62,3% 

Măsura 2 -  Investiţii în industria agroalimentară şi de 
prelucrare a lemnului 

9 proiecte 1 proiect 11,1% 

Măsura 3 -  Încurajarea activităţilor non-agricole 
 

4  proiecte 1  proiect 25% 

Măsura 4 -  Dezvoltarea serviciilor publice din 
microregiune 

23  proiecte 1  proiecte 4,3% 

Măsura 5 -  Dezvoltarea activităţilor turistice din 
microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” 

5  proiecte 2  proiecte 40% 

Măsura 6 -  Introducerea de metode şi tehnologii 
inovative în întreprinderile economice din microregiune 

4  proiecte 1  proiect 25% 

Măsura 7 -  Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu 
din microregiune 

26  proiecte 9  proiecte 34,6% 

Total  125  proiecte 48  proiecte 38,4% 
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Proiecte care integrează probleme de 
mediu 
 
Din cele 125 proiecte incluse în cele 7 măsuri ale 

Planului de dezvoltare a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei”, 59,2% vor integra probleme de 

mediu (74 proiecte). Este vorba fie de proiecte de 

instruire care vor avea compenente referitoare la 

mediu, fie de proiecte de amenajare/modernizare/ 

retehnologizare prin intermediul cărora impactul 

economiei asupra factorilor de mediu se va diminua, 

fie de proiecte de reabilitare a instituţiilor publice 

prin care se va reduce inclusiv consumul de energie 

neregenerabilă destinat încălzirii, fie de proiecte de 

împădurire şi creare de spaţii verzi care vor diminua 

emisiile de CO2, etc. Tabelul următor prezintă lista 

cu proiectele care integrează acţiuni de mediu, cu 

următoarele detalii: număr de proiecte similare, 

buget total estimat, ponderea sprijinului public şi 

suma nerambursabilă. 

 

 
 

59,2%

ponderea proiectelor din Planul de 
dezvoltare a microregiunii G.A.L. 

"Colinele Moldovei" care integrează 
probleme de mediu

 Titlu Număr 
proiecte 
similare 

Buget 
estimat 

total 

Sprijin 
public 

Suma 
neramburs

abilă 

1 Instruirea tinerilor în domeniul agricol şi agroalimentar 1  proiect 30.000 € 100% 30.000 € 

2 Modernizarea exploataţiilor agricole din sectorul vegetal şi de 
creşterea animalelor 5  proiecte 200.000 € 40% 80.000 € 

3 Modernizarea exploataţiilor agricole în vederea practicării 
agriculturii ecologice 3  proiecte 45.000 € 40% 18.000 € 

4 Modernizarea pepinierelor şi plantaţiilor de pomi şi arbuşti 
fructiferi 3  proiecte 120.000 € 40% 48.000 € 

5 Sprijinirea apicultorilor în vederea producerii şi comercializării 
de produse apicole ecologice 3  proiecte 30.000 € 40% 12.000 € 

6 Refacerea arboretelor slab productive din microregiune 2  proiecte 20.000 € 50% 10.000 € 

7 Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru 
sectorul agroalimentar 1  proiect 30.000 € 50% 15.000 € 

8 Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru 
sectorul forestier 1  proiect 30.000 € 50% 15.000 € 

9 Susţinerea implementării sistemelor de management al 
calităţii în unităţile agroalimentare 1  proiect 30.000 € 50% 15.000 € 

10 Înfiinţare fabrică de brichetare şi peleţi 1  proiect 100.000 € 50% 50.000 € 

11 Modernizarea/Extinderea/Dotarea unităţilor de procesare din 
sectorul agricol 2  proiecte 100.000 € 50% 50.000 € 

12 Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă fermierilor 
care deţin ferme de semi-subzistenţă din microregiune 1  proiect 30.000 € 100% 30.000 € 

13 Realizarea de împăduriri ale terenurilor degradate 18  proiecte 240.000 € 70% 168.000 € 

14 Valorificarea terenurile slab productive prin plantarea de 
măceş şi cătină 6  proiecte 60.000 € 70% 42.000 € 

15 Înfiinţarea/modernizarea/extinderea secţiilor de confecţii şi 
tricotaje din microregiune 1  proiect 30.000 € 85% 25.500 € 

16 Înfiinţarea de pensiuni cu incorporare de tehnologie verde 3 proiecte 180.000 € 85% 122.400 € 

17 Crearea de spaţii verzi şi parcuri de joacă pentru copii 12  proiecte 60.000 € 100% 60.000 € 

18 Reabilitarea şi extinderea infrastructurii educaţionale 3  proiecte 150.000 € 100% 150.000 € 

19 Reabilitarea, amenajarea şi dotarea căminelor culturale  6  proiecte 270.000 € 100% 270.000 € 

20 Program de formare profesională privind inovarea în lanţul 
agro-alimentar 1  proiect 30.000 € 100% 30.000 € 

TOTAL 74 proiecte 1.785.000  € 71,23% 1.271.500 € 
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Proiecte care vor avea de beneficiari 
asociaţii, parteneriate, grupuri de 
producători 
 
Planul de dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” urmăreşte facilitarea implementării 

acelor măsuri din PNDR care vor avea ca beneficiari 

grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc. 

Din cele 125 proiecte incluse în cele 7 măsuri ale 

Planului de dezvoltare a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei”, 68% vor avea ca beneficiari 

grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc. 

(85 proiecte). Bugetul total estimat al acestora este 

de 1.999.000 €, din care 73,7% reprezintă sprijinul 

public pentru implementare. 

 

Proiectele care vor avea ca beneficiari grupuri de 

producători, asociaţii, parteneriate sunt prezentate 

în tabelul următor, împreună cu informaţii 

referitoare la numărul de proiecte similare, bugetul 

total estimat, procentul sprijinului public şi suma 

nerambursabilă.   

 

 

68%

ponderea proiectelor din Planul de 
dezvoltare a microregiunii G.A.L. 

"Colinele Moldovei" care vor avea ca 
beneficiari grupuri de producători, 

asociaţii, parteneriate, etc.

 

 Titlu Număr 
proiecte 
similare 

Buget 
estimat 

total 

Sprijin 
public 

Suma 
neramburs

abilă 

1 Instruirea tinerilor în domeniul agricol şi agroalimentar 1 proiect 30.000 € 100% 30.000 € 

2 Construirea de solarii şi sere în microregiunea G.A.L. 
"Colinele Moldovei" 12 proiecte 144.000 € 40% 57.600 € 

3 Înfiinţarea unei ciupercării  1 proiect 100.000 € 40% 40.000 € 

4 Modernizarea exploataţiilor agricole din sectorul vegetal şi 
de creşterea animalelor 5 proiecte 200.000 € 40% 80.000 € 

5 Modernizarea exploataţiilor agricole în vederea practicării 
agriculturii ecologice 3 proiecte 45.000 € 40% 18.000 € 

6 Modernizarea pepinierelor şi plantaţiilor de pomi şi arbuşti 
fructiferi 3 proiecte 120.000 € 40% 48.000 € 

7 Sprijinirea apicultorilor în vederea producerii şi 
comercializării de produse apicole ecologice 3 proiecte  30.000 € 40% 12.000 € 

8 Refacerea arboretelor slab productive din microregiune 2 proiecte 20.000 € 50% 10.000 € 

9 Sprijinirea înfiinţării unui grup de producători la nivelul 
microregiunii 1 proiect 100.000 € 100% 100.000 € 

10 Realizarea de împăduriri ale terenurilor degradate 18 proiecte 240.000 € 70% 168.000 € 

11 Valorificarea terenurile slab productive prin plantarea de 
măceş şi cătină 6 proiecte 60.000 € 70% 42.000 € 

12 Amenajarea unei zone de agrement 1 proiect 40.000 € 85% 34.000 € 

13 Îmbunătăţirea promovării turistice a microregiunii 1 proiect 10.000 € 100% 10.000 € 

14 Înfiinţarea de pensiuni cu incorporare de tehnologie verde 3 proiecte 180.000 € 85% 153.000 € 

15 Construirea, amenajarea şi dotarea unei creşe 1 proiect 80.000 € 100% 80.000 € 

16 Crearea de spaţii verzi şi parcuri de joacă pentru copii 12 proiecte 60.000 € 100% 60.000 € 

17 Înfiinţarea unui centru social pentru persoane vârstnice 1 proiect 60.000 € 100% 60.000 € 

18 Reabilitarea şi extinderea infrastructurii educaţionale 3 proiecte 150.000 € 100% 150.000 € 

19 Reabilitarea, amenajarea şi dotarea căminelor culturale  6 proiecte 270.000 € 100% 270.000 € 

20 Amenajare spaţiu pentru organizarea periodică de târguri 
de produse agricole şi agroalimentare 1 proiect 30.000 € 70% 21.000 € 

21 Program de formare profesională privind inovarea în lanţul 
agro-alimentar 1 proiect 30.000 € 100% 30.000 € 

TOTAL 85  proiecte 1.999.000 € 73,7% 1.473.600 € 
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Astfel, prin activităţile care urmează a fi implementate în cadrul proiectelor incluse în Planul de 
dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”, 59,2% din proiecte vor integra proiecte 
de mediu, vizându-se îmbunătăţirea factorilor de mediu de la nivelul microzonei. De asemenea, 
strategia a urmărit facilitarea acelor măsuri din Planul Naţional de Dezvoltare Rurală care au ca 
beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc. Un procent de 68%  din proiecte 
vor avea ca beneficiari asociaţii, parteneriate, grupuri de producători, etc. 
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Ţinte propuse prin implementarea 
planului 
 
Prin implementarea Planului de dezvoltare a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” vor fi 

atinse următoarele ţinte: 

 

Măsura 1 - Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor 

agricole: 

→ 16 tineri fermieri care vor primi sprijinul pentru 

instalare; 

→ 12 solarii şi sere construite în microregiunea 

G.A.L. "Colinele Moldovei"; 

→ 1 ciupercărie;  

→ 5 exploataţii agricole din sectorul vegetal şi 

de creşterea animalelor modernizate; 

→ 3 exploataţii agricole modernizate în vederea 

practicării agriculturii ecologice; 

→ 3 pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti 

fructiferi modernizate; 

→ 3 apicultori sprijiniţi în vederea producerii şi 

comercializării de produse apicole ecologice; 

→ 7 ferme agricole de semi-subzistenţă care vor 

primi sprijin financiar; 

→ 1  grup de producători înfiinţat la nivelul 

microregiunii; 

→ Minim 50 de fermieri care deţin ferme de semi-

subzistenţă vor beneficia de servicii de 

consiliere şi consultanţă;  

→ 1 spaţiu amenajat pentru organizarea periodică 

de târguri de produse agricole şi 

agroalimentare. 

 

Măsura 2 - Investiţii în industria agroalimentară şi 

de prelucrare a lemnului: 

→ Minim 20 de tineri vor beneficia de instruite în 

domeniul agricol şi agroalimentar; 

→ 1 depozit de legume şi fructe construit 

(capacitate de 400 tone) 

→ 1 fabrică de brichetare şi peleţi înfiinţată; 

→ 2 unităţi de procesare din sectorul agricol 

modernizate/extinse/dotate; 

→ 1 reţea de colectare a laptelui înfiinţată la 

nivelul microregiunii; 

→ 1 abator înfiinţat la nivelul microregiunii; 

→ 2 unităţi de procesare din sectorul silvicol 

modernizate/extinse/dotate. 

 

Măsura 3 - Încurajarea activităţilor non-agricole: 

→ 1 cabinet de medicină generală înfiinţat; 

→ 1 cabinet medical veterinar înfiinţat; 

→ 1 centru de meşteşugărit şi artizanat înfiinţat; 

→ 1 secţie de confecţii şi tricotaje din 

microregiune înfiinţată/modernizată/extinsă. 

 

Măsura 4 - Dezvoltarea serviciilor publice din 

microregiune: 

→ 1 creşă construită, amenajată şi dotată; 

→ 12 spaţii verzi şi parcuri de joacă pentru copii 

create; 

→ 1 centru social pentru persoane vârstnice 

înfiinţat; 

→ 3 unităţi educaţionale reabilitate sau extinse; 

→ 6 cămine culturale reabilitate, amenajate şi 

dotate. 

 

Măsura 5 - Dezvoltarea activităţilor turistice din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” 

→ 1 zonă de agrement amenajată; 

→ 1 campanie de promovare turistică a 

microregiunii; 

→ 3 pensiuni cu incorporare de tehnologie verde 

înfiinţate. 

 

Măsura 6 - Introducerea de metode şi tehnologii 

inovative în întreprinderile economice din 

microregiune 

→ 1 unitate economică care achiziţionează 

tehnologii inovative, licenţe, patente pentru 

sectorul agroalimentar; 

→ 1 unitate economică care achiziţionează 

tehnologii inovative, licenţe, patente pentru 

sectorul forestier; 

→ 1 unitate economică care implementează 

sistemul de management al calităţii; 

→ Minim 20 de persoane care participă la un 

program de formare profesională privind 

inovarea în lanţul agro-alimentar. 

 

Măsura 7 - Îmbunătăţirea calităţii factorilor de 

mediu din microregiune 

→ 2 zone cu arborete slab productive refăcute; 

→ 18 terenuri degradate pe care se vor realiza 

împăduriri; 

→ 6 terenuri slab productive pe care se va planta 

măceş şi cătină. 
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Planul de finanţare 
 
 

 
 
 

Denumirea Măsurii Valoare publică 
Contribiţie 

privată 

Cost Total 
Ponderea (%) 
măsurii din  

valoarea publică 
PDL 

Contribuţie 
FEADR 

Contribuţie % contributie  
publică  

conform fișei 
tehnice a 

masurii din 
PNDR 

B+C Natională  

  B-F 

Măsura 1 - Dezvoltarea şi diversificarea 
activităţilor agricole 633.600 € 392.400 € 1.026.000 € 22,3% 506.880 € 126.720 € 61,75% 

Măsura 2 - Investiţii în industria 
agroalimentară şi de prelucrare a 
lemnului 

680.000 € 650.000 € 1.330.000 € 23,9% 544.000 € 136.000 € 51,13% 

Măsura 3 - Încurajarea activităţilor non-
agricole 119.000 € 21.000 € 140.000 € 4,2% 95.200 € 23.800 € 85,00% 

Măsura 4 - Dezvoltarea serviciilor publice 
din microregiune 620.000 € 0 € 620.000 € 21,8% 496.000 € 124.000 € 100,00% 

Măsura 5 - Dezvoltarea activităţilor 
turistice din microregiunea G.A.L. 
„Colinele Moldovei” 

197.000 € 33.000 € 230.000 € 6,9% 157.600 € 39.400 € 85,65% 

Măsura 6 - Introducerea de metode şi 
tehnologii inovative în întreprinderile 
economice din microregiune 

75.000 € 45.000 € 120.000 € 2,6% 60.000 € 15.000 € 62,50% 

Măsura 7 - Îmbunătăţirea calităţii 
factorilor de mediu din microregiune 220.000 € 100.000 € 320.000 € 7,7% 176.000 € 44.000 € 68,75% 

Cheltuieli de funcţionare 
GAL,componenta a + componenta b 

300.000 € 0 € 300.000 € 10,5% 240.000 € 60.000 € 100,00% 

TOTAL 2.844.600 € 1.241.400 € 4.086.000 € 100% 2.275.680 € 568.920 € 69,62% 
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11,8%

ponderea contribuţiei private ce 
trebuie susţinută de autorităţile locale  

pentru implementarea planului, din 
valoarea totală a cheltuielilor de 
capital ale acestora în anul 2012

Capacitatea de mobilizare a co-
finanţării 
 
Valoarea totală (contribuţie publică şi contribuţie 

privată) a proiectelor ce vor fi implementate la 

nivelul microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” este 

de 4.086.000 €. Din totalul investiţiilor, contribuţia 

privată (co-finanţarea) reprezintă 30,38%, adică 

1.241.400 €.  

 

 Valoarea totală a co-finanţării necesare pentru 

implementarea proiectelor a căror beneficiari pot fi 

autorităţile locale (ex. Îmbunătăţirea promovării 

turistice a microregiunii, Construirea, amenajarea şi 

dotarea unei creşe, Crearea de spaţii verzi şi parcuri 

de joacă pentru copii, Înfiinţarea unui centru social 

pentru persoane vârstnice, Reabilitarea şi 

extinderea infrastructurii educaţionale, Reabilitarea, 

amenajarea şi dotarea căminelor culturale, etc.) este 

de 109.000 €. Această sumă reprezintă doar 11,8% din 

valoarea cheltuielilor de capital ce urmează a fi 

realizate de autorităţile publice locale membre ale 

G.A.L. „Colinele Moldovei” în anul 2012. Conform 

bugetelor locale, în anul 2012 administraţiile publice 

locale au capacitatea de a realiza cheltuieli de capital 

de 4.035.880 lei RON, adică 923.310 € (la un curs 

Euro de 4,3711 lei RON).  Astfel, autorităţile locale 

din microregiune nu vor întâmpina probleme vis-a-

vis de mobilizarea co-finanţării necesare pentru 

implementarea proiectelor.  

 

Valoarea totală a co-finanţării necesare pentru 

implementarea proiectelor ce vor fi susţinute de 

 

beneficiari privaţi (unităţi economice, persoane 

fizice autorizate, etc.) este de 1.232.400 €. Raportată 

la cifra totală de afaceri întregistrată de unităţile 

locale active din microregiunea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” în anul 2010, valoarea co-finanţării 

necesare pentru implementarea proiectelor ce vor fi 

susţinute de beneficiari privaţi reprezintă doar 5,6%.  

 

Pe de altă parte, valoarea totală a co-finanţării 

necesare pentru implementarea proiectelor ce vor fi 

susţinute de beneficiari privaţi reprezintă 51,1% din 

cifra de afaceri a întreprinderilor active economic 

(Societăţi comerciale şi Societăţi pe acţiuni) membre 

ale Grupului de Acţiune Locală „Colinele Moldovei”. 

 
Situaţia bugetelor locale din unităţilor teritorial administrative membre ale G.A.L. „Colinele Moldovei”, în anul 2012 

  

  
Venituri 

totale 
Cheltuieli de 

capital 
Pondere cheltuieli 

de capital 

Comuna Deleni 8.845.000 870.000 9,8% 

Comuna Albeşti 5.236.000 914.000 17,5% 

Comuna Blândeşti 1.323.100 220.000 16,6% 

Comuna Călăraşi 3.232.000 292.000 9,0% 

Comuna Frumuşica 3.784.500 - - 

Comuna Hlipiceni 2.712.000 302.280 11,1% 

Comuna Lunca 3.773.000 300.000 8,0% 

Oraş Flămânzi 22.147.200 500.000 2,3% 

Comuna Răuseni 2.617.000 300.000 11,5% 

Comuna Stăuceni 2.501.100 134.600 5,4% 

Comuna Suliţa 2.765.000 55.000 2,0% 

Comuna Todireni 3.258.000 148.000 4,5% 

Total GAL – lei 62.193.900 4.035.880 6,5% 

Total GAL – euro (cursul Euro din 06.04.2012, de 4,3711 lei RON) 14.228.432 923.310 6,5% 

 Sursa: Administraţiile publice din microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” 
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Astfel, Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are capacitatea de a mobiliza co-
finanţarea necesară implementării strategiei, valoarea totală a co-finanţării necesare 
încadrându-se în cheltuielile de capital din anul 2012 ale administraţiei publice locale (11,8%) şi 
în cifra de afaceri înregistrată de unităţile economice din teritoriu (5,6%). Mai mult decât atât, 
pot fi mobilizate şi alte surse potenţiale de co-finanţare, precum: linii de credit, sponsorizări, 
donaţii, granturi din surse interne şi externe. 

5,6%

ponderea contribuţiei private ce 
trebuie susţinută de beneficiari privaţi 

pentru implementarea planului, din 
cifra de afaceri înregistrată în anul 2010

51,1%

ponderea contribuţiei private ce 
trebuie susţinută de beneficiari privaţi 

pentru implementarea planului, din 
cifra de afaceri înregistrată de firmele 

membre GAL  în anul 2010

 
Pe lângă  veniturile proprii (bugeturi locale, 

încasări/cifră de afaceri), viitori beneficiari ai 

proiectele din cadrul Planului de dezvoltare a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” pot apela şi 

la linii de credit, sponsorizări, donaţii sau granturi 

din surse interne şi externe.  

 

Creditarea este o modalitate relativ simplă, din 

punct de vedere procedural, de obţinere a finanţării 

pentru proiectele de investiţii. Aceasta reprezintă o 

soluţie atât pentru mediul privat, cât şi pentru 

mediul public, majoritatea autorităţilor publice 

locale având, în prezent, grad de îndatorare zero.  

 

Mai multe instituţii oferă creditare pentru mediul 

public şi privat în vederea co-finanţării proiectelor 

din fonduri europene. Unul dintre programele care 

pot reprezenta o soluţie în acest sens este 

Programul de microfinantare rurala. Acest program 

este finantat de Guvernul Romaniei prin Banca 

Mondiala si Ministerul Finantelor Publice, Soros 

Economic Development Fund, si implementat prin 

Centrul pentru Dezvoltare Economica (CDE). 

 

Beneficiarii creditului sunt: persoane fizice,   

persoane fizice autorizate, asociatii familiale,   

societati comerciale.  

 

Alte linii de credit posibile sunt: Creditul pentru 

cofinantare (EximBank S.A.). Creditul pentru 

prefinantare (EximBank S.A.), Credit pentru 

finantarea cheltuielilor neeligibile (Bank Leumi 

Romania), Creditul pentru finantarea nevoilor de 

trezorerie ale beneficiarilor de subventii acordate 

prin Masurile de sprijin cuprinse in Axa II PNDR (BRD 

- Groupe Societe Generale), Credit de investitii 

pentru clientii cu activitatea principala in sectorul 

agricol din surse IFC (Banca Comerciala Romana 

S.A.), Credit pentru co-finantarea/pre-finantarea 

proiectelor implementate cu fonduri europene post-

aderare (Banca Comerciala Romana S.A.),  Creditul 

AgroInvest - Fonduri Europene ( ProCredit Bank), 

Creditul pentru IMM-uri din surse BERD si UE - Rural 

Finance Facility (CEC Bank), Creditul pentru IMM, din 

surse BERD si UE (OTP Bank Romania S.A.), Creditul 

din surse UE/BERD (Bank Leumi Romania), etc. 
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Contribuţia acţiunilor/proiectelor la atingerea obiectivelor operaţionale 
 

Măsura Proiect/acţiune O1.1 O1.2 O1.3 O2.1 O2.2 O2.3 O2.4 O3.1 O3.2 

Măsura 1 - Dezvoltarea şi 
diversificarea activităţilor 
agricole 

Acordarea sprijinului pentru instalare tinerilor fiermieri                 

Construirea de solarii şi sere în microregiunea G.A.L. "Colinele Moldovei"                 

Înfiinţarea unei ciupercării                  

Modernizarea exploataţiilor agricole din sectorul vegetal şi de creşterea animalelor                

Modernizarea exploataţiilor agricole în vederea practicării agriculturii ecologice                

Modernizarea pepinierelor şi plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi                

Sprijinirea apicultorilor în vederea producerii şi comercializării de produse apicole ecologice              

Acordarea de spijin financiar fermelor agricole de semi-subzistenţă                

Sprijinirea înfiinţării unui grup de producători la nivelul microregiunii                

Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă fermierilor care deţin ferme de semi-
subzistenţă din microregiune             

Amenajare spaţiu pentru organizarea periodică de târguri de produse agricole şi 
agroalimentare                 

Măsura 2 - Investiţii în 
industria agroalimentară 
şi de prelucrare a lemnului 

Instruirea tinerilor în domeniul agricol şi agroalimentar             

Construirea unui depozit de legume şi fructe (capacitate de 400 tone)                 

Înfiinţare fabrică de brichetare şi peleţi               

Modernizarea/Extinderea/Dotarea unităţilor de procesare din sectorul agricol               

Înfiinţarea unei reţele de colectare a laptelui la nivelul microregiunii                

Înfiinţarea unui abator la nivelul microregiunii                

Modernizarea/Extinderea/Dotarea unităţilor de procesare din sectorul silvicol                

Măsura 3 - Încurajarea 
activităţilor non-agricole 

Înfiinţarea de cabinete de medicină generală                 

Înfiinţarea de cabinete medicale veterinare                 

Înfiinţarea unui centru de meşteşugărit şi artizanat                 

Înfiinţarea/modernizarea/extinderea secţiilor de confecţii şi tricotaje din microregiune                 

Măsura 4 - Dezvoltarea 
serviciilor publice din 
microregiune 

Construirea, amenajarea şi dotarea unei creşe                 

Crearea de spaţii verzi şi parcuri de joacă pentru copii                  

Înfiinţarea unui centru social pentru persoane vârstnice                 

Reabilitarea şi extinderea infrastructurii educaţionale               

Reabilitarea, amenajarea şi dotarea căminelor culturale                   
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Astfel, toate proiectele incluse în cadrul Planului de dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” au o contribuţie semnificativă la atingerea 
obiectivelor operaţionale stabilite. Fiecare proiect/acţiune este în concordanţă cu cel puţin 2 obiective operaţionale, fie din cadrul aceleiaşi priorităţi, fie 
din priorităţi diferite. 

Măsura Proiect/acţiune O1.1 O1.2 O1.3 O2.1 O2.2 O2.3 O2.4 O3.1 O3.2 

Măsura 5 - Dezvoltarea 
activităţilor turistice din 
microregiunea G.A.L. 
„Colinele Moldovei” 

Amenajarea unei zone de agrement                 

Îmbunătăţirea promovării turistice a microregiunii                 

Înfiinţarea de pensiuni cu incorporare de tehnologie verde                 

Măsura 6 - Introducerea 
de metode şi tehnologii 
inovative în 
întreprinderile economice 
din microregiune 

Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru sectorul agroalimentar                

Achiziţionarea de tehnologii inovative, licenţe, patente pentru sectorul forestier                 

Susţinerea implementării sistemelor de management al calităţii în unităţile agroalimentare                

Program de formare profesională privind inovarea în lanţul agro-alimentar              

Măsura 7 - Îmbunătăţirea 
calităţii factorilor de 
mediu din microregiune 

Refacerea arboretelor slab productive din microregiune                 

Realizarea de împăduriri ale terenurilor degradate                 

Valorificarea terenurile slab productive prin plantarea de măceş şi cătină               

 
 
O 1.1. – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 
O 1.2. – Dezvoltarea practicilor agriculturii ecologice 
O 1.3. – Reducerea practicării agriculturii de subzistenţă prin sprijinirea asociaţiilor şi grupurilor de producători 
O 2.1. – Diversificarea economiei locale 
O 2.2. – Creşterea valorii adăugate a pădurilor şi produselor forestiere 
O 2.3. – Reducerea presiunii activităţilor economice asupra factorilor de mediu  
O 2,4. – Creşterea numărului de locuri de muncă 
O 3.1. –  Reducerea fenomenului migraţiei prin atragerea tinerilor în sectorul agricol 
O 3.2. – Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice în domeniul agriculturii şi silviculturii 
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Complementaritatea cu alte programe 
de dezvoltare  
 
Strategia de dezvoltare a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” vine atât în rezolvarea  

principalelor probleme întâmpinată de stakeholderii 

din cele 13 localităţi componente (populaţie, mediu 

de afaceri, ONG-uri, administraţia publică locală), dar 

se află şi în  complementaritate cu programele 

relevante de dezvoltare întreprinse în teritoriu sau 

care pot fi întreprinse în perioada următoare (cu 

finanţare locală, naţională sau europeană). 

 

Astfel, Măsura 1 - Dezvoltarea şi diversificarea 

activităţilor agricole vine în completarea mai multor 

proiecte întreprinse în localităţile componente ale 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” care vizau 

fie modernizarea exploataţiilor agricole, fie 

instalarea tinerilor fermieri, fie sprijinirea fermelor 

agricole de semi-subzistenţă.  

 

Măsura 2 - Investiţii în industria agroalimentară şi de 

prelucrare a lemnului vine în completarea unor 

proiecte întreprinse la nivelul microregiunii care 

vizau achiziţionarea de utilaje, modernizarea sau 

construirea de noi unităţi de procesare a produselor 

agricole sau unităţi de prelucrare a lemnului, precum: 

„Unitate de producere peleti in localitatea Blandesti, 

comuna Blandesti”, „Construire depozit fructe cu 

temperatura controlata de 400-600 tone”  în 

comuna Deleni sau „Modernizare moara grau si 

construire silozuri cereale” în comuna Todireni. 

 

Măsura 3 - Încurajarea activităţilor non-agricole este 

complementară cu mai mult proiecte desfăşurate în 

microregiune precum: „Infiintare sectie mecanizare” 

în comuna Albeşti, „Construire cabinet stomatologic 

imprejmuire, fosa vidanjabila, racord apa, gaz metan 

si electricitate” în comuna Deleni, „Achizitia de 

utilaje în vederea prestarii de servicii conexe 

agriculturii” în comuna Deleni, „Achizitia de utilaje 

pentru servicii de mecanizare si infiintarea unei sectii 

mestesugaresti pentru producerea de unelte 

agricole si reparatii ale acestora” în comuna Deleni, 

„Crearea unui centru de sprijinire a afacerilor in 

orasul Flaminzi”, etc.  

 

Măsura 4 - Dezvoltarea serviciilor publice din 

microregiune vine în completarea mai multor 

proiecte întreprinse în localităţile componente ale 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” în vederea 

îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice: „Retele de 

canalizare si statie de epurare, modernizare drumuri 

locale, constructie centru de zi pentru copii in 

comunele Albesti si Todireni”, „Modernizare drum 

comunal DC Stauceni - Silistea, strazi si ulite, 

canalizare si epurare apa uzata manajera in 

localitatile Stauceni si Silistea, com. Stauceni”, 

„Reabilitare Infrastructura Drumuri şi Poduri precum 

şi Amenajare Statii de Autobuz în Orasul Flaminzi”, 

„Crestera sigurantei si prevenirea criminalitatii in 

orasul Flaminzi prin achizitionarea de echipamente 

specifice si amenajarea unui centru de 

supraveghere”, „Amenajare spaţii verzi în comuna 

Stăuceni”, „Consolidarea şi reabilitare şcoală cu 

clasele I-VIII în localitatea Stăuceni,comuna Stăuceni, 

judeţul Botoşani”, etc.  

 

De asemenea, implementarea proiectelor incluse în 

Măsura 5 - Dezvoltarea activităţilor turistice din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” a fost 

facilitată de alte proiecte desfăşurate până în 

prezent care presupuneau fie dezvoltarea 

infrastructurii rutiere, fie dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare sau crearea de spaţii verzi. 

 

Măsura 6 - Introducerea de metode şi tehnologii 

inovative în întreprinderile economice din 

microregiune vine în completarea mai multor 

proiecte implementate în localităţile componente 

care vizau achiziţionarea de utilaje, patente, 

software: Infiintare sectie mecanizare” în comuna 

Albeşti, „Achizitia de utilaje în vederea prestarii de 

servicii conexe agriculturii” în comuna Deleni, 

„Achizitia de utilaje pentru servicii de mecanizare si 

infiintarea unei sectii mestesugaresti pentru 

producerea de unelte agricole si reparatii ale 

acestora” în comuna Deleni, etc.   

 

Măsura 7 - Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu 

din microregiune este complementară proiectelor de 

achiziţie de utilaje şi tehnologii moderne care reduc 

impactul activităţilor economice asupra mediului. 

Totodată, există un nivel ridicat de 

complementaritate cu proiectele de dezvoltare a 

infrastructurii tehnico-edilitare sau amenajare de 

spaţii verzi. 

 

În mod evident, proiectele incluse în Planul de 

dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” sunt complementare cu alte intervenţii ce 

pot avea loc prin intermediul altor  fonduri: 
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- Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC); 

- Fondul Social European (FSE). 

 

Astfel, proiectele din cadrul Măsurii 1 - Dezvoltarea şi 

diversificarea activităţilor agricole sunt 

complementare cu proiectele prin Programul 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice 2007-2013 (POSCCE) care susţine 

investiţiile productive, cu excepţia procesării 

produselor agricole si a industriei alimentare, dar şi 

cu cele prin Programul Operaţional Regional 2007-

2013 care finanţează IMM-urile din sectorul de 

turism. Totodată proiectele din cadrul Măsurii 1 sunt 

complementare cu finanţările prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 care vizează dezvoltarea 

antreprenoriatului si abilităţilor de management, cu 

excepţia agriculturii si silviculturii.  

 

Proiectele din cadrul Măsurii 2 - Investiţii în industria 

agroalimentară şi de prelucrare a lemnului sunt 

complementare cu proiectele prin Programul 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 

Economice 2007-2013 (POSCCE) care susţine 

investiţiile productive, cu excepţia procesării 

produselor agricole si a industriei alimentare, dar şi 

cu cele prin Programul Operaţional Regional 2007-

2013 care finanţează IMM-urile din sectorul de 

turism. 

 

Proiectele din cadrul Măsurii 3 - Încurajarea 

activităţilor non-agricole sunt complementare cu 

finanţările prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 care 

vizează dezvoltarea antreprenoriatului si abilităţilor 

de management, cu excepţia agriculturii si 

silviculturii. 

 

Proiectele din cadrul Măsurii 4 - Dezvoltarea serviciilor 

publice din microregiune  sunt complementare cu 

finanţările prin POR care vizează patrimoniul naţional 

si UNESCO, indiferent de locaţie şi  patrimoniul 

cultural local în spaţiul urban. Totodată, prin 

intermediul POR se poate finanţa Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea dotarea infrastructurii 

sociale. 

 

Proiectele din cadrul Măsurii 5 - Dezvoltarea 

activităţilor turistice din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei” sunt complementare cu 

finanţările prin POR care vizează infrastructura de 

turism în spaţiul urban, infrastructura de turism în 

spaţiul rural, peste o anumită valoare a proiectului şi 

staţiuni balneare si balneoclimaterice indiferent de 

locaţie.  

 

Proiectele din cadrul Măsurii 6 - Introducerea de 

metode şi tehnologii inovative în întreprinderile 

economice din microregiune sunt complementare cu 

proiectele prin Programul Operaţional Sectorial 

Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 

(POSCCE) care susţine investiţiile productive, cu 

excepţia procesării produselor agricole si a industriei 

alimentare, dar şi investiţiile în standardele de 

calitate si de mediu. De asemenea, prin intermediul 

POSCCE se finanţează spin-off-urile si high tech-urile 

indiferent de locaţie. 

 

Proiectele din cadrul Măsurii 7 - Îmbunătăţirea calităţii 

factorilor de mediu din microregiune sunt 

complementare cu proiectele finanţate prin 

Programul Operaţional Sectorial de Mediu care 

vizează proiecte regionale integrate, la scară mare, în 

spaţiul urban si câteva localităţi rurale, în 

conformitate cu Master Planurile Regionale, lucrări 

de interes naţional privind protecţia împotriva 

inundaţiilor, pe cursul marilor râuri, elaborate de 

către Administraţia Naţională „Apele Române” şi 

Elaborarea planurilor de management, dezvoltarea, 

operarea si menţinerea infrastructurii, înfiinţarea 

sistemelor de monitorizare, trening si construirea 

capacităţii administrative pentru sit-urile Natura 

2000. 

 

Proiectele incluse în Planul de dezvoltare a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” şi care vor fi 

finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală sunt complementare şi cu alte intervenţii prin 

programe naţionale. Spre exemplu, prin Programul 

Naţional de Reabilitare a Asezămintelor Culturale vor 

fi finanţate investiţiile noi (construcţie si dotare) 

pentru asezăminte culturale din spaţiul rural, în timp 

ce prin Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia si 

populaţia rurală si punerea în valoare a mostenirii 

rurale” din cadrul PNDR sunt sprijinită reabilitarea, 

modernizarea si dotarea asezămintelor culturale 

existente în spaţiul rural. 
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Coerenţa cu politicile regionale, 
naţionale şi europene 
 
Planul de dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” este în concordanţă, prin măsurile, 

obiectivele operaţionale şi priorităţile stabilite, cu 

politicile de dezvoltare judeţeană, regională, 

naţională şi europeană. 

 

Obiectivul general al planului – Îmbunătăţirea 

condiţiilor de viaţă ale populaţiei din microregiunea 

G.A.L. „Colinele Moldovei” prin dezvoltarea şi 

diversificarea economiei locale – este coerent cu 

Prioritatea 4 – Dezvoltarea rurală din cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 

dezvoltarea rurală, prin Dezvoltarea infrastructurii 

rurale şi Diversificarea activităţilor economice 

alternative din mediul rural.  Obiectivul priorităţii 

este dezvoltarea mediului rural în vederea creşterii 

nivelului de trai al locuitorilor. Între categoriile de 

acţiuni încurajate în cadrul acestei priorităţi, 

enumerăm: 

- Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti/ 

artizanale; 

- Dezvoltarea turismului rural (inclusiv turism 

montan, turism pentru pescuit, turism ecvestru, 

cicloturism) şi a agroturismului; 

- Cultivarea şi procesarea ciupercilor; 

- Investiţii noi şi/sau modernizarea colectării, 

depozitării, procesării şi marketingului fructelor 

de pădure, a plantelor medicinale şi aromatice; 

- Înfiinţarea unor centre teritoriale de colectare a 

produselor agricole; 

- Diseminarea informaţiilor europene necesare 

mediului rural. 

 

Europa 2020 O strategie europeană pentru o creștere 

inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii propune 

trei priorităţi cu care prezentul plan este în 

concordanţă: 

- creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii 

bazate pe cunoaștere și inovare; 

- creștere durabilă: promovarea unei economii 

mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

- creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei 

economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de 

muncă, care să asigure coeziunea socială și 

teritorială. 

 

Prioritatea 1 a Planului de dezvoltare a microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei” este Dezvoltarea 

sectorului agricol şi agroalimentar. Obiectivele 

operaţionale din cadrul acesteia sunt: Creşterea 

valorii adăugate a produselor agricole, Dezvoltarea 

practicilor agriculturii ecologice şi Reducerea 

practicării agriculturii de subzistenţă prin sprijinirea 

asociaţiilor şi grupurilor de producători.  Dezvoltarea 

rurală este o prioritate şi în cadrul Planului Naţional 

de Dezvoltare 2007-2013 - Dezvoltarea economiei 

rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol. 

Obiectivul general al strategiei pentru agricultură, 

dezvoltare rurală şi pescuit îl reprezintă dezvoltarea 

unei agriculturi competitive bazată pe cunoaştere şi 

iniţiativă privată, capabilă de o evoluţie uniformă pe 

termen lung care să asigure un standard de viaţă 

decent şi premisele realizării coeziunii economice şi 

sociale la nivel naţional, regional şi local, precum şi 

protejarea patrimoniului natural cultural şi istoric al 

zonelor rurale din România. În acest sens, s-au 

identificat următoarele sub-priorităţi: 

- Creşterea competitivităţii economiei 

agroalimentare şi silvice prin adaptarea ofertei 

la cerinţele pieţei; 

- Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale 

prin diversificarea activităţilor rurale; 

- Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a 

exploataţiilor forestiere; 

- Promovarea iniţiativelor locale de tip 

„LEADER”; 

- Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea 

acvaculturii. 

 

Şi Strategia de dezvoltare economico-socială a 

judeţului Botoşani 2007-2013 acordă o prioritate 

aparte dezvoltării sectorului agricol. Astfel, 

Prioritatea 5 este Dezvoltarea mediului rural, 

subpriorităţile stabilite fiind:  

- 5.1. Creşterea competitivităţii sectorului agricol; 

- 5.2. Îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural; 

- 5.3. Calitatea vieţii în zonele rurale şi 

diversificarea economiei rurale. 

 

Planul de dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” este coerent şi cu Strategia de dezvoltare 

economică şi socială a judeţului Iaşi, unul dintre 

obiectivele acesteia fiind Creşterea competitivităţii 

agro-industriale a judeţului Iaşi. Acest obiectiv 

strategic de dezvoltare va fi implementat prin trei 

politici: Creşterea competitivităţii economiei 

judeţului Iaşi prin valorificarea potenţialului agricol, 
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Dezvoltarea judeţului Iaşi drept centru regional de 

dezvoltare agricolă şi Dezvoltarea echilibrată a 

zonelor rurale din judeţul Iaşi.  

 

Cea de-a doua prioritate a Planului de dezvoltare a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” este 

Creşterea competitivităţii economice. Obiectivele 

operaţionale din cadrul acesteia sunt: Diversificarea 

economiei locale, Creşterea  valorii economice a 

pădurilor şi produselor forestiere, Reducerea 

presiunii activităţilor economice asupra factorilor de 

mediu şi Creşterea numărului de locuri de muncă.  

Astfel, este asigurată coerenţa strategiei cu Strategia 

de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013, 

prioritatea 2 din cadrul acesteia fiind Sprijinirea 

afacerilor. Măsurile din cadru acesteia priorităţi se 

potrivesc, de asemenea, măsurilor şi acţiunilor 

incluse în planul strategic al microregiunii: Măsura 2.1 

- Investiţii pentru sprijinirea creării IMM-urilor şi 

microîntreprinderilor şi dezvoltării celor existente, 

Măsura 2.2 - Servicii de consultanţă în/şi pentru 

dezvoltarea afacerilor în regiune şi Măsura 2.3 - 

Cercetare, dezvoltare, inovare şi dezvoltare 

tehnologică. Obiectivul priorităţii este consolidarea 

mediului de afaceri prin creşterea competitivităţii şi 

eficienţei microîntreprinderilor şi IMM-urilor. 

 

Prioritatea 1 din cadrul Planului Naţional de Dezvoltare 

2007-2013 este Creşterea competitivităţii economice 

şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere. 

Obiectivul general al Priorităţii 1 din PND este 

creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti 

pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea 

medie la nivelul Uniunii. Se urmăreşte generarea 

până în anul 2015 a unei creşteri medii a 

productivităţii de cca. 5,5% anual, permiţând 

României să atingă un nivel de aproximativ 55% din 

media UE. 

 

Prosperitatea economică este şi unul dintre 

obiectivele principale ale Strategiei de dezvoltare 

durabilă a Uniunii Europene.  Practic, se urmăreşte 

promovarea unei economii prospere, inovative, 

riguroase, competitive şi eco-eficiente, care 

furnizează standarde înalte de viaţă şi oportunităţi 

de angajare deplină şi de înaltă calitate pe tot 

cuprinsul UE. 

 

Planul de dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” este coerent şi cu Strategia de dezvoltare 

economico-socială a judeţului Botoşani 2007-2013, 

prioritatea  3 din cadrul acestui document de 

programare strategică fiind Dezvoltarea mediului de 

afaceri, prin: 

- 3.1. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; 

- 3.2. Înfiinţarea de noi IMM-uri şi creşterea 

competitivităţii celor existente; 

- 3.3. Consultanţă şi formare profesională în 

domeniul afacerilor; 

- 3.4. Stimularea investiţiilor şi promovarea 

produselor şi serviciilor. 

 

Măsura 5 – Dezvoltarea activităţilor turistice din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei”, este 

coerentă cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013  

care are ca obiectiv specific „Valorificarea 

potenţialului turistic şi cultural al regiunilor şi 

creşterea contribuţiei acestor domenii la dezvoltarea 

regiunilor” în cadrul Priorităţii 6. Diminuarea 

disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

Turismul este o prioritate şi în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 (Prioritatea 

3), obiectivul acesteia fiind realizarea de investiţii şi 

dezvoltarea de noi servicii turistice în vederea 

valorificării potenţialului turistic regional. Acest 

document strategic prevede două măsuri în cadrul 

priorităţii turism: Măsura 3.1 - Investiţii în turism şi 

Măsura 3.2 - Promovarea potenţialului turistic. 

Câteva din acţiunile recomandate a fi implementate 

sunt: 

- Reabilitarea obiectivelor turistice ce aparţin 

patrimoniului cultural, istoric, ecumenic; 

- Reabilitare spaţiilor de cazare şi tratament; 

- Crearea, modernizarea şi diversificarea dotărilor 

de agrement (inclusiv amenajări şi ecologizări 

de lacuri); 

- Dezvoltarea unui sistem de marcare a atracţiilor 

turistice în întreaga regiune (panouri, hărţi 

turistice pe drumurile naţionale şi judeţene, 

gări, autogări, aerogări); 

- Modernizarea şi realizarea traseelor montane, a 

reţelei de cabane şi a refugiilor montane, a 

staţiunilor montane; 

- Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii fizice 

de agrement necesară pentru realizarea unei 

oferte de petrecere a timpului liber (hipism, 

paraşutism, sporturi extreme şi alte activităţi 

specifice turismului de nişă); 

- Crearea de centre/oficii de informare regională 

cu filiale în toate reşedinţele de judeţ şi oraşele 

cu potenţial turistic (gări, autogări, aeroporturi) 
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şi ghişee de informare în zona atracţiilor 

turistice; 

- Dezvoltarea reţelelor de comunicare între 

centrele de informare din regiune şi cele 

naţionale şi internaţionale şi integrarea 

standardizată a acestora prin interconectare 

vizând direct dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

sistemului de rezervări, crearea de reţele de 

rezervare on-line a serviciilor turistice; 

- Sprijinirea intrării în circuitul internaţional a 

staţiunilor turistice; 

- Editarea de publicaţii promoţionale şi materiale 

audio-video (inclusiv distribuirea acestora în 

media turistică pe plan internaţional); 

- Promovarea turismului ecologic. 

 

Bineînţeles, este asigurată coerenţa şi cu Planul 

Regional de Acţiune pentru Turism Nord-Est 2008-2013, 

a cărui obiectiv principal este dezvoltarea turistică 

durabilă, creşterea competitivităţii şi atractivităţii 

turistice a Regiunii Nord-Est prin valorificarea 

patrimoniului natural şi antropic şi creşterea calităţii 

produselor şi serviciilor turistice. De asemenea, axa 

prioritară tematică v din cadrul Strategiei Naţionale 

pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 

2013-2020-2030 se referă la dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului. 

 

Măsura 6 – Introducerea de metode şi tehnologii 

inovative în întreprinderile economice din 

microregiune este în concordanţă cu Obiectivul 

vertical 2 – Dezvoltarea industriilor creative pentru 

valorificarea excelenţei ieşene în arte şi ştiinţe din 

cadrul Strategiei de dezvoltare economică şi socială a 

judeţului Iaşi. În cadrul acestui obiectiv vor fi avute în 

vedere mai multe politici: Încurajarea dezvoltării 

meşteşugurilor tradiţionale şi artizanatului, 

Dezvoltarea sectorului audio-vizual / mass-media 

(muzică, edituri, publicitate, etc.), Dezvoltarea 

inventicii şi a inteligenţei artificiale, Dezvoltarea 

sectorului IT, dezvoltarea designului.   

 

Comisia Europeană consideră că obiectivele propuse 

în cadrul Europa 2020 O strategie europeană pentru o 

creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii  

sunt relevante pentru toate statele membre, atât 

noi, cât și vechi. Investirea în cercetare-dezvoltare și 

inovare, în educaţie și în tehnologii eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor va aduce 

beneficii sectoarelor tradiţionale, zonelor rurale, 

precum și economiilor bazate pe servicii și cu un nivel 

ridicat de competenţe. De altfel, una din temele 

prioritare din cadrul acestui document este: „O 

Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-

cadru și accesul la finanţările pentru cercetare și 

inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea 

transformării ideilor inovatoare în produse și servicii 

care creează creștere și locuri de muncă. 

 

Cea de-a treia prioritate a prezentului plan de 

dezvoltare este Dezvoltarea resurselor umane. 

Obiectivele operaţionale stabilite în cadrul acestei 

priorităţi sunt: Reducerea fenomenului migraţiei prin 

atragerea tinerilor în sectorul agricol.  Obiectivul 3.2. 

Îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice în 

domeniul agriculturii şi silviculturii corespunde 

Strategiei de Dezvoltare Regională Nord-Est 2007-2013 

care are ca prioritate şi Dezvoltarea resurselor 

umane şi serviciilor sociale, în scopul adaptării 

calificărilor şi a nivelelor de calificare la cerinţele 

pieţii şi includerea socială a categoriilor 

dezavantajate. Măsurile care corespund obiectivelor 

Planului de dezvoltare a microregiunii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” sunt: Măsura 5.1 - Dezvoltarea 

formării continue, Măsura 5.2 - Sprijin pentru 

dobândirea competenţelor antreprenoriale, Măsura 

5.3 - Dezvoltarea de servicii aferente sistemului 

integrat de formare a categoriilor dezavantajate, 

Măsura 5.4 - Sprijin pentru calificarea / reconversia 

profesională a populaţiei ocupate din mediul rural şi 

Măsura 5.5 - Dezvoltarea formării iniţiale.  

 

Şi Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 urmăreşte 

dezvoltarea resursele umane în cadrul Priorităţii 4 - 

Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării 

şi incluziunii sociale şi întărirea capacităţii 

administrative. Obiectivul general îl constituie 

dezvoltarea capitalului uman şi creşterea 

competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin 

asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot 

parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii 

moderne, flexibile şi inclusive care să conducă, până 

în 2015, la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 

900.000 persoane. Atingerea obiectivului general şi a 

obiectivelor specifice ale priorităţii naţionale de 

dezvoltare „Dezvoltarea  resurselor umane, 

promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi întărirea 

capacităţii administrative” se realizează prin acţiuni 

grupate în patru sub-priorităţi: Dezvoltarea 

capitalului uman;  Promovarea ocupării depline; 

Promovarea incluziunii sociale; Dezvoltarea 

capacităţii administrative şi a unei bune guvernări. 
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Dezvoltarea resurselor umane este vizată şi în 

Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului 

Botoşani 2007-2013, Prioritatea 2 fiind Dezvoltarea 

resurselor umane, a serviciilor sociale, creşterea 

ocupării şi a incluziunii sociale, subpriorităţile 

stabilite fiind: 

- 2.1. Modernizarea şi adaptarea sistemului de 

învăţământ şi de pregătire profesională la noile 

cerinţe de pe piaţa muncii; 

- 2.2. Adaptabilitatea forţei de muncă prin 

elaborarea şi promovarea unor politici active 

pentru angajare; 

- 2.3. Promovarea programelor de dezvoltare 

socială. 

 

În concluzie, Planul de dezvoltare a microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei” corespunde politicilor de 

dezvoltare judeţeană, regională, naţională şi 

europeană.  
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PARTEA III 
Realizarea parteneriatului şi funcţionarea 

G.A.L. - ului 
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III.1. PARTENERIATUL 
 

III.1.1. Prezentarea procesului de 

elaborare a dosarului de candidatură 

 
In vederea prezentarii procesului de elaborare a 

Planului de dezvoltare Locala, putem identifica un 

numar de şapte activitati principale ce au fost 

derulate: 

 

1. Stabilirea comitetului de coordonare  

 

Înainte de elaborarea efectivă a prezentului plan de 

dezvoltare şi de demararea etapei de consultare a 

populaţiei mai multe persoane din localităţile 

componente ale microregiunii G.A.L. “Colinele 

Moldovei” au decis constituirea unui comitet de 

coordonare. Rolul acestuia a fost de mobilizare a 

factorilor interesaţi, de monitorizare şi supervizare a 

activităţilor proiectului în vederea elaborării 

candidaturii LEADER în cadrul PNDR 2007 – 2013. 

 

 

Comitetul de coordonare este format din 10 

persoane.  Membrii comitetului de coordonare 

provin atât din mediul public, cât şi  din mediul privat, 

reuşind astfel să atragă membrii din ambele sectoare 

şi să obţină puncte de vedere privind acţiunile de 

trebuie realizate la nivelul microregiunii de la toţi 

stakeholderii.  

 

Rezultatul principal al înfiinţării comitetului de 

coordonare a fost cresterea interesului si 

constientizarii persoanelor din grupul tinta privind 

beneficiile implementarii proiectului. Totodată, 

înfiinţarea acestui comitet de coordonare a dus la 

cresterea numarului de actori locali ce au fost 

informati despre realizarea proiectului si cresterea 

interesului pentru participarea in cadrul grupurilor de 

lucru. 

 

Comitetul de coordonare a stabilit modalităţile de 

diseminare a proiectului: afişe, pliante şi blog. 
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Pliantul utilizat în timpul procesului de elaborare a dosarului de candidatură 

2. Crearea materialelor de informare 

 

Ulterior stabilirii comitetului de coordonare au fost 

elaborate materialele de informare şi promovare ce 

au fost, ulterior, utilizate în cadrul activităţilor de 

teren (consultări, ateliere de lucru, etc.). Astfel, s-a 

stabilit utilizarea următoarele mijloace de informare: 

→ Crearea unui blog  

(http://colinelemoldovei.blog.com/ ) care a 

fost mai apoi promovat în consultări publice, 

ateliere de lucru, forumuri şi pe afişe şi pliante.  

→ Crearea de afişe care au fost utilizate atât în 

cadrul consultărilor publice, atelierelor de 

lucru, forumurilor, cât şi în Primăriile 

comunelor/oraşe la aviziere.  

→ Crearea de pliante care au fost utilizate în 

cadrul consultărilor publice, atelierelor de 

lucru, forumurilor. De asemenea, acestea au 

fost împărţite şi membrilor G.A.L. “Colinele 

Moldovei” în vederea distribuirii în rândul 

factorilor interesaţi. 

 

Analiza datelor statistici 

 

O altă etapă a procesului de elaborare a dosarului de 

candidatură se referă la realizarea analizei datelor 

statistice, în concordanţă cu solicităţile Ghidului 

Solicitantului pentru Participarea la Selecţia Grupurilor 

de Acţiune Locală. Instituţiile cu care s-a colaborat în 

cadrul acestei etape sunt: Institutul Naţional de 

Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, 

Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani, Direcţia 

Agricolă Judeţeană Iaşi, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Iaşi, Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Botoşani, etc. 

 

3. Organizarea de consultări publice 

 

Organizarea de consultări publice reprezintă o altă 

etapă a procesului de elaborare a dosarului de 

candidatură. Astfel, la nivelul microregiunii G.A.L. 

“Colinele Moldovei” au fost organizate 2 consultări 

publice la care au participat 39 de persoane: 

Reprezentaţi administraţia publică locală, 

reprezentanţi organizaţii non-guvernamentale, 

reprezentanţi mediu de afaceri. Rolul acestor 

consultări publice a fost: Prezentarea axei 4 LEADER 

din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală, prezentarea principalelor idei din cadrul 

analizei diagnostic cuprinsă în Planul de Dezvoltare a 

G.A.L. Colinele Moldovei şi Identificarea altor 

probleme întâlnite la nivelul localităţilor componente 

http://colinelemoldovei.blog.com/
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ale G.A.L. Colinele Moldovei şi a principalelor 

soluţii/proiecte ce trebuie implementate pentru 

rezolvarea lor.  

 

Alte aspecte ce au fost clarificate în cadrul acestor 

consultări publice sunt: 

→ Stabilirea etapelor de elaborare a Planului de 

Dezvoltare; 

→ Stabilirea conţinutului Planului de Dezvoltare 

şi a principalelor rezultate aşteptate; 

→ Stabilirea principiilor, modalităţilor şi 

calendarului de lucru; 

→ Stabilirea factorilor relevanţi şi parteneriatele 

necesare, dar şi potenţialilor experţi cu care se 

poate colabora în vederea elaborării planului. 

 

În cadrul consultărilor publice au fost utilizate 

prezentări PowerPoint.  

 

4. Organizarea de ateliere de lucru 

 

Ulterior organizării consultărilor publice iniţiale, 

comitetul de coordonare a decis organizarea unui 

atelier de lucru. Această etapă a reunit un număr de 

20 participanţi (Reprezentaţi ai administraţiei publice 

locale, reprezentanţi ai organizaţiilor non-

guvernamentale, reprezentanţi ai mediu de afaceri) 

membri GAL. Acest atelier de lucru a vizat: 

Diseminarea rezultatelor finale ale analizei diagnostic 

a microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”, 

Formularea viziunii de dezvoltare a microregiunii 

G.A.L. „Colinele Moldovei”, Formularea obiectivului 

general, priorităţilor şi obiectivelor operaţionale ale 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei”,  Elaborarea 

planului de măsuri şi proiecte şi Discutarea resurselor 

necesare în vederea implementării strategiei. 

 

Alte aspecte ce au fost clarificate în cadrul atelierului 

de lucru sunt: 

→ Prioritizarea proiectelor ce vor fi incluse în 

planul de acţiune; 

→ Analiza factorilor cheie in ceea ce priveşte 

implementarea strategiei; 

→ Analiza reglementărilor locale, naţionale şi 

europene care pot afecta implementarea 

strategiei.  

 

În cadrul atelierului de lucru au fost utilizate 

prezentări PowerPoint.  

 

 

5. Organizarea de întâlniri/forumuri 

 

La nivelul microregiunii a fost realizată şi o 

întâlnire/forum care a avut ca scop validarea 

strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării 

acţiunilor, prezentarea concluziilor Planului de 

dezvoltare a microregiunii G.A.L. “Colinele 

Moldovei”  şi validarea dosarului de candidatură final 

de către parteneri.  La această întâlnire/forum au 

participat 22 persoane.  

 

Totodată, în cadrul acestei întâlniri s-a stabilit un 

comitet provizoriu de selectare a proiectelor. 

Întâlnirea a avut ca rol şi stabilirea sistemului de 

monitorizare, evaluare şi control a procesului de 

implementare a strategiei. 

 

În cadrul întâlnirii/forumului au fost utilizate 

prezentări PowerPoint.  

 

6. Organizarea de sondaje de opinie  

 

În cadrul consultărilor publice, atelierelor de lucru şi 

întâlnirilor/formulurilor participanţilor le-au fost 

distribuite chestionare care vizau: identificarea 

problemelor întâmpinate în microregiunea G.A.L. 

“Colinele Moldovei”, identificarea priorităţilor şi 

proiectele necesare a fi implementare şi prioritizarea 

măsurilor din PNDR. De asemenea, acestea 

chestionare au fost împărţite partenerilor G.A.L. în 

vederea distribuirii şi altor factori interesaţi din 

microregiune.  

 

Ca urmare a acestei etape au fost colectate: 

→ 55 chestionare referitoare la problemele 

întâmpinate în microregiunea G.A.L. “Colinele 

Moldovei”; 

→ 21 chestionare referitoare la priorităţile şi 

proiectele ce trebuie implementate în 

microregiune în vederea rezolvării problemele 

întâmpinate; 

→ 22 chestionare referitoare la priorizirea măsurilo 

din PNDR de care ar trebui să se ţină cont în 

elaborarea măsurilor din planul de dezvoltare. 

 

De asemenea, pe blogul G.A.L. “Colinele Moldovei” a 

fost lansat un sondaj de opinie la care au răspuns 67 

persoane. 
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III.1.2. Prezentarea parteneriatului 

decizional 

 
Descrierea partenerilor 
 
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” este 

format dintr-un număr de 47 de membrii, din care: 12 

comune, 15 societăţi cu răspundere limitată, 1 

întreprindere familială, 5 întreprinderi individuale,  1 

persoană fizică autorizată,  1 societate agricolă, 2 

cooperative agricole, 3 asociaţii a crescătorilor de 

animale, 5 organizaţii non-guvernamentale şi 2 

persoane fizice. 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următoarele comune: 

 

→ Comuna Deleni (reprezentant Prigoreanu 

Dumitru); 

→ Comuna Albeşti (eeprezentant Amarandei 

Mihai); 

→ Comuna Blândeşti (reprezentant Ciobanu 

Eugen); 

→ Comuna Călăraşi  (reprezentant Vrajotis 

Elena); 

 

 

 

 

 

 

 

→ Comuna Frumuşica (reprezentant Rădeanu 

Constantin); 

→ Comuna Hlipiceni (reprezentant Luchian 

Gheorghe Marian); 

→ Comuna Lunca (reprezentant Marcu 

Marcel); 

→ Oraş Flămânzi (reprezentant Pitorac 

Constantin); 

→ Comuna Răuseni  (reprezentant Olaru 

Florin); 

→ Comuna Stăuceni (reprezentant Epuraş Cozmin 

Iulian); 

→ Comuna Suliţa (reprezentant Ciubotariu 

Costinel); 

→ Comuna Todireni (reprezentant Toma Petru). 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următorii reprezentanţi ai sectorului 

economic: 
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→ S.C. Carsico-Com S.R.L. (reprezentant Atodiresei 

Lenuţa); 

→ S.C. Pont Impex S.R.L. (reprezentant Bălăoi 

Simona Elena); 

→ S.C. Local Servicii S.R.L. (reprezentant  

Abăcioaiei Ioan); 

→ S.C. C & E Co S.R.L. (reprezentant Davidescu 

Elvira); 

→ S.C. Sava Agriculture Business S.R.L. 

(reprezentant Sava Dorel Constantin); 

→ S.C. Agro Tricom Tin S.R.L. (reprezentant Găină 

I. Ionel); 

→ S.C. Agromec Suliţa S.R.L. (reprezentant 

Cimbrea Ion); 

→ S.C. Traian Frutti S.R.L. (reprezentant Popa 

Bogdan); 

→ S.C. Etalon Construct S.R.L. (reprezentant 

Munteanu Viorel); 

→ S.C. Bucovina Rareş S.R.L. (reprezentant Gîlcă 

Andrei); 

→ S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L. (reprezentant 

Uliniuc Valentin); 

→ S.C. Campioserv Agri S.R.L. (reprezentant 

Cîmpanu Florin-Cristian); 

→ S.C. Campos Hera S.R.L. Vatamaniuc 

(reprezentant Angelica Cristina); 

→ S.C. Campioserv Point S.R.L. (reprezentant 

Archip Dumitru); 

→ S.C. Paltifor S.R.L. (reprezentant Morcov 

Constantin); 

→ Puruşniuc C. Florin Cătălin Întreprindere 

Familială (reprezentant Puruşniuc C. Florin 

Cătălin); 

→ Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală 

(reprezentant Rebenciuc N. Costel); 

→ Aelenei Benoni Întreprindere Individuală  

(reprezentant Aelenei Elena); 

→ Chirian D-tru Constantin Întreprindere 

Individuală (reprezentant Chiriac Constantin); 

→ Murariu A. Petru Întreprindere Individuală 

(reprezentant Murariu Silvia); 

→ Oloeriu Elena Întreprindere Individuală 

(reprezentant Oloeriu Elena); 

→ Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică 

Autorizată (reprezentant Gherasim Alexandru). 

 

Grupul de Actiune Locala “Colinele Moldovei” 

include reprezentanţi ai  următoarelor organizatii 

agricole:  

→ Societatea Agricolă Agromax (reprezentant 

Popa Karleta); 

→ Poieniţa Agrotur Cooperativă Agricolă 

(reprezentant Apetrei Lucian); 

→ Coopflam Cooperativă Agricolă (reprezentant 

Baciu Maricel); 

→ Asociaţia Crescătorilor de Animale "Jijia" din 

comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani 

(reprezentant Tucaliuc Toader); 

→ Asociaţia Crescătorilor de Animale "Răsăritul 

Răuseni" (reprezentant Gherasim Andrei); 

→ Asociaţia pentru Creşterea şi Bunăstarea 

Animalelor din comuna Deleni Iaşi 

(reprezentant Huc Dinu); 

→ S.C. Agromec Suliţa S.R.L. (reprezentant 

Cimbrea Ion); 

→ S.C. Campioserv Agri S.R.L. (reprezentant 

Cîmpanu Florin-Cristian); 

→ S.C. Campioserv Point S.R.L. (reprezentant 

Archip Dumitru); 

→ S.C. Campos Hera S.R.L. Vatamaniuc 

(reprezentant Angelica Cristina); 

→ S.C. Traian Frutti S.R.L. (reprezentant Popa 

Bogdan); 

→ S.C. Sava Agriculture Business S.R.L. 

(reprezentant Sava Dorel Constantin); 

→ Murariu A. Petru Întreprindere Individuală  

(reprezentant Murariu Silvia); 

→ Oloeriu Elena Întreprindere Individuală 

(reprezentant Oloeriu Elena); 

→ Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală 

(reprezentant Rebenciuc N. Costel)  

→ Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică 

Autorizată (reprezentant Gherasim Alexandru). 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următorii reprezentanţi ai sectorului 

forestier: 

→ S.C. Paltifor S.R.L. (reprezentant Morcov 

Constantin); 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următorii reprezentanţi ai sectorului de 

mediu: 

→ S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L. (reprezentant 

Uliniuc Valentin). Firma se ocupa cu colectarea 

deseurilor nepericuloase (domeniul CAEN 3811), 

având un impact semnificativ asupra 

îmbunătăţirii calităţii mediului; 

→ Asociaţia Europe Generation 2020 - Filiala 

Moldova. Asociaţia îşi propune şi dezvoltarea 

microregiunilor şi elaborării strategiilor 

integrate pentru dezvoltare sustenabilă prin 
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44,7%
21 

persoane

ponderea reprezentanţilor tineri 
(până în 40 de ani) din cadrul 

partenerilor G.A.L. "Colinele Moldovei"

74,5%
35 

parteneri

ponderea partenerilor privaţi şi ai 
societăţii civile din totalul partenerilor 

G.A.L. "Colinele Moldovei"

27,7%
13 

persoane 
de sex 

feminin

ponderea reprezentanţilor de sex 
feminin din cadrul partenerilor G.A.L. 

"Colinele Moldovei"

protejarea patrimoniului cultural şi natural 

local, consolidarea economiei rurale care 

înseamnă în primul rând crearea de locuri de 

muncă, îmbunătăţirea capacităţii administrative 

a comunităţilor locale; 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următoarele organizaţii non-

guvernamentale din alte sectoare decât cel agricol: 

→ Asociaţia Sportivă "Suliţaşii" (reprezentant 

Popescu Bogdan Dumitru); 

→ Asociaţia Europe Generation 2020 - Filiala 

Moldova (reprezentant Neica Oana); 

→ Agenţia "Dezvoltare Comunitară Inter-Activă" 

(reprezentant Balan Semiramida); 

→ Asociaţia "Femina" (reprezentant Motriuc Elena 

Livia); 

→ Asociaţia Cultural Sportivă "Trei generaţii" 

Flămânzi (reprezentant Murariu Petru). 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” are în 

componenţă următoarele persoane fizice: 

→ Puruşniuc Ionela-Marinela; 

→ Ivanov Ciprian. 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” deţine 

reprezentanţi ai minorităţilor etnice: Agenţia 

"Dezvoltare Comunitară Inter-Activă". Aceasta îşi 

propune să identifice grupurile defavorizate sau 

marginalizate din punct de vedere socio-economic, 

politic, cultural educativ şi etnic ce necesită sprijin 

temperor din partea agenţiei. Totodată, ADCIA îşi 

propune să prevină şi să combată dicriminările de 

orice formă şi să identifice, păstreze şi promoveze 

valorile patrimoniului cultural naţional şi etnic al 

minorităţilor naţionale.  

 

Din numărul total de parteneri ai Grupului de Acţiune 

Locală „Colinele Moldovei”, 74,5% sunt reprezentanţi 

ai sectorului privat şi societăţii civile (35 parteneri). 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” 

respectă criteriul referitor la reprezentarea 

echilibrată a tinerilor. Astfel, 44,7% din reprezentanţii 

partenerilor G.A.L. au până în 40 de ani (21 

reprezentanţi). Grupul de Acţiune Locală „Colinele 

Moldovei” respectă criteriul referitor la 

reprezentarea echilibrată a femeilor. Astfel, din cei 

47 de membri G.A.L., 27,7% sunt de sex feminin (13 

persoane). 
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PARTENERI PUBLICI  

  Denumire partener 
Nume reprezentant 
legal  Funcţia Sex Vârsta Mediu 

1 Comuna Deleni Prigoreanu Dumitru Primar M 43 ani Rural 

2 Comuna Albeşti Amarandei Mihai Primar M 60 ani Rural 

3 Comuna Blândeşti Ciobanu Eugen Primar M 44 ani Rural 

4 Comuna Călăraşi Vrajotis Elena Primar F 45 ani Rural 

5 Comuna Frumuşica Rădeanu Constantin Primar M 54 ani Rural 

6 Comuna Hlipiceni 
Luchian Gheorghe 
Marian Primar M 37 ani Rural 

7 Comuna Lunca Marcu Marcel Primar M 50 ani Rural 

8 Oraş Flămânzi Pitorac Constantin Primar M 52 ani Urban 

9 Comuna Răuseni Olaru Florin Primar M 46 ani Rural 

10 Comuna Stăuceni Epuraş Cozmin Iulian Primar M 41 ani Rural 

11 Comuna Suliţa Ciubotariu Costinel Primar M 56 ani Rural 

12 Comuna Todireni Toma Petru Primar M 40 ani Rural 

PARTENERI PRIVAŢI 

13 S.C. Carsico-Com S.R.L. Atodiresei Lenuţa Administrator F   Urban 

14 S.C. Pont Impex S.R.L. Bălăoi Simona Elena 
Specialist 
resurse umane F 26 ani Urban 

15 S.C. Local Servicii S.R.L. Abăcioaiei Ioan Administrator M 44 ani Urban 

16 S.C. C & E Co S.R.L. Davidescu Elvira Administrator F 54 ani Urban 

17 S.C. Sava Agriculture Business S.R.L. Sava Dorel Constantin Administrator M 45 ani Rural 

18 S.C. Agro Tricom Tin S.R.L. Găină I. Ionel Administrator M 35 ani Rural 

19 S.C. Agromec Suliţa S.R.L. Cimbrea Ion Administrator M 60 ani Rural 

20 S.C. Traian Frutti S.R.L. Popa Bogdan Asociat M 28 ani Rural 

21 S.C. Etalon Construct S.R.L. Munteanu Viorel Administrator M 51 ani Rural 

22 S.C. Bucovina Rareş S.R.L. Gîlcă Andrei Reprezentant M 23 ani Rural 

23 S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L. Uliniuc Valentin Administrator M 31 ani Rural 

24 S.C. Campioserv Agri S.R.L. Cîmpanu Florin-Cristian Administrator M 30 ani Rural 

25 S.C. Campos Hera S.R.L. 
Vatamaniuc Angelica 
Cristina Administrator F 33 ani Rural 

26 S.C. Campioserv Point S.R.L. Archip Dumitru Reprezentant M 42 ani Rural 

27 S.C. Paltifor S.R.L. Morcov Constantin Administrator M 37 ani Urban 

28 
Puruşniuc C. Florin Cătălin Întreprindere 
Familială 

Puruşniuc C. Florin 
Cătălin Administrator M 34 ani Rural 

29 Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală Rebenciuc N. Costel  Administrator M 21 ani Urban 

30 Aelenei Benoni Întreprindere Individuală Aelenei Elena Angajat F 42 ani Rural 

31 
Chirian D-tru Constantin Întreprindere 
Individuală Chiriac Constantin Administrator M 46 ani Rural 

32 Murariu A. Petru Întreprindere Individuală Murariu Silvia Reprezentant F 28 ani Urban 

33 Oloeriu Elena Întreprindere Individuală Oloeriu Elena Administrator F 40 ani Urban 

34 
Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică 
Autorizată Gherasim Alexandru Administrator M 41 ani Rural 

35 Societatea Agricolă Agromax Popa Karleta Administrator F 53 ani Rural 

36 Poieniţa Agrotur Cooperativă Agricolă Apetrei Lucian 
Membru 
fondator M 29 ani Rural 

37 Coopflam Cooperativă Agricolă Baciu Maricel Administrator M 42 ani Urban 

38 
Asociaţia Crescătorilor de Animale "Jijia" din 
comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani Tucaliuc Toader Preşedinte M 61 ani Rural 

39 
Asociaţia Crescătorilor de Animale "Răsăritul 
Răuseni" Gherasim Andrei Preşedinte M 21 ani Rural 

4
0 

Asociaţia pentru Creşterea şi Bunăstarea 
Animalelor din comuna Deleni Iaşi Huc Dinu Membru M 47 ani Rural 
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PARTENERI PUBLICI  

  Denumire partener 
Nume reprezentant 
legal  Funcţia Sex Vârsta Mediu 

41 Asociaţia Sportivă "Suliţaşii" 
Popescu Bogdan 
Dumitru 

Membru 
fondator M 27 ani Rural 

42 
Asociaţia Europe Generation 2020 - Filiala 
Moldova Neica Oana Preşedinte F 29 ani Urban 

43 Agenţia "Dezvoltare Comunitară Inter-Activă" Balan Semiramida Vicepreşedinte F 46 ani Urban 

44 Asociaţia "Femina" Motriuc Elena Livia 
Membru 
fondator F 39 ani Rural 

45 
Asociaţia Cultural Sportivă "Trei generaţii" 
Flămânzi Murariu Petru 

Prim-
vicepreşedinte M 42 ani Urban 

46 Puruşniuc Ionela-Marinela 
Puruşniuc Ionela-
Marinela - F 26 ani Rural 

47 Ivanov Ciprian Ivanov Ciprian - M 37 ani Rural 

 

 

Comuna Albeşti 

 

Comuna Albești se află în partea de sud-est a 

judeţului Botoșani, învecinându-se la nord cu 

comunele Trușești și Durnești, la sud cu comunele 

Lunca și Todireni, la est cu comunele Românești și 

Santa Mare, iar la vest cu comuna Suliţa. Șesul Jijiei, 

ca și al celorlalte văi mai mici, precum și terasele 

râului cu același nume, au fost locuite de diverse 

comunităţi umane, începând din neoliticul timpuriu și 

până spre sfârșitul Evului Mediu, fapt atestat de 

descoperirile arheologice din anul 1955 ale echipei 

conduse de Nicolae Zaharia. În ceea ce privește 

atestarea documentară a satelor, se poate stabili că 

primul sat existent pe teritoriul actual al comunei 

Albești a fost satul Jumătăţeni, înglobat actualmente 

în satul Jijia. Acest sat este menţionat pentru prima 

dată la 7 iulie 1430, când Alexandru cel Bun a întărit 

împărţirea satelor stăpânite de Ioan Jumătate între 

fiii acestuia. 

 

Comuna Blândeşti 

 

Înfiinţată în 2004, prin desprinderea de comuna 

Suliţa, actuala comună Blândeşti se află situată pe DJ 

297, în partea sudică a judeţului Botoşani. Aflată la 18 

kilometri de municipiul Botoşani, reşedinţa de 

comună, localitatea Blândeşti, este străbătută de 

pârâul Burla. Comuna e compusă din satele 

Blândeşti, Cerchejeni şi Şoldăneşti. Satul Blândeşti 

este atestat documentar pe 4 august 1632, dată 

legată de satul Talpa, azi Blândeşti, când într-un zapis 

de vânzare se consemnează că nepoţii popei Lupşe şi 

ai Lupului Coşciug au vândut cu 90 de zloţi părţile lor 

de moşie de la Băluşeni. Plata s-a făcut în prezenţa 

mai multor martori, printre care şi „Dronea ot 

Blândeşti”. 

 

 

Comuna Călăraşi 

 

Comuna Calarasi este situata intre riul Prut - in partea 

de est si raul Jijia - in partea de vest, situata la o 

distanta de 6 km de catre acestea, avand in 

componenta sa localitatile: Calarasi cu vatra veche a 

satului Ciornohal, satul Libertatea, satul Plesani. 

Istoria satului Călărași este strâns legată de bătrânul 

sat Ciornohal, înfiinţat în anul 1821, și cu care 

formează un singur trup. În anul 1879, Guvernul a 

trimis un inginer, pe nume Neculcea, care a măsurat 

și parcelat moșia Ciornohal și a mărit satul cu încă trei 

sute de locuitori, veniţi din 8 comune și care erau 

lipsiţi de pământ. 

 

Comuna Deleni 

 

Infiripata intr-o vale si botezata initial Iugani, 

comunitatea care poarta astazi numele de Deleni, a 

fost, la un moment dat al istoriei, nevoita sa se 

retraga din calea hoardelor tatarilor, campand pe un 

deal cocotat la aproape 500 de metri deasupra 

nivelului marii. De la aceasta forma de relief avea sa 

imprumute asezarea razeseasca (ce in prezent 

numara peste 10 000 de locuitori) numele sub care 

este inregistrata in nomenclatorul unitatilor 

administrativ-teritoriale, 

 

Comuna Frumuşica 

 

Comuna Frumusica este situata în partea de sud a 

judetului Botosani, la limita cu judetul Iasi si la 

extremitatea sudica a provinciei naturale istorice 

Moldova de sus, într-un cadru geografic deosebit de 

pitoresc. Este principala poarta sudica de intrare în 

judetul Botosani.Comuna este formata din 6 sate: 

Boscoteni, Radeni, Vladeni-Deal, Sendreni, Storesti si 
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Frumusica.Denumirea satelor este legata fie de 

cadrul natural, fie de ponderea unor familii de razesi 

si boieri, care au figurat printre favoritii domnitorilor 

din epocile de mult apuse.Denumirea comunei îsi are 

originea de la numele unei frumoase si harnice 

hangite, Frumusica, la al carei han a poposit de-a 

lungul timpului, Stefan cel Mare. 

 

Comuna Hlipiceni 

 

Comuna Hlipiceni este situată în sudul judetului 

Botosani, la confluenţa râurilor Jijia și Sitna. În 

perimetrul administrativ al comunei sunt incluse 

satele Hlipiceni, Victoria și Dragalina. 

 

Primele semne de locuire a teritoriului administrativ 

al comunei datează din anul 1860, când domnitorul 

Dimitrie Sturza aduce din Galitia cetăţeni pentru a-i 

lucra pământul. Drept recompensă, le promite 

slobozenia, de unde denumirea iniţială a localităţii - 

Slobozia. Împroprietărirea înfăptuită de Alexandru 

Ioan Cuza a găsit localitatea formată iar populaţia a 

primit pământ agricol în proprietate. Denumirea de 

Hlipiceni, vine de la “hleba ochag”, adică un aluat de 

faină de grâu și porumb care se cocea pe vatră. 

 

Comuna Lunca 

 

Lunca este o comună în judeţul Botoșani, Moldova, 

România. Comuna Lunca este situată în partea de 

sud a judeţului Botoșani, la 36 km. de municipiul 

Botoșani, centrul administrativ al judeţului, legătura 

cu aceasta făcându-se cu drum asfaltat Răuseni-

Lunca-Botoșani, aceasta se învecinează în partea de 

nord cu comuna Albești, la est comuna Todireni, la 

sud cu orașul Flămânzi, iar la vest cu comunele 

Copălău și Suliţa. 

 

Comuna Lunca este compusă din cinci sate: Lunca, 

Stroiești, Zlătunoaia, Băznoasa și Stănești. Zlătunoaia 

este unul dintre cele mai mari sate aproape în 

jumătate din populaţia comunei. Din punct de vedere 

geomorfologic, teritoriul comunei Lunca face parte 

din podișul Moldovei și din depresiunea Jijia-Bahlui-

Valea Sitnei. 

 

Oraş Flămânzi 

 

A fost declarat oraș prin Legea 80/2004. Este situat în 

sudul judeţului Botoșani, pe drumul european E58 

Botoșani-Hârlău. În componenţa acestei localităţi 

sunt cuprinse cartierele (fostele sate): Flămânzi, 

Cordun, Poiana, Nicolae Bălcescu, Bosînceni, 

Chiţoveni și Prisacani. Este înconjurat de terenuri 

agricole cultivate în principal cu porumb, grâu, 

floarea soarelui, orz și sfeclă de zahăr. Pășunile și 

imașurile comunale asigură hrana pentru oile, vitele 

și caii din gospodăriile ţărănești. În sfera industrială 

se remarcă confecţiile, prelucrarea lemnului 

(mobilă), prelucrarea laptelui, morărit, transporturi și 

comerţ. Localitatea este considerată punctul de 

plecare pentru Răscoala din 1907, în amintirea căreia 

este ridicat un monument în centrul acesteia. 

 

Comuna Răuseni 

 

Comuna Răuseni este atestată documentar la data 

de 14 decembrie 1433. Iniţial, comuna purta 

denumirea de Comândărești, după localitatea cu 

același nume. Începând cu anul 1924, primește 

denumirea de Răuseni, după satul Răuseni. Comuna 

este formata din unirea a 5 sate: Doina, Pogorăști, 

Răuseni, Rediu, Stolniceni. Comuna Rauseni este 

localizata pe harta la 47° 34' Nord, 27° 12' Est. 

 

Comuna Stăuceni 

 

Comuna Stăuceni se află în nord-estul României, la o 

distanţă de 480 km de Bucureşti, aproximativ în 

centrul judeţului Botoşani, mai precis la intersecţia 

meridianului 26º45' longitudine estică cu paralela 

47º43' latitudine nordică. 

 

Teritoriul comunei Stăuceni (43,64 km ²) face parte 

din unitatea geomorfologică „Podişul Moldovei" la 

limita subunităţii „Câmpia Moldovei", pe o suprafaţă 

formată din platouri largi, versanţi povârniţi, văi 

înguste şi imaşuri plate situate între dealuri ce nu 

depăşesc 200 m. altitudine. 

 

În pădurea Rediu ce mărgineşte comuna, simţi mai 

mult ca oriunde firul tainic ce-i leagă pe locuitorii 

acestor meleaguri de Ştefan cel Mare. 

 

Comuna Suliţa 

 

Localitatea Suliţa se află în partea sudică a judeţului 

Botoșani, la distanţa de 25 km de centrul de judeţ. 

Fostele localităţi târgul Suliţa și satul Suliţoaia 

formează în prezent o sigură unitate administrativă 

sub denumirea de satul Suliţa. Fostul târg este așezat 

pe culmea și botul unui deal, ce se termină la 
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confluenţa pârâului Burla, numit de localnici Ursoaia, 

cu râul Sitna. 

 

Economia comunei Suliţa are un caracter agrar. 

Principalele culturi întâlnite aici sunt: porumbul, 

grâul, orzoaica, sfecla furajeră, sfecla de zahăr, 

floarea soarelui, cartofi, fasole, etc. Comuna este 

recunoscută pentru luciu de apă (iazul Dracșani - vezi 

si Barajul Suliţa ) care este administrat de firma S. C. 

Piscicola. Peștele este scos din apă cu ajutorul 

năvoadelor și este comercializat atât în judeţul 

Botoșani cât și în afara judeţului.  

 

Comuna Todireni 

 

Todireni este o comună în judeţul Botoșani, 

Moldova, România, situată la confluenţa râul Sitna în 

Jijia. Comuna Todireni este situată în partea de sud – 

est a judeţului Botoșani, pe teritoriul căreia se 

intersectează următoarele coordonate geografice: 

paralela de 47°37'36" latitudine nordică cu meridianul 

de 27°6'38" longitudine estică. 

 

Așa cum se precizează și în P.A.T.J. Botoșani, 

repartiţia și evoluţia în teritoriu a reţelei de localităţi, 

în ansamblu, este rezultatul unui complex de condiţii 

naturale și social - economice din diferite etape 

istorice. Așezările rurale au evoluat în principal sub 

acţiunea factorilor social - economici, dar s-au 

dezvoltat și sub influenţa mediului natural, a 

localizării în raport cu posibilităţile de alimentare cu 

apă, cu existenţa unor resurse (lemn, piatră, loc de 

cultivat și de pășunat), a unor microclimate de 

adăpostire, a terenurilor prielnice pentru extinderea 

vetrelor, etc. Dovezile identificate pe teritoriul 

comunei Todireni atestă vechimea acestei așezări. În 

urma săpăturilor arheologice efectuate pe teritoriul 

comunei s-au descoperit urme ale culturii materiale 

din cele mai vechi timpuri, adică din perioada 

preistorică: de pildă, în punctul "LA POD" - situat în 

apropierea podului de pe Sitna, lângă mira de nivel 

au fost scoase la iveală câteva piese de silex, lame, 

etc. atribuite paleoliticului superior. 

 

S.C. Carsico-Com S.R.L. 

 

CARSICO COM SRL, a fost inregistrata in anul 2007. 

Firma se ocupa cu lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale (domeniul CAEN 4120). 

 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati 10 3 1 

Cifra Afaceri(RON) 1.413.130 1.061.025 615.476 

Profit Net(RON) 1.511 17.290 1.725 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

S.C. Pont Impex S.R.L. 

 

PONT IMPEX SRL, a fost inregistrata in anul 2001. 

Firma se ocupa cu comert cu amanuntul in magazine 

nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 

alimentare, bauturi si tutun (domeniul CAEN 4711). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati 74 68 61 

Cifra Afaceri(RON) 4685117 4643413 4269535 

Profit Net(RON) 195222 239336 9822 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

 

S.C. Local Servicii S.R.L. 

 

LOCAL SERVICII SRL, a fost inregistrata in anul 2008. 

Firma se ocupa cu lucrari de constructii a drumurilor 

si autostrazilor (domeniul CAEN 4211). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati - 5 15 

Cifra Afaceri(RON) - 276127 688651 

Profit Net(RON) -101 154 12297 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

S.C. C & E Co S.R.L. 

 

C & E CO SRL, a fost inregistrata in anul 1996. Firma 

se ocupa cu activitati de difuzare a programelor de 

televiziune (domeniul CAEN 6020) 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati 9 8 9 

Cifra Afaceri(RON) 715252 775258 796850 

Profit Net(RON) 2076 880 10512 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

 

S.C. Sava Agriculture Business S.R.L. 

 

SAVA AGRICULTURE BUSINESS SRL, a fost 

inregistrata in anul 2005. Firma se ocupa cu 

cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 

leguminoase si a plantelor producatoare de seminte 

oleaginoase (domeniul CAEN 0111). 
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Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati - - 3 

Cifra Afaceri(RON) 39997 33849 127209 

Profit Net(RON) 55001 -26518 44820 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

S.C. Agro Tricom Tin S.R.L. 

 

S.C. Agro Tricom Tin S.R.L. este o societate înfiinţată 

în anul 2011, având sediul în satul Deleni, comuna 

Deleni, judeţul iaşi. Domeniul de activitate al 

societăţii este cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 

plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de 

seminte oleaginoase (domeniul CAEN 0111). 

 

S.C. Agromec Suliţa S.R.L. 

 

AGROMEC SULITA SA, a fost inregistrata in anul 

1996. Firma se ocupa cu activitati auxiliare pentru 

productia vegetala (domeniul CAEN 0161). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati 26 22 19 

Cifra Afaceri(RON) 1730643 1727989 1723641 

Profit Net(RON) 53717 64238 274095 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

S.C. Traian Frutti S.R.L. 

 

TRAIAN FRUTTI SRL, a fost inregistrata in anul 2010. 

Firma se ocupa cu cultivarea fructelor arbustilor 

fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi 

fructiferi (domeniul CAEN 0125). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati - - 5 

Cifra Afaceri(RON) - - 14547 

Profit Net(RON) - - 1098 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

S.C. Etalon Construct S.R.L. 

 

ETALON CONSTRUCT SRL, a fost inregistrata in anul 

2006. Firma se ocupa cu lucrari de vopsitorie, 

zugraveli si montari de geamuri (domeniul CAEN 

4334). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati 4 5 - 

Cifra Afaceri(RON) 396006 219951 174323 

Profit Net(RON) 347 276 276 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

 

S.C. Bucovina Rareş S.R.L. 

 

BUCOVINA RARES SRL, a fost inregistrata in anul 

1992. Firma se ocupa cu comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare predominanta 

de produse alimentare, bauturi si tutun (domeniul 

CAEN 4711). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati 20 15 20 

Cifra Afaceri(RON) 1641426 2663831 1924306 

Profit Net(RON) -5461 -49767 87815 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L. 

 

RURAL SERV SALUBRIZARE SRL, a fost inregistrata in 

anul 2010. Firma se ocupa cu colectarea deseurilor 

nepericuloase (domeniul CAEN 3811). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati - - - 

Cifra Afaceri(RON) - - - 

Profit Net(RON) - - -287 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

S.C. Campioserv Agri S.R.L. 

 

CAMPIOSERV AGRI SRL, a fost inregistrata in anul 

2009. Firma se ocupa cu activitati auxiliare pentru 

productia vegetala (domeniul CAEN 0161). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati - - - 

Cifra Afaceri(RON) - - - 

Profit Net(RON) - - -1240 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

S.C. Campos Hera S.R.L. 

 

CAMPOS HERA SRL, a fost inregistrata in anul 2009. 

Firma se ocupa cu activitati auxiliare pentru 

productia vegetala (domeniul CAEN 0161). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati - - - 

Cifra Afaceri(RON) - - - 

Profit Net(RON) - - -23488 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

S.C. Campioserv Point S.R.L. 

 

CAMPIOSERV POINT SRL, a fost inregistrata in anul 

2009. Firma se ocupa cu cultivarea cerealelor 
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(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor 

producatoare de seminte oleaginoase (domeniul 

CAEN 0111). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati - - 1 

Cifra Afaceri(RON) - - 48912 

Profit Net(RON) - -436 7711 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

S.C. Paltifor S.R.L. 

 

PALTIFOR SRL, a fost inregistrata in anul 2005. Firma 

se ocupa cu activitati de servicii anexe silviculturii 

(domeniul CAEN 0240). 

 

Informatii financiare 2008 2009 2010 

Salariati 2 3 2 

Cifra Afaceri(RON) 248414 106602 157581 

Profit Net(RON) 25528 2033 552 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice 

 

 

Puruşniuc C. Florin Cătălin Întreprindere Familială 

 

Puruşniuc C. Florin Cătălin Întreprindere Familială are 

sediul profesional în satul Suliţa, comuna Suliţa şi 

desfăşoară activităţi de Fabricarea produselor din 

beton pentru construcţii (domeniul CAEN 2361). 

Puruşniuc C. Florin Cătălin Întreprindere Familială 

este autorizat începând cu anul 2009. 

 

Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală 

 

Rebenciuc N. Costel Întreprindere Individuală are 

sediul profesional în localitatea Nicolae Bălcescu din 

oraşul Flămânzi şi desfăşoară Activităţi în ferme 

mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea 

animalelor). Rebenciuc N. Costel Întreprindere 

Individuală este autorizat începând cu anul 2012. 

 

Aelenei Benoni Întreprindere Individuală 

 

Aelenei Benoni Întreprindere Individuală are sediul 

profesional în satul Deleni, comuna Deleni şi 

desfăşoară activităţi de Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu vanzare predominanta 

de produse alimentare, bauturi si tutun (domeniul 

CAEN 4711). Aelenei Benoni Întreprindere Individuală 

este autorizat începând cu anul 2002. 

 

 

 

Chirian D-tru Constantin Întreprindere Individuală 

 

Chirian D-tru Constantin Întreprindere Individuală are 

sediul profesional în satul Lunca, comuna Lunca şi 

desfăşoară activităţi de Fabricarea altor elemente de 

dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii (domeniul 

CAEN 1623). Chirian D-tru Constantin Întreprindere 

Individuală este autorizat începând cu anul 2009. 

 

Murariu A. Petru Întreprindere Individuală 

 

Murariu A. Petru Întreprindere Individuală are sediul 

profesional în oraşul Flămânzi şi desfăşoară Activităţi 

în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu 

creşterea animalelor). Murariu A. Petru Întreprindere 

Individuală este autorizat începând cu anul 2011. 

 

Oloeriu Elena Întreprindere Individuală 

 

Oloeriu Elena Întreprindere Individuală are sediul 

profesional în oraşul Flămânzi şi desfăşoară Activităţi 

în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu 

creşterea animalelor). Oloeriu Elena Întreprindere 

Individuală este autorizat începând cu anul 2011. 

 

Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică Autorizată 

 

Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică Autorizată 

are sediul profesional în satul Dracşani, comuna 

Suliţa şi desfăşoară activităţi de Cultivarea cerealelor 

(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor 

producatoare de seminte oleaginoase (domeniul 

CAEN 0111). Gherasim T. Alexandru Persoană Fizică 

Autorizată este autorizat începând cu anul 2011. 

 

Societatea Agricolă Agromax 

 

Societatea Agricolă Agromax are sediul profesional 

în satul Deleni, comuna Deleni, fiind înfiinţată în anul 

1993. Societatea are ca obiect de activitate 

executarea de prestări servicii şi industrie mică, 

exploatarea în comun a pământului, creşterea 

animalelor, prelucrarea şi industrializarea produselor 

agricole, depozitarea şi valorificarea producţiei şi alte 

asemenea activităţi care să asigure folosirea cu 

maximum de eficienţă a pământului, animale şi 

celelalte capacităţi de producţie şi obţinere de profit. 
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Poieniţa Agrotur Cooperativă Agricolă 

 

Poieniţa Agrotur Cooperativă Agricolă are sediul 

social în satul Suliţa, comuna Suliţa, fiind înfiinţată în 

anul 2009. Activitatea principală desfăşurată de 

această unitate economică este Cultivarea fructelor 

seminţoase şi sâmburoase (domeniul CAEN 0124). 

Poieniţa Agrotur Cooperativă Agricolă are ca obiect 

de activitate următoarele activităţi: 

→ Achiziţii şi vânzări care organizează atât 

cumpărarea de materiale, de mijloace tehnice 

necesare producţiei, cât şi vânzarea produselor; 

→ Procesarea produselor realizate/cultivate sau a 

celor achiziţionate; 

→ Mobilizarea crescătorilor/agriculturilor pentru a 

valorifica în mod organizat şi cu preţuri stabilite 

de comun acord produsele; 

→ Înregistrarea de produse tradiţionale. 

 

Coopflam Cooperativă Agricolă 

 

Coopflam Cooperativă Agricolă are sediul social în 

oraşul Flămânzi, fiind înfiinţată în anul 2010. Unitatea 

desfăşoară Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală 

combinată cu creşterea animalelor). 

 

Coopflam Cooperativă Agricolă are ca obiect de 

activitate producţia de bunuri şi servicii în agricultură 

şi zootehnice, scop în care desfăşoară activităţi 

comerciale, urmărind pentru aceasta: 

→ Asigurarea condiţiilor pentru obţinerea 

avantajelor economice de către toţi membrii 

cooperatori; 

→ Asigurarea cerinţelor membrilor cooperatori în 

aprovizionare cu mijloace necesare producţiei 

agricole; 

→ Obţinerea de bunuri agricole de origine 

vegetală şi animală, conform standardelor de 

piaţă; 

→ Procesarea produselor agricole de origine 

animală, vegetală, precum şi pentru 

îmbunătăţirea stratului fertil de pe terenurile 

arabile şi degradate; 

→ Valorificarea producţiei realizate; 

→ Dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural.  

 

Asociaţia Crescătorilor de Animale "Jijia" din 

comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani 

 

Asociaţia Crescătorilor de Animale "Jijia" are sediul 

social în satul Hlipiceni, comuna Hlipiceni, fiind 

înfiinţată în anul 2010. Asociaţia Crescătorilor de 

Animale "Jijia" se înfiinţează în cadrul programului 

zonal de armonizare a tehnologiilor de creştere şi 

exploatare raţională a animalelor şi resurselor 

naturale, în contextul dezvoltării durabile, de 

organizare a fermierilor în scopul formării unei reţele 

în producţia zootehnică.  

 

Scopul Asociaţia Crescătorilor de Animale "Jijia" este 

de a identifica, reprezenta şi promova sistematic şi 

unitar interesele profesionale specifice membrilor 

săi, cele economice, tehnice şi juridice, precum şi 

acţiunile de cooperare ale membrilor în domeniul 

constituirii exploataţiilor agricole, a dezvoltării 

acestora precum şi organizării privind exploataţia 

vegetală şi creşterea animalelor de orice fel, să 

sprijine toate forţele de producţie în vederea 

realizării unei producţii mari şi de calitate, care să 

asigure un profit mare crescătorilor de animale.  

 

Asociaţia Crescătorilor de Animale "Răsăritul 

Răuseni" 

 

Asociaţia Crescătorilor de Animale "Răsăritul 

Răuseni" are sediul social în satul Răuseni din 

comuna Răuseni, fiind înfiinţată în anul 2010.  

Asociaţia Crescătorilor de Animale "Răsăritul 

Răuseni" se înfiinţează în cadrul programului zonal 

de armonizare a tehnologiilor de creştere şi 

exploatare raţională a animalelor şi resurselor 

naturale, în contextul dezvoltării durabile, de 

organizare a fermierilor în scopul formării unei reţele 

în producţia zootehnică. 

 

Scopul Asociaţiei Crescătorilor de Animale "Răsăritul 

Răuseni" este de a identifica, reprezenta şi promova 

sistematic şi unitar interesele profesionale specifice 

membrilor săi, cele economice, tehnice şi juridice, 

precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor în 

domeniul constituirii exploataţiilor agricole, a 

dezvoltării acestora precum şi organizării privind 

exploataţia vegetală şi creşterea animalelor de orice 

fel, să sprijine toate forţele de producţie în vederea 

realizării unei producţii mari şi de calitate, care să 

asigure un profit mare crescătorilor de animale.  

 

Asociaţia pentru Creşterea şi Bunăstarea Animalelor 

din comuna Deleni Iaşi 

 

Asociaţia pentru Creşterea şi Bunăstarea Animalelor 

din comuna Deleni Iaşi este o asociaţie 
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negurvenamentală, apolitică, autonomă, non-profit, 

fără scop lucrativ şi patrimonial, fiind o asociaţie 

destinată promovării intereselor crescătorilor de 

animale, fără deosebire de sex, confesiune, 

naţionalitate ori convingeri politice, şi are activitatea 

îndreptată către apărarea demnităţii şi drepturilor 

acestora, fie independent, fie în colaborare cu alte 

asociaţii, organizaţii, fundaţii sau ligi, legal înfiinţate, 

precum şi în raport cu autorităţile locale şi centrale.  

 

Asociaţia Sportivă "Suliţaşii" 

 

Asociaţia Sportivă "Suliţaşii" are ca scop organizarea 

şi desfăşurarea activităţilor sportive în ramurile 

fotbal, volei, tenis de masă, handbal, cros pentru 

copii, juniori şi seniori şi celelalte ramuri sportive. 

Obiectivele principale ale activităţii sunt: 

→ depistarea şi selecţionarea celor mai talentaţi 

copii şi juniori cuprinşi între 8 şi 18 ani pentru 

practicarea jocului de fotbal; 

→ desfăşurarea unui proces de iniţiere a copiilor şi 

juniorilor în practicarea sportului; 

→ organizarea procesului instructiv-educativ prin 

antrenamente teoretice şi acţiuni 

competiţionale sub îndrumarea permanentă a 

unor cadre calificate, antrenori şi instructori sau 

membri asociaţi; 

→ practicarea la competiţii sportive, jocuri de 

fotbal amicale de pregătire şi verificare cât şi la 

competiţiile oficiale organizate de organismele 

sportive de specialitate din judeţ şi din ţară; 

→ asigurarea condiţiilor materiale necesare 

desfăşurării normale a procesului de depistare, 

selecţie, pregătire şi participare la competiţii; 

→ promovarea celor mai talentaţi copii, juniori şi 

seniori în secţiile de sport de performanţă sau 

amatori din judeţ sau din ţară, cu acord de 

transfer, conform regulamentelor federaţiilor 

de specialitate din România; 

→ dezvoltarea legăturilor între membrii asociaţiei 

şi colaborarea cu alte secţii de fotbal în judeţ şi 

în ţară, asigurarea cunoaşterii şi respectarea 

statutelor, regulamentelor referitoare la 

activitatea sportivă sau fotbalistică; 

→ promovarea spiritului de Fayr-Play şi prevenirea 

încălcării statutelor şi regulamentelor din 

domeniu; 

→ ajutorarea şi sprijinira copiilor şi juniorilor 

talentaţi cu situaţie materială precară. 

 

 

Asociaţia Europe Generation 2020 - Filiala Moldova 

 

Filiala Moldova a Asociaţiei Europe Generation 2020 

este o structură teritorială a asociaţiei, cu 

personalitate juridică, neguvernamentală, non-profit, 

înfiinţată în temeiul OG 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii. Filiala Moldova a Asociaţiei Europe 

Generation 2020 are ca scop promovarea activităţii şi 

a  obiectivelor acesteia, după cum urmează: 

→ promovarea sustenabilităţii pe termen lung a 

zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea 

resurselor umane şi ocparea forţei de muncă; 

→ promovarea economiei sociale şi durabile; 

→ dezvoltarea microregiunilor şi elaborării 

strategiilor integrate pentru dezvoltare 

sustenabilă prin protejarea patrimoniului 

cultural şi natural local, consolidarea economiei 

rurale care înseamnă în primul rând crearea de 

locuri de muncă, îmbunătăţirea capacităţii 

administrative a comunităţilor locale; 

→ promovării şi dezvoltării de parteneriate public-

private; 

→ constituirea, susţinerea şi dezvoltarea 

Grupurilor de Acţiune Locală la nivel naţional; 

→ promovării şi dezvoltării resurselor umane; 

→ promovarea şi dezvoltarea turismului la nivel 

naţional şi internaţional; 

→ promovării şi apărării drepturilor şi libertăţii 

omului; 

→ promovării şi apărării drepturilor şi libertăţii 

copilului; 

→ promovarea egalităţii de gen şi combaterea 

traficului de fiinţe umane; 

→ combaterea traficului de droguri, alcool, 

precum şi a altor produse; 

→ dezvoltării societăţii care să vină în sprijinul 

competitivităţii şi creşterii economice; 

→ promovării mobilităţii geografice şi 

ocupaţionale, precum şi a cooperării 

transfrontaliere şi/sau transnaţionale; 

→ elaborarea de proiecte finanţate din fonduri 

structurale sau din orice alte fonduri pentru 

dezvoltarea comunitară; 

→ creşterea inteligentă – dezvoltarea unei 

economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 

→ creştere durabilă – promovarea unei economii 

mai eficiente din punct de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 

→ creşterea favorabilă a incluziunii – promovare 

unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei 
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de muncă, care să asigure coeziunea 

economică, socială şi teritorială. .  

 

Agenţia "Dezvoltare Comunitară Inter-Activă" 

 

Agenţia "Dezvoltare Comunitară Inter-Activă" a fost 

înfiinţată în anul 2003, scopul asociaţiei fiind 

formarea resurselor locale capabile să continue 

rezolvarea problemelor – dezvoltare comunitară. Se 

au în vedere următoarele activităţi: 

→ identificarea grupurilor defavorizate sau 

marginalizate din punct de vedere socio-

economic, politic, cultural-educativ şi etnic, ce 

necesită sprijin temporar din partea Agenţiei 

ADCIA; 

→ dezvoltare comunitară: socio-economică, 

educaţie şi comunicare precum şi participare 

civică; 

→ dezvoltarea societăţii civile – promovarea 

voluntariatului în cadrul comunităţilor şi a 

parreneriatelor cu autorităţi publice locale, 

asociaţii şi societăţi comerciale; 

→ identificarea, păstrarea şi promovarea valorilor 

patrimoniului cultural naţional şi etnic a 

minorităţilor naţionale; 

→ dobândirea statutului de organizaţie de interes 

comunitar; 

→ prevenirea şi combaterea discriminărilor de 

orice formp; 

→ activităţi economice pentru auto-sustenerea 

activităţilor. 

 

Asociaţia "Femina" 

 

Asociaţia Femina din comuna Răuseni are ca scop 

realizarea unui cadru material şi legal adecvat pentru 

ca femeile din comuna Răuseni să desfăşoare 

activităţi sociale, educative şi de petrecere a timpului 

liber potrivit intereselor membrilor, etc. De 

asemenea, asociaţia se ocupă de colectarea pentru 

ajutorarea persoanelor şi familiilor nevoiaşe. 

 

O latură importantă a activităţii asociaţiei este 

asigurarea de servicii sociale care să corespundă 

nevoilor comunităţii sărace locale, prin desfăşurarea 

de activităţi practice, croitorie, coafură, frizerie în 

care să fie angajate persoane calificate, asigurându-le 

sursa unui venit. În cadrul acestor activităţi vor putea 

fi iniţiate gratuit persoane tinere interesate în 

desfăşurarea unor astfel de activităţi.  

 

Asociaţia Cultural Sportivă "Trei generaţii" Flămânzi 

 

Asociaţia Cultural Sportivă "Trei generaţii" Flămânzi 

a fost înfiinţată în anul 2007 la Flămânzi si are sediul 

în incinta Casei de Cultura Flămânzi. Are un număr de 

32 de membri fondatori şi 30 de membri asociati. 

Constituirea acestei asociaţii în oraşul Flămânzi a fost 

bine-venită dând posibilitatea tinerilor de a practica 

sportul, de a participa la actele culturale şi sociale, de 

a lucra în echipe şi de a-şi dezvolta capacităţile de 

comunicare, luare de decizii etc. Asociaţia are 3 

domenii: cultural, sportiv şi social. 

 

Obiectivele asociaţiei sunt: 

→ pregătirea culturală şi sportivă, cu precădere a 

tinerilor doritori; 

→ participarea la concursuri, competiţii organiuate 

de organele de drept; 

→ organizarea de acţiuni proprii formării tinerilor; 

→ editarea de programe, postere şi alte publicaţii 

de propagandă culturală şi sportivă; 

→ alte mijloace de acţiune în legătură cu scopul 

asociaţiei.  

 

Puruşniuc Ionela-Marinela 

 

Puruşniuc Ionela-Marinela este o persoană fizică care 

are domiciliul în satul Dracşani, comuna Suliţa. 

 

Ivanov Ciprian 

 

Ivanov Ciprian este o persoană fizică care are 

domiciliul în satul Copălău, comuna Copălău. 
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Crearea şi funcţionarea GAL-ului 
 

Organele de conducere, administrare şi control al 

Asociaţiei sunt:  

a) Adunarea Generală;  

b) Consiliul director;  

c) Cenzorul;  

d) Comitetul de selectare a proiectelor;  

e) Compartimentul administrativ (Aparatul 

tehnic).  

 

Adunarea Generală 

 

Adunarea Generală este organul deliberativ de 

conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor. 

Adunarea Generală are următoarele atribuţii:  

a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale 

ale GAL;  

b) alegerea si revocarea membrilor consiliului de 

selecţie;  

c) stabilirea strategiei şi a obiectivelor Asociaţiei;  

d) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 

bilanţului contabil;  

e) alegerea şi revocarea Consiliului Director;  

f) alegerea şi revocarea cenzorului, sau, după caz, 

a membrilor comisiei de cenzori;  

g) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru 

în ţară şi în străinătate;  

h) modificarea actului constitutiv şi a statutului;  

i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi 

stabilirea bunurilor rămase după lichidare;  

j) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, 

precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către 

membrii Asociaţiei, la propunerea Consiliului 

Director;  

k) ducerea la indeplinire a oricăror dispoziţii 

prevăzute în statut.  

 

Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an in 

sesiune ordinară şi ori de câte ori este necesar în 

sesiune extraordinară.  

 

Adunarea Generală are drept de control permanent 

asupra Consiliului Director, asupra cenzorului, asupra 

Comitetului de selectare a proiectelor şi asupra 

Aparatului tehnic.  

 

Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director 

prin preşedintele acestuia sau la cererea scrisă şi 

motivată a cel puţin unei treimi din numărul 

membrilor Asociaţiei.  

Convocarea Adunării Generale se face în scris cu cel 

puţin zece zile calendaristice înainte de data 

convocării şi va trebui să cuprindă locul şi data 

convocării, precum şi ordinea de zi.  

 

Adunarea Generală este legal constituită dacă la ea 

participă două treimi dintre membrii Asociaţiei, la 

prima convocare.  

 

Convocarea a doua se face în cel mult nouazeci de 

zile de la data primei convocări. La a doua convocare 

Adunarea Generală va putea hotărî cu majoritatea 

celor prezenţi.  

 

Fiecare membru are drept la un vot în Adunarea 

Generală. Adunarea Generală adoptă hotărâri cu 

majoritatea voturilor membrilor prezenţi, iar în caz 

de balotaj, prevalează votul Preşedintelui Consiliului 

Director.  

 

Discuţiile şi hotărârile Adunării Generale se 

consemnează într-un registru de procese-verbale de 

către secretarul de şedinţă, care este unul din 

membrii Asociaţiei. Registrul de procese-verbale se 

păstrează la sediul Asociaţiei. Procesul-verbal se va 

semna de toţi membrii participanţi la şedinţă, şi se va 

aduce la cunoştinţa tuturor membrilor.  

 

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele 

legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt 

obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au 

luat parte la Adunarea Generală sau au votat 

împotrivă.  

 

Membrul/reprezentantul unui membru care este 

interesat personal, prin sotul/soţia sau prin rude 

până la gradul al IV-lea, într-o problemă supusă 

dezbaterii Adunării Generale sau deciziei unuia dintre 

organele de conducere, nu va putea lua parte la vot.  

 

Consiliul director 

 

Consiliul Director este organul de conducere care 

asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 

Generale. Membrii Consiliului director sunt aleşi de 

regulă din rândul reprezenţilor membrilor în cadrul 

Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane 

din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din 

componenţa sa.  
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Consiliul Director este format din 7 membri, numiţi 

de Adunarea Generală pe un mandat de 3 ani. 

Consiliul Director va asigura cât mai bine 

reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor 

membrilor Asociaţiei, utilizând principiul 

reprezentării prin rotaţie.  

 

Consiliul Director este alcătuit din: un preşedinte, doi 

vicepreşedinti, un secretar şi 3 membri. Preşedintele 

este ales de membrii Consiliului Director din cadrul 

lor. iecare membru al Consiliului Director are dreptul 

la un singur vot.  

 

Mandatul membrilor Consiliului Director încetează 

înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, 

prin demisie, deces, revocare, pierderea calităţii de 

membru al Asociaţiei de către persoana juridică pe 

care o reprezintă sau pierderea calităţii de 

reprezentant al unui membru al Asociaţiei în cadrul 

Adunării Generale, prin revocare sau prin orice altă 

modalitate.  

 

Consiliul Director are următoarele atribuţii:  

a) prezintă Adunării Generale raportul de 

activitate pe perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul 

contabil, proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;  

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama 

Asociaţiei;  

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale 

Asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;  

d) Consiliul Director îşi poate elabora un 

regulament intern de funcţionare.  

 

Consiliul Director se întruneşte lunar şi lucrează în 

prezenţa a 2/3 din membri şi ia decizii cu majoritatea 

voturilor membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj, 

prevalează votul Preşedintelui.  

 

Discuţiile şi deciziile se consemnează într-un registru 

de procese-verbale de către unul din membrii 

Consiliului Director şi care se păstrează la sediul 

Asociaţiei. Procesul-verbal se va semna de toţi 

membrii participanţi la şedinţă, şi se va aduce la 

cunoştinţa tuturor, la cererea membrilor Asociaţiei.  

 

Preşedintele Consiliului Director reprezintă 

Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice 

din ţară şi străinătate.  

Preşedintele Consiliului Director conduce lucrările 

Adunării Generale ale Asociaţiei şi ale Consiliului 

Director şi asigură conducerea Asociaţiei urmărind 

îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale 

Consiliului Director.  

 

În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita 

prerogativele sale statutare, atribuţiile sale vor fi 

preluate de un membru al Consiliului Director 

desemnat de acesta. 

 

Cenzorul 

 

Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un 

cenzor, ales/numit de Adunarea Generală pentru un 

mandat de un an.  

 

În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei 

depăşeşte 100 de membri înscrişi până la data 

întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar 

intern se va exercita de către o comisie de cenzori 

formata din trei membri.  

 

Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel 

puţin unul dintre membri comisiei de cenzori trebuie 

sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in 

condiţiile legii.  

 

Cenzorul are următoarele atribuţii:  

a) verifică modul în care este administrat 

patrimoniul Asociaţiei;  

b) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare 

privitoare la prezenţă şi vot în Adunările 

Generale;  

c) verifică gestiunea Asociaţiei, consemnând 

constatările într-un registru de procese-verbale;  

d) întocmeşte pe baza verificării efectuate şi 

prezintă Adunării Generale, rapoarte asupra 

activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;  

e) participă la şedinţele Consiliului director fără 

drept de vot;  

f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de 

Adunarea Generală. 

 

Comitetul de selectare a proiectelor 

 

Fiecare comitet va fi alcătuit din 5 – 15 persoane 

(reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care 

fac parte din parteneriat) funcţie de mărimea 

parteneriatului şi a numărului de entităţi care fac 

parte din acesta. Pentru fiecare membru titular din 
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Mediul 
urban
20,0%

Mediul 
rural

80,0%

Distribuţia membrilor comitetului  
provizoriu de selectare a proiectelor  

al G.A.L. "Colinele Moldovei" în 
funcţie de mediul de provenienţă

Parteneri 
publici
26,7%

Parteneri 
privaţi
73,3%

Distribuţia membrilor comitetului  
provizoriu de selectare a proiectelor  

al G.A.L. "Colinele Moldovei" în 
funcţie de tipul partenerului pe care îl 

reprezintă

cadrul comitetului de selectare va fi desemnat cate 

un membru supleant, pentru ca, in situatia in care, 

indiferent de motivatie, un membru titular nu este 

disponibil pentru intrunirile comitetului, sa se poata 

asigura in permanenta o buna functionare a acestui 

organism. 

 

În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul 

G.A.L. „Colinele Moldovei”, se va aplica regula 

dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor 

este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi 

cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie 

din mediul privat şi societatea civilă.  

 

La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi 

sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, 

trebuie să reprezinte mai mult de 70% din 

parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin din 

eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona 

rurală învecinată – consilii judeţene, prefecturi, 

consilii locale, furnizori de formare, servicii de 

consultanţă etc., nu vor depăşi 25%.  

 

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, 

aparţine unuia din membrii comitetului, în această 

situaţia persoana (organizaţia) în cauza, nu are drept 

de vot şi nu va participă la întâlnirea comitetului 

respectiv. 

 

În cadrul celei de-a treia întâlniri de consultare 

realizată în etapa de elaborare a dosarului de 

candidatura a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei” pentru finanţare, a fost stabilit un comitet 

provizoriu de selectare a proiectelor. Definitivarea 

comitetului de selectare a proiectelor se va realiza în 

perioada următoare. 

 

Comitetul provizoriu de selectare a proiectelor din 

microregiunea G.A.L. „Colinele Moldovei” respectă 

reglementările în vigoare. Astfel, 20% din membrii 

comitetului reprezintă parteneri din mediul urban al 

microregiunii:  

→ Pitorac Constantin (reprezentant al Primăriei 

Oraşului Flămânzi); 

→ Murariu Petru (reprezentant al Asociaţiei 

Cultural Sportive "Trei generaţii" Flămânzi); 

→ Neica Oana (reprezentant al Asociaţiei Europe 

Generation 2020 - Filiala Moldova). 

 

De asemenea, doar 26,7% din membrii comitetului 

provizoriu de selectare a proiectelor reprezintă 

parteneri publici: 

→ Pitorac Constantin (reprezentant al Primăriei 

Oraşului Flămânzi); 

→ Ciubotariu Costinel (reprezentant al Primăriei 

Suliţa); 

→ Prigoreanu Dumitru (reprezentant al Primăriei 

Deleni); 

→ Amarandei Mihai (reprezentant al Primăriei 

Albeşti). 

 

Tabelul de pe pagina următoare prezintă 

componenţa detalită a comitetului provizoriu de 

selectare a proiectelor din microregiunea G.A.L. 

„Colinele Moldovei”. 
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Structura Comitetului Provizoriu de Selectare a Proiectelor 

PARTENERI PUBLICI  26,7% 

  Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip Mediu 

1 Ciubotariu Costinel Primăria Suliţa Membru Admin Mediul rural 

2 Pitorac Constantin Primăria Oraş Flămânzi Membru Admin Mediul urban 

3 Prigoreanu Dumitru Primăria Deleni Membru Admin Mediul rural 

4 Amarandei Mihai Primăria Albeşti Membru Admin Mediul rural 

PARTENERI PRIVAŢI 73,3% 

  Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip Mediu 

5 Popa Bogdan S.C. Traian Frutti S.R.L. Membru Alesi Mediul rural 

6 Uliniuc Valentin S.C. Rural Serv Salubrizare S.R.L. Membru Alesi Mediul rural 

7 Cîmpanu Florin-Cristian S.C. Campioserv Agri S.R.L. Membru Alesi Mediul rural 

8 Apetrei Lucian Poieniţa Agrotur Cooperativă Agricolă Membru Alesi Mediul rural 

9 Munteanu Viorel S.C. Etalon Construct S.R.L. Membru Alesi Mediul rural 

10 
Vatamaniuc Angelica 
Cristina S.C. Campos Hera S.R.L. Membru Alesi Mediul rural 

11 Cimbrea Ion S.C. Agromec Suliţa S.R.L. Membru Alesi Mediul rural 

ONG  

  Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip Mediu 

12 Murariu Petru 
Asociaţia Cultural Sportivă "Trei 
generaţii" Flămânzi Membru ONG Mediul urban 

13 Neica Oana 
Asociaţia Europe Generation 2020 - Filiala 
Moldova Membru ONG Mediul urban 

14 Tucaliuc Toader 
Asociaţia Crescătorilor de Animale "Jijia" 
din comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani Membru ONG Mediul rural 

15 Gherasim Andrei 
Asociaţia crescătorilor de animale 
"Răsăritul Răuseni" Membru ONG Mediul rural 

Comitet provizoriu de 
selecţie a proiectelor  

 G.A.L. „Colinele Moldovei” 

Public 
26,7% 

Privat 
73,3% 

Număr membri: 15 
Pentru fiecare membru va fi prevăzut un 

supleant. 
 

 
Aleşii comunali şi 

intercomunali 

 
Reprezentanţi al 
administraţiilor 

locale 

 
 
Întreprinderi private 

 
Asociaţii private 
„independente” 
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Compartimentul administrativ 

 

Aparatul tehnic este format din personalul executiv al 

Asociaţiei. Pentru realizarea obiectivelor proprii, 

Adunarea generală poate înfiinţa un Aparat tehnic, 

finanţat din resursele Asociaţiei.  

 

Personalul asociatiei, se angajeaza în cadrul Aparatului 

tehnic prin contract de munca /contract de prestări 

sevicii pe perioada nedterminată/ determinata, cu 

respectarea prevederilor legale în domeniu, într-un 

număr şi în condiţiile stabilită de Adunarea generală.  

 

Personalul executiv poate avea următoarele functii:  

a) Responsabil administrativ – coordonează 

activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cit si 

al respectării procedurilor de lucru;  

b) Responsabil financiar – contabil – se ocupa de 

supravegherea si controlul gestiunii financiare – 

contabile a GAL;  

c) Animatori – desfăşoară activităţi de animare 

pentru promovarea acţiunilor GAL;  

d) Personal tehnic – se va stabili un număr de 

angajaţi în funcţie de complexitatea activităţilor 

de la nivelul GAL, având ca sarcină verificarea şi 

selecţia proiectelor ce se vor implementa;  

e) Consultanţi externi – funcţie de necesităţi pentru 

buna desfăşurare a activităţilor GAL;  

f)  Angajat pentru activităţi de secretariat. 

 

Astfel, Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” 

are trei niveluri organizaţionale formate din: 

 

1. Organele de conducere: 

- Adunarea Generală;  

- Consiliul Director;  

2. Organele de administrare:  

- Comisia de selecţie a proiectelor;  

- Aparatul tehnic; 

3. Organul de control: 

- Cenzorul. 

 

În procesul de implementare a Planului de dezvoltare a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” sunt 

implicate organele de conducere (structura 

decizională) şi organele de administrare (structura 

operaţională). Structurarea acestor niveluri 

organizaţionale este prezentată în figura următoare: 

 

 

 

Structura de administrare Aparatul tehnic, de execuţie 

Structura de conducere Structura de conducere executivă 

ADUNAREA GENERALĂ 
Membrii G.A.L. „Colinele Moldovei” 

CONSILIUL DIRECTOR 
Condus de Preşedinte 

COMITETUL DE SELECTARE A 
PROIECTELOR 

 

STRUCTURA TEHNICĂ A FLAG 
Personal salarizat al G.A.L. 

„Colinele Moldovei” 
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Responsabil administrativ/ 
Director 

Administrativ - secretariat Responsabil financiar 

Compartiment tehnic 

Animator  Expert 1 Expert 2 Expert 3 

CONSULTANŢI EXTERNI 

Organigramă 
 

 

 

Structura funcţională a aparatului tehnic a G.A.L. 

„Colinele Moldovei” va include 1 responsabil 

administrativ / director, 1 persoană angajată pentru 

activităţi administrative – secretariat, 1 responsabil 

financiar (contabil), 1 animator si 3 experţi. De 

asemenea, pentru buna implementare a Planului de 

dezvoltare a microregiunii se va apela la consultanţi 

externi ori de câte ori este necesar.  

 

Fise de post  
 
Responsabil administrativ/Director 
 
Integrare în structura organizatorică: Se 

subordonează Consiliului Director; 

 
Responsabilităţi: 

- Coordonează activităţile structurii tehnice; 

- Asigura un circuit informational adecvat, discutii 

si feedback dintre diferiti actori; 

- Asigură buna funcţionare a structurii tehnice; 

- Coordonează activităţile de informare şi 

publicitate ale planului; 

- Asigură comunicarea cu CDRJ AM şi Agenţia de 

Plăţi; 

 

 

 

 

 

 

- Monitorizează implementarea strategiei;  

- Aprobă cererile de plată; 

- Coordonează elaborarea documentaţiei pentru 

apelurile de proiecte; 

- Coordonează verificarea primară a cererilor de 

finanţare; 

- Elaborează raportul iniţial al evaluării tehnice şi 

administrative a cererilor de finanţare şi îl 

înaintează către Comitetului de selectare a 

proiectelor; 

- Elaborează raportul periodic privind 

implementarea strategiei; 

- Propune angajarea expertizei externe şi 

angajarea personalului suplimentar temporar; 

- Propune modalităţi de îmbunătăţire a procesului 

de implementare a strategiei; 

- Propune şi justifică reactualizarea strategiei. 

 

Pregătire şi competenţe de muncă: 

- Studii universitare de specialitate; 

- Studii/ cursuri în domeniul mamagementui de 

proiect; 

- Cunostinte bune de operare PC, cunoasterea unei 

limbi de circulatie internationala (engleza, 

franceza, etc.); 
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- Calităţi de lider, abilitati de comunicare. 

Administrativ – secretariat 

 

Integrare în structura organizatorică: Se 

subordonează Responsabilului administrativ/ 

Directorului; 

 

Responsabilităţi: 

- Facilitează comunicarea dintre structura tehnică a 

G.A.L. „Colinele Moldovei” şi terţe persoane; 

- Primeşte cererile de finanţare; 

- Redactează bazele de date privind implementare 

strategiei cu informaţiile pe care le primeşte de la 

experţi; 

- Asigură legătura cu furnizorii de servicii şi asigură 

buna funcţionare a biroului; 

- Verifică cererile de finanţare pentru existenţa 

tuturor documentelor solicitate; 

- Redactează minutele întrunirilor G.A.L. „Colinele 

Moldovei”; 

- Raportează către Director; 

 

Pregătire şi competenţe de muncă: 

- Studii medii; 

- Cunostinte bune de operare PC. 

 

Responsabil financiar / Contabil 

 

Integrare în structura organizatorică: Se 

subordonează Responsabilului administrativ/ 

Directorului; 

 

Responsabilităţi: 

- Asigură implementarea financiară a Planului de 

Dezvoltare; 

- Evaluează fezabilitatea generală şi 

sustenabilitatea financiară a proiectelor; 

- Verifică corectitudinea cererilor de plată; 

- Redactează documentele de plată; 

- Raportează către Director; 

 

Pregătire şi competenţe de muncă: 

- Studii economice superioare. 

 

Animator 

 

Integrare în structura organizatorică: Se 

subordonează Responsabilului administrativ/ 

Directorului; 

 

 

 

Responsabilităţi: 

- Diseminează în teritoriu informaţiile privind 

acţiunile GAL şi apelurile de propuneri de 

proiecte; 

- Oferă clarificări despre eligibilitatea proiectelor şi 

ale aplicanţilor, sprijinind astfel echipa executivă 

în pregătirea unor aplicaţii bune; 

- Desfăşoară activităţi proactive de identificare a 

potenţialelor proiecte care să răspundă 

obiectivelor strategice; 

- Culege din teritoriu informaţii despre modul de 

pregătire şi implementare a proiectelor pe care le 

comunică echipei executive a GAL. 

 

Pregătire şi competenţe de muncă: 

- Studii superioare; 

- Studii/ cursuri mamagement de proiect; 

- Cunostinte bune de operare pc. 

 

Expert tehnic 

 

Integrare în structura organizatorică: Se 

subordonează Responsabilului administrativ/ 

Directorului; 

 

Responsabilităţi: 

- Asigură activităţile de consultanţă tehnică pentru 

potenţialii beneficiari şi pentru beneficiarii 

proiectelor; 

- Participă la activităţile de informare organizate de 

G.A.L. „Colinele Moldovei”; 

- Verifică eligibilitatea tehnică a cererilor de 

finanţare; 

- Monitorizează implementarea proiectelor 

finanţate; 

- Elaborează rapoarte periodice de monitorizare şi 

evaluare privind activităţile proiectelor finanţate; 

- Coordonează activitatea personalului suplimentar 

temporar şi a colaboratorilor;  

- Monitorizează starea socio-economică generală a 

teritoriului; 

- Raportează către Director; 

 

Pregătire şi competenţe de muncă: 

- Studii superioare; 

- Studii/ cursuri mamagement de proiect; 

- Cunostinte bune de operare pc. 
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III.2. ORGANIZAREA GAL-

ULUI 
 

III.2.1. Resurse umane 
 

La nivelul G.A.L.-ului „Colinele Moldovei” se vor 

desfasura urmatoarele activitati: 

 

I. Informare – comunicare 

 

Pentru buna functionare a G.A.L. vor fi elaborate: 

materiale informative (pliante, brosuri, ghiduri, afise 

etc.), spoturi radio, website destinat in mod special 

G.A.L. „Colinele Moldovei”, seminarii, etc. Detalierea 

mijloacelor de informare şi comunicare ce vor fi 

utilizate la nivelul microregiunii este realizată în cadrul 

subcapitolului III.2.4. – Dispozitivul de comunicare şi 

informare.  

 

II. Apel pentru proiecte 

 

G.A.L. „Colinele Moldovei” va lansa apelul de selectie a 

proiectelor folosind mijloacele de informare mass –  

 

 

 

 

 

 

 

media.  Apelul de selectie va cuprinde următoarele 

informaţii: 

- Data lansării apelului de selecţie; 

- Data limită de depunere a proiectelor; 

- Locul şi intervalul orar în care se pot depune 

proiectele; 

- Fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă 

care poate fi acordată pentru finanţarea unui 

proiect (maximum 200.000 euro); 

- Componenţa Comitetului de Selecţie a 

Proiectelor – se va menţiona numărul membrilor 

Comitetului de Selecţie şi apartenenţa acestora la 

unul dintre sectoarele: public, privat şi societate 

civilă, precum şi spaţiul rural sau urban. 

- Modalitatea de desfăşurare a procesului de 

selecţie a proiectelor (publicarea Raportului de 

Selecţie, primirea contestaţiilor în soluţionarea 

acestora, elaborarea în publicarea Raportului 

Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor); 
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- Documentele justificative pe care trebuie să le 

depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului; 

- Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care 

trebuie să le îndeplinească solicitantul. Pentru 

proiectele ce se încadrează într-una dintre 

măsurile lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul 

Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-ul 

Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit (www.apdrp.ro). Pentru proiectele 

atipice (care nu se regăsesc în scopul măsurilor 

din PNDR, dar care prevăd acţiuni care să atingă 

obiectivele măsurilor propuse de Reg. CE 

1698/2005, art. 20,36 în 52, adaptate de Reg. CE 

nr.1463/2006 şi Decizia Consiliului di 19 iunie 2006 

de modificare a Anexei VIII a Tratatului de 

Aderare a Bulgariei în României) GAL va prezenta 

cerinţele procedurale descrise în Planul de 

Dezvoltare Locală (obiectivele şi scopul, 

beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, 

intensitatea ajutorului şi criteriile de selecţie) ; 

- Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de 

Selecţie a GAL;  

- Data şi modul de anunţare a rezultatelor; 

- Datele de contact a GAL unde solicitanţii pot 

obţine informaţii detaliate. 

 

Apelul de selecţie se va lansa cu minim 45 de zile 

înainte de data limită de depunere a ofertelor în aşa fel 

încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient 

pentru pregătirea şi depunerea acestora. 

 

III. Sprijinirea depunatorilor de proiecte 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” va oferi 

consultanţă primară posibililor beneficiari în vederea 

elaborării dosarelor pentru finanţare nerambursabilă 

prin măsurile din cadrul Planului de dezvoltare. 

Personalul G.A.L. „Colinele Moldovei” va răspunde la 

solicitările de clarificare realizate de potenţialii 

beneficiari şi va oferi indicaţii privind rezolvarea 

posibilelor probleme întâmpinate de persoanele 

/instituţiile interesate de depunerea de proiecte în 

vederea finanţării.  

 

Practic, Compartimentul tehnic din cadrul G.A.L. 

„Colinele Moldovei” va asigura suportul necesar 

beneficiarilor pentru completarea Cererilor de 

Finanţare privind aspectele de conformitate şi 

eligibilitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. 

 

IV. Organizarea procesului de verificare si decizie 

asupra proiectelor depuse 

 

G.A.L. „Colinele Moldovei” va efectua verificarea 

conformitatii proiectului si respectarea criteriilor de 

eligibilitatea. Selectia proiectelor efectuata de G.A.L. 

se va realiza pe baza strategiei, utilizand criteriile 

elaborate pentru fiecare măsură in parte.  

 

Ulterior selectării proiectelor de către G.A.L. „Colinele 

Moldovei” acesta le va depune la Centrul Regional de 

Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (CRPDRP). 

CRDRP va verifica eligibilitatea proiectelor si va 

efectua verificarea pe teren  a potentialului beneficiar 

de catre structurile teritoriale ale APDRP.  

 

CRPDRP va transmite o notificare catre beneficiar si 

catre G.A.L., de instiintare cu privire la aprobarea sau 

neaprobarea proiectului. Ultima etapă a acestei 

activităţi este încheierea contractului intre beneficiar si 

Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 

Pescuit. 

 

V. Monitorizarea proiectelor 

 

Pe parcursul implementarii proiectelor se vor intocmi 

Rapoarte de evaluare intermediara (la 6 luni) si 

rapoarte de evaluare anuala. Monitorizarea 

proiectelor se va realiza pe baza unui set precis de 

indicatori. Prezentarea detaliată a etapei de 

monitorizare este realizată în cadrul capitolul III.3. 

Mecanismul de implementare.  

 

VI. Comisia de contestaţii. 

 

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de 

faptul că proiectele acestora nu au fost selectate pot 

depune contestaţii la sediul G.A.L. „Colinele 

Moldovei”, în termen de 5 zile de la primirea notificării. 

Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie 

de Contestaţii înfiinţată la nivelul GAL, cu o 

componenţă diferită faţă de cea a Comitetului de 

Selecţie. GAL trebuie să îşi elaboreze un Regulament 

de Organizare şi Funcţionare pentru soluţionarea 

contestaţiilor.  

 

În urma verificării contestaţiilor depuse, Comisia de 

Contestaţii va emite un Raport de contestaţii ce va 

conţine rezultatele analizării contestaţiilor, raport care 

va fi făcut public inclusiv prin afişare la uşa instituţiilor 

menţionate la paragraful 2 al acestui capitol.. 

http://www.apdrp.ro/
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Rezultatul analizei contestaţiei va fi adus la cunoştinţa 

contestatarului în maxim 30 de zile de la depunerea 

contestaţiei. După apariţia raportului de soluţionare a 

contestaţiilor pe site-ul GAL, soluţia rămâne definitivă. 

În urma soluţionării contestaţiilor, GAL va publica 

Raportul de Contestaţii care va conţine denumirea 

solicitantului şi a proiectelor ce vor fi depuse la 

CDRJ/OJPDRP . În momentul depunerii la OJPDRP, 

proiectele selectate în urma analizei unei 

contestaţiivor avea ataşat obligatoriu şi Raportul de 

contestaţii semnat de preşedintele Comisiei de 

contestaţii şi având aplicată ştampila GAL. 

 

Pentru desfăşurarea activităţilor Grupului de Acţiune 

Locală „Colinele Moldovei” (informare – comunicare, 

apel pentru proiecte, sprijinirea depunătorilor de 

proiecte, organizarea procesului de verificare şi decizie 

asupra proiectelor depuse, monitorizarea proiectelor, 

comisia de contestaţii, etc.) la nivelul microregiunii au 

fost identificate persoane cu experienţă semnificativă. 

CV-urile acestora au fost anexate la prezentul Plan de 

dezvoltare. Menţionăm, de asemenea, că în rândul 

resurselor umane ce pot contribui la implementarea 

acestui proiect poate intra o parte considerabilă din 

personalul administraţiilor publice locale din teritoriu 

(a căror CV-uri nu fost anexate), acestea 

implementând până în prezent mai multe proiecte prin 

fonduri nerambursabile în care funcţiile de experţi au 

fost deţinute de personalul administraţiilor (manager 

proiect, expert achiţizii publice, etc.). Detalii privind 

aceste proiecte, care confirmă că echipa locală deţine 

experienţă anterioară pe proiecte similare şi instruire 

adecvată, au fost prezentate şi în cadrul capitolului 

II.1.9. Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu.  
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III.2.2. Descrierea resurselor 

materiale (echipamente, localuri 

disponibile) 
 

 

 

 

Activitatea G.A.L. „Colinele Moldovei” se va 

desfăşura în cadrul sediului aflat în satul Suliţa, 

comuna Suliţa. De asemenea Asociatia Grupul de 

Actiune Locala „Colinele Moldovei” are punct de 

lucru deschis in Orasul Flamanzi, judetul Botosani. 

Spaţiile în care G.A.L. „Colinele Moldovei” îşi va 

desfăşura activitatea au fost alese în funcţie de 

gradul de accesibilitate al partenerilor GAL şi al 

potenţialilor beneficiari, astfel încât distanţa până la 

sediile asociaţiei să fie redusă. 

 

Sediul G.A.L. „Colinele Moldovei” din comuna Suliţa 

este compus din 3 camere şi dependenţe, având o  

suprafaţă de 70 mp. Punctul de lucru din oraşul 

Flămânzi are o suprafaţă de 51,84 mp, schiţa acestuia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiind anexată prezentului document. Punctul de lucru 

din Flămânzi se află în sediul Primăriei Oraşului 

Flămânzi 

 

În cadrul acestor spaţii urmeaza a se achizitiona 

echipamente de birotica si electronice in vederea 

desfasurarii activitatilor.  

 

De asemenea,  pentru organizarea întâlnirilor, 

şedinţelor, instruirilor şi altor tipuri de activităţi care 

vor fi desfăşurate în cadrul implementării proiectelor, 

partenerii GAL vor pune la dispoziţie infrastructura 

necesară (spaţii, logistică, etc). 
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III.2.3. Buget indicativ anual de 

funcţionare a GAL-ului 
 

 

Buget indicativ anual de funcţionare a G.A.L. 

„Colinele Moldovei” include două componente: 

 

Componenta A – Functionare GAL 

 

Pentru aceasta componenta cheltuielile vor acoperi 

80% din total cheltuieli de functionare GAL si va 

acoperi urmatoarele cheltuieli: 

- Salarii pentru personalul GAL; 

- Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru 

alte servicii de expertiza legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locala; 

- Cheltuieli pentru inchirierea unor locatii; 

- Cheltuieli pentru inchirierea/achizitia de 

echipamente de birotica si electronice, 

precum si a altor echipamente necesare 

pentru desfasurarea activitatilor GAL; 

- Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, 

internet, posta si servicii postale), transport si 

plata utilitatilor (caldura, lumina, etc.); 

- Cheltuieli pentru participarea la activitatile 

retelei nationale si europene de dezvoltare 

rurala, seminarii etc.  

 

Componenta B (Instruire si animarea teritoriului 

dupa selectia GAL) 

 

Pentru aceste activitati, Grupul de Actiune Locala va 

cheltui 20% din total cheltuieli de functionare GAL si 

va acoperi cheltuieli precum: 

- Studii ale zonei; 

- Masuri pentru furnizarea informatiei cu privire 

la strategia de dezvoltare locala; 

- Instruirea personalului implicat in 

implementarea strategiei de dezvoltare locala; 

- Evenimente de promovare; 

- Instruirea liderilor locali. 
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Partenerii G.A.L. „Colinele Moldovei” s-au angajat să 

asigure resursele financiare necesare funcţionării 

G.A.L.-ului în condiţiile rambursării ulterioare a 

cheltuielilor eligibile. Sumele cu care partenerii G.A.L. 

„Colinele Moldovei” vor participa în vederea 

 

 

asigurării funcţionării G.A.L. până la acordarea primei 

tranşe a cheltuielilor de funcţionare vor fi aprobate, 

după caz, în Consiliul Local sau Consiliile de 

administraţie.  

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Valoare % din total 
cheltuieli 

functionare 

  -EURO- An 1 An 2 An 3 

Componenta A 

1. Salarii pentru personal 135.398 54.159 54.159 27.080 

80% 

2. Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii 
de expertiza 

35.412 17706 7082,4 10623,6 

3. Cheltuieli pentru inchirierea unor locatii 6.500 1500 3500 1500 

4. Cheltuieli pentru inchirierea/achizitia de echipamente de 
birotica si electronice 

20.190 18390 1200 600 

5. Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor 5000 3000 500 1500 

6. Cheltuieli legate de comunicare, transport si plata 
utilitatilor 

30.000 12000 12000 6000 

7. Cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei 
nationale si europene de dezvoltare rurala, seminarii 

7.500 3000 3000 1500 

Total componenta A 240.000 109.755 81.442 48.803   

Componenta B 

1. Studii ale zonei 15000 15000 0 0 

20% 

2. Masuri pentru furnizarea informatiei cu privire la 
strategia de dezvoltare locala 

15000 7500 3000 4500 

3. Instruirea personalului implicat in implementarea 
strategiei de dezvoltare locala 

10000 5000 2000 3000 

4. Evenimente de promovare 15000 7500 3000 4500 

5. Instruirea liderilor locali 5000 2500 1000 1500 

  Total componenta B 60000 37500 9000 13500   

TOTAL 300.000 147.255 90.442 62.303 100% 
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III.2.4. Dispozitivul de comunicare şi 

informare 
 

Pentru buna functionare a G.A.L. „Colinele 

Moldovei” vor fi elaborate materiale informative 

(pliante, brosuri, ghiduri, afise etc.), spoturi radio,  

website destinat in mod special GAL „Colinele 

Moldovei” si  conferinte organizate la nivel local si 

regional.   

 

Se vor pune la dispozitia potentialilor beneficiari 

informatii privind fluxul accesarii fondurilor de 

dezvoltare rurala, ce va include: tipurile de investitii 

eligibile, categoriile de beneficiari, plafoanele 

maxime alocate, conditiile de eligibilitate, 

procedurile administrative legate de accesul la 

finantare. 

 

Actiunile specifice de promovare si instruire a 

potentialilor beneficiari privind implementarea 

Strategiei GAL sunt realizate in conformitate cu 

nevoile identificate in baza de date a PNDR, 

urmarindu-se acoperirea tuturor domeniilor de 

interes corespunzatoare masurilor din PNDR. 

 

 

 

 

Promovarea directa prin intermediul pliantelor, 

brosurilor, direct mailing se va realiza utilizand 

informatiile cuprinse in baza de date PNDR. 

 

Evaluarile in itinere, intermediare si ex-post vor fi de 

natura sa aprecieze impactul Planului de dezvoltare 

GAL in materie de transparenta, egalitate de sanse si 

nediscriminare, precum si de buna intelegere a 

actiunilor comunitare. In acest sens, respectivele 

criterii vor face referire cel putin la urmatoarele 

aspecte: 

- Evolutia numarului dosarelor depuse; 

- Evolutia numarului de potentiali beneficiari 

care au accesat informatia continuta in 

materialele informative (afise, pliante, ghiduri, 

brosuri etc.); 

- Evolutia profilului celor care depun proiecte in 

functie de categoria profesionala, sex, 

egalitatea sanselor; 

- Numarul de accesari website pentru obtinerea 

de informatie din domeniul dezvoltarii rurale. 

- Politica de comunicare poate fi adaptata in 

functie de rezultatele evaluarii. 
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Toate materialele de comunicare şi informare ce vor 

fi utilizate de G.A.L. „Colinele Moldovei” vor utiliza 

un logo al G.A.L.-ului. Acesta va fi definitivat în 

perioada următoare, în prezent analizându-se 

anumite idei ce ar trebui evidenţiate prin logo-ul 

microregiunii. Astfel, se remarcă două mari direcţii:  

utilizarea unui logo mai general care să evidenţieze 

însuşi titlul asociaţiei „Colinele Moldovei” (varianta 1, 

varianta 2, varianta 3, varianta 4) sau utilizarea unui 

logo care să evidenţieze resursele existente la nivel 

local (varianta 5).  Menţionăm că aceste variante 

sunt în forma draft, reprezentând punctele de 

Propunere 1 

 

Propunere 2 

 

Propunere 3 

 

Propunere 4 

 

Propunere 5 
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plecare în conturarea brandului „Colinele Moldovei” 

ce va fi utilizat în materialele de informare ale 

asociaţiei. Aspecte referitoare la elementele grafice, 

cromatică, etc. vor fi stabilite în perioada următoare. 

 

Descrierea acţiunilor de informare 
 

1. Crearea unui website destinat G.A.L. „Colinele 

Moldovei”. 

 

În perioada elaborării Planului de dezvoltare a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” s-a utilizat 

un blog (http://colinelemoldovei.blog.com/).  Este 

importantă, însă, îmbunătăţirea activităţilor de 

optimizare astfel încât un număr cât mai mare de 

oameni să fie direcţionaţi pe site-ul asociaţiei. În 

aceste condiţii, realizarea unui website destinat 

exclusiv G.A.L. „Colinele Moldovei” este 

recomandată pentru perioada de implementare a 

planului. 

 

2. Crearea de afişe 

 

O altă acţiune de informare şi comunicare va fi 

realizarea de afişe şi distribuirea acestora la toate 

instituţiile publice din localităţile componente ale 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei” sau în alte 

locuri frecvent vizitate de potenţialii beneficiari ai 

implementării planului de dezvoltare. 

 

Cerinţe: 

Specificaţii tehnice ale pliantului în format fizic: 

- Dimensiune desfăşurată: A2; 

- Tipar: policromie, faţă; 

- Hârtie: minim 100gr/mp; 

- Limba română. 

 

Specificaţii tehnice ale pliantului în format electronic: 

- Formate de livrare: Corel Draw (cdr), Adobe 

Acrobat Reader (pdf). 

 

3. Crearea de pliante 

 

Unul dintre cele mai eficiente instrumente de 

informare este pliantul, acesta fiind unul din 

materialele care implică cele mai scăzute cheltuieli 

prin concizia necesară, provocând însă multiple 

beneficii. G.A.L. „Colinele Moldovei” va utiliza pliante 

care vor face referire la proiectele ce pot fi finanţate, 

plafoanele financiare, termenele de depunere, etc. 

 

Cerinţe: 

Specificaţii tehnice ale pliantului în format fizic: 

- Dimensiune desfăşurată: A4; 

- Tipar: policromie, faţă/verso; 

- Hârtie: minim 80gr/mp; 

- Limba română. 

 

Specificaţii tehnice ale pliantului în format electronic: 

- Formate de livrare: Corel Draw (cdr), Adobe 

Acrobat Reader (pdf). 

 

4. Crearea de broşuri 

 

Broşurile vor conţine o detaliere a tuturor măsurilor 

pe care vor fi finanţate proiecte în care Planului de 

dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei”. 

 

Cerinţe: 

Specificaţii tehnice ale pliantului în format fizic: 

- Dimensiune desfăşurată: A5; 

- Tipar: policromie, faţă/verso; 

- Hârtie: minim 200gr/mp; 

- Limba română. 

 

Specificaţii tehnice ale pliantului în format electronic: 

- Formate de livrare: Corel Draw (cdr), Adobe 

Acrobat Reader (pdf). 

 

5. Crearea de spoturi Radio 

 

Spoturile Radio vor avea un rol important atât în 

informarea populaţiei cu privire la infiinţarea 

Grupului de Acţiune Locală „Colinele Moldovei”, cât 

şi la apelurile de selectare a proiectelor ce vor fi 

lansate în perioada implementării planului. Spoturile 

Radio vor fi difuzate la radio-urile care emit în 

localităţile componente, criteriul de selecţie al 

acestora fiind raportul preţ-audienţă. 

 

6. Crearea unui ghid 

 

O altă acţiune de  informare şi comunicare va fi 

elaborarea unui ghid în cadrul căruia se va pune un 

accent aparte pe proiectele ce vor fi finanţate, 

criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie, pistele 

de audit, etc. 

 

Cerinţe: 

Specificaţii tehnice ale pliantului în format fizic: 

- Dimensiune desfăşurată: A4; 

http://colinelemoldovei.blog.com/


PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 
 

 

213 

- Tipar: policromie, faţă/verso; 

- Hârtie: minim 80 gr/mp; 

- Limba română. 

 

Specificaţii tehnice ale pliantului în format electronic: 

- Formate de livrare: Microsoft Office Word 

(doc), Adobe Acrobat Reader (pdf). 

 

7. Realizarea de conferinţe tematice 

 

Anual Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” 

va realiza o conferinţă tematică în cadrul căreia vor fi 

invitaţi atât reprezentanţii MADR şi  CDRJ AM, cât şi 

alte stakeholderi importanţi în procesul de 

implementare a planului de dezvoltare. Conferinţele 

vor fi organizate la nivelul microregiunii şi vor fi 

promovate prin mijloacele mass-media. 

 

8. Realizarea de seminarii 

 

Trimestrial Grupul de Acţiune Locală „Colinele 

Moldovei”  va organiza seminarii în cadrul cărora se 

vor lămuri principalele neclarităţi ale potenţialilor 

beneficiari, se vor furnizate idei de proiecte ce pot fi 

finanţate, se vor prezente proiecte de succes care au 

fost finanţate prin măsurile PNDR, etc. 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

214 

 

III.3. MECANISMUL DE 

IMPLEMENTARE 
 

Implementarea 
 
În cadrul G.A.L. “Colinele Moldovei” se constituie un 

Comitet de Selecţie ce are ca rol stabilirea 

metodologiei de selecţie şi a criteriilor pe baza cărora 

proiectele ce vor fi implementate în teritoriu, vor fi 

selectate şi propuse spre finanţare la OJPDRP. 

Proiectele specifice M141si M142 vor fi transmise de 

OJPDRP la CDRJ în vederea efectuării conformităţii în 

eligibilităţii. Conform priorităţilor descrise în 

strategie, GAL lansează apeluri de selecţie a 

proiectelor, pe plan local, folosind mijloacele de 

informare mass-media cu acoperire naţională şi cele 

cu acoperire locală, afişare la consiliul local al 

judeţului în care are stabilit sediul GAL şi al celorlalte 

comune, parteneri în GAL. 

 

Compartimentul tehnic al G.A.L. “Colinele Moldovei” 

asigură suportul necesar beneficiarilor pentru 

completarea Cererilor de Finanţare privind aspectele 

de conformitate şi eligibilitate pe care aceştia trebuie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

să le îndeplinească. Apelul se adresează actorilor 

locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce 

vor fi implementate în aria de acoperire a GAL. Apelul 

de selecţie trebuie să conţină următoarele informaţii: 

- Data lansării apelului de selecţie; 

- Data limită de depunere a proiectelor; 

- Locul şi intervalul orar în care se pot depune 

proiectele; 

- Fondul disponibil – suma maximă 

nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect (maximum 200.000 

euro); 

- Componenţa Comitetului de Selecţie a 

Proiectelor – se va menţiona numărul 

membrilor Comitetului de Selecţie şi 

apartenenţa acestora la unul dintre sectoarele: 

public, privat şi societate civilă, precum şi 

spaţiul rural sau urban. 
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- Modalitatea de desfăşurare a procesului de 

selecţie a proiectelor (publicarea Raportului de 

Selecţie, primirea contestaţiilor în soluţionarea 

acestora, elaborarea în publicarea Raportului 

Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor); 

- Documentele justificative pe care trebuie să le 

depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului; 

- Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care 

trebuie să le îndeplinească solicitantul. Pentru 

proiectele ce se încadrează într-una dintre 

măsurile lansate prin PNDR, se va folosi Ghidul 

Solicitantului aferent măsurii, disponibil pe site-

ul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit (www.apdrp.ro). Pentru proiectele 

atipice (care nu se regăsesc în scopul măsurilor 

din PNDR, dar care prevăd acţiuni care să atingă 

obiectivele măsurilor propuse de Reg. CE 

1698/2005, art. 20,36 în 52, adaptate de Reg. CE 

nr.1463/2006 şi Decizia Consiliului di 19 iunie 

2006 de modificare a Anexei VIII a Tratatului de 

Aderare a Bulgariei în României) GAL va 

prezenta cerinţele procedurale descrise în 

Planul de Dezvoltare Locală (obiectivele şi 

scopul, beneficiarii, acţiunile şi costurile 

eligibile, intensitatea ajutorului şi criteriile de 

selecţie) ; 

- Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de 

Selecţie a GAL;  

- Data şi modul de anunţare a rezultatelor; 

- Datele de contact a GAL unde solicitanţii pot 

obţine informaţii detaliate. 

 

Apelul de selecţie se va lansa cu minim 45 de zile 

înainte de data limită de depunere a ofertelor în aşa 

fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient 

pentru pregătirea şi depunerea acestora. 

 

Reprezentanţii CDRJ vor urmări respectarea 

cerinţelor prezentate mai sus. De asemenea, aceştia 

vor urmări dacă în cadrul proceselor de selecţie a 

proiectelor vor fi selectate proiectele care vor fi 

implementate în teritoriul parteneriatului şi care 

corespund Planului de dezvoltare a microregiunii 

G.A.L. “Colinele Moldovei” Ca excepţie, GAL 

“Colinele Moldovei” va putea selecta proiecte 

individuale ce vor fi implementate în totalitate sau 

parţial în alte oraşe care nu fac parte din aria de 

acoperire, atât timp cât proiectul este în beneficiul 

zonei rurale (de exemplu, un proiect ce include 

dezvoltarea într-un oraş a unui punct de desfacere a 

produselor provenite de la ferme aflate în zona 

rurală învecinată). 

 

Potenţialul beneficiar depune proiectul la 

secretariatul G.A.L. “Colinele Moldovei”, sub formă 

de Cerere de Finanţare; se vor utiliza formularele de 

cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din 

PNDR, puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul 

www.apdrp.ro. 

 

G.A.L. “Colinele Moldovei” va verifica conformitatea 

proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate în 

conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare 

măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează 

proiectul depus. Experţii GAL vor completa „Fişa de 

verificare a conformităţii”- Formularul GE 2.1L şi „Fişa 

de verificare a eligibilităţii” Formularul GE 3.1L, 

aferente măsurii în care se încadrează scopul 

proiectului depus. Se vor folosi formularele şi 

metodologia de completare a acestora utilizând 

manualele de implementare a procedurii publicate 

pe site-ul www.apdrp.ro.  

 

Pentru proiectele integrate, care au obiective ce se 

regăsesc în scopul mai multor submăsuri/ 

Modul de distribuire a responsabilităţilor pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar 
 

Sarcina GAL CDRJ AM Agentia de Plati 

Informare X   

Sprijinirea elaborarii proiectelor X   

Lansarea apelului pentru proiecte X   

Selectarea proiectelor X   

Controlul administrativ al dosarelor  X X 

Decizie X   

Notificarea catre beneficiar   X X 

Monitorizare X  X 

Plata   X 

Control  X X 

Arhivare X   

 
 

http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/
http://www.apdrp.ro/


PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

216 

componente din cadrul aceleaşi măsuri sau se 

regăsesc în scopul mai multor măsuri din cadrul unei 

axe sau din axe diferite, experţii G.A.L. “Colinele 

Moldovei” vor completa Fişele de verificare ale 

conformităţii şi eligibilităţii aferente fiecărei 

submăsuri/ componente/ măsuri. Solicitanţii 

proiectelor integrate vor fi obligaţi să completeze şi 

să depună la Cererea de Finanţare formularele de 

buget indicativ aferente fiecărui tip de acţiune din 

cadrul proiectului respectiv, cât şi bugetul indicativ 

totalizator al proiectului precum şi formulare de Plan 

financiar pentru fiecare tip de acţiune, respectând 

procentul de cofinanţare impus prin măsura în care 

se încadrează acţiunea. 

 

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare 

aparţine unuia din membrii CS sau afini, în 

conformitate cu prevederile legale, persoana 

(organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru 

sesiunea de selecţie în cauză. În cazul în care unul 

dintre membrii desemnaţi de CS constată că se află în 

situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia 

de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa 

comitetului respectiv. 

 

Proiectele care nu corespund obiectivelor şi 

priorităţilor stabilite în Planul de Dezvoltar a 

microregiunii G.A.L. “Colinele Moldovei” pe baza 

căruia GAL a fost selectat, nu vor fi selectate în 

vederea depunerii la CDRJ/APDRP. 

 

Selecţia proiectelor va fi efectuată de G.A.L “Colinele 

Moldovei” prin Comitetul de Selecţie. Criteriile de 

selecţie şi punctajele acordate vor fi stabilite în 

exclusivitate de către GAL, pe baza strategiei de 

dezvoltare ţinând cont de specificul local. 

 

Comitetul de Selecţie GAL “Colinele Moldovei” va 

întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de 

selecţie, care trebuie să cuprindă toate criteriile de 

selecţie stabilite la nivelul GAL şi punctajul obţinut, 

precum şi următoarele informaţii: 

→ Obiectivele proiectului se încadrează în Planul 

de Dezvoltare Locală; 

→ Bugetul proiectului se încadrează în Planul 

Financiar al GAL; 

→ Valoarea totală a proiectului nu depăşeşte suma 

de 400.000 euro; 

→ Valoarea finanţării nerambursabile nu 

depăşeşte suma de 200.000 euro. 

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie trebuie să fie 

semnată de preşedintele Comitetului de Selecţie şi să 

prezinte ştampila GAL. 

 

Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel 

puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societate 

civilă. Pentru transparenţa procesului de selecţie a 

proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de 

control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte 

şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale de la nivelul judeţului Botoşani din 

cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală 

Judeţean. 

 

Comitetul de selecţie al G.A.L. “Colinele Moldovei” 

vor notifica solicitantul asupra rezultatului selecţiei. 

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de 

faptul că proiectele acestora nu au fost selectate pot 

depune contestaţii la sediul GAL, în termen de 5 zile 

de la primirea notificării. Contestaţiile primite vor fi 

analizate de către o Comisie de Contestaţii înfiinţată 

la nivelul GAL, cu o componenţă diferită faţă de cea a 

Comitetului de Selecţie.  

 

GAL “Colinele Moldovei” îşi va elabora un 

Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru 

soluţionarea contestaţiilor. În urma verificării 

contestaţiilor depuse, Comisia de Contestaţii va 

emite un Raport de contestaţii ce va conţine 

rezultatele analizării contestaţiilor. Rezultatul 

analizei contestaţiei va fi adus la cunoştinţa 

contestatarului în maxim 30 de zile de la depunerea 

contestaţiei. După apariţia raportului de soluţionare 

a contestaţiilor pe site-ul GAL, soluţia rămâne 

definitivă. În urma soluţionării contestaţiilor, G.A.L. 

“Colinele Moldovei” va publica Raportul de 

Contestaţii care va conţine denumirea solicitantului şi 

a proiectelor ce vor fi depuse la CDRJ/OJPDRP . În 

momentul depunerii la OJPDRP, proiectele selectate 

în urma analizei unei contestaţiivor avea ataşat 

obligatoriu şi Raportul de contestaţii semnat de 

preşedintele Comisiei de contestaţii şi având aplicată 

ştampila GAL.  

 

Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către 

G.A.L. “Colinele Moldovei” la OJPDRP, fiecare fiind 

însoţită de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de 

verificare a eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor 
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de selecţie, întocmită de Comitetul de Selecţie al 

GAL. Toate proiectele selectate de către GAL, 

indiferent de specificul acestora, vor fi depuse de 

către GAL la OJPDRP. Reprezentantul GAL va semna 

de luare la cunoştinţă pe partea I a Fişei de 

conformitate, la sediul OJPDRP. 

 

După ce proiectele au fost selectate la nivelul G.A.L. 

“Colinele Moldovei”, reprezentantul GAL va depune 

proiectul (Cererea de Finanţare şi anexele acesteia) 

la OJPDRP, în vederea finanţării. Cererile de 

Finanţare vor fi însoţite obligatoriu de Fişa de 

verificare a conformităţii şi Fişa de verificare a 

eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de 

selecţie, care să prezinte semnătura preşedintelui 

Comitetului de Selecţie şi ştampila GAL. Proiectul 

trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 

eligibilitate specifice fiecărei măsuri în care se 

încadrează, cu precizarea că, pentru proiectele ce 

prevăd construcţii şi/sau montaj, solicitantul este 

obligat să depună, împreună cu Cererea de 

Finanţare, Proiectul tehnic al investiţiei pentru care 

se solicită finanţare. Pentru proiectele ce se 

încadrează în obiectivele Măsurii 221, la Cererea de 

Finanţare trebuie să existe ataşat proiectul de 

împădurire, avizat de ITRSV. 

 

La nivelul OJPDRP se va realiza o triere a Cererilor de 

Finanţare, depuse de către G.A.L. “Colinele 

Moldovei”, în funcţie de specificul proiectelor, astfel 

proiectele care se încadrează în obiectivele Măsurilor 

141 şi 142, vor fi transmise de către OJPDRP la 

Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean, în 

vederea verificărilor. Aceste proiecte vor urma fluxul 

procedural stabilit la nivelul CDRJ. Celelalte Cereri de 

Finanţare vor intra în verificările realizate la nivelul 

structurilor APDRP. 

 

GAL “Colinele Moldovei” va depune Cererea de 

Finanţare în două exemplare la referentul Serviciului 

Verificare Cereri de Finanţare (SVCF) din cadrul 

OJPDRP din judeţul Botoşani, împreună cu 

documentele originale (pentru care a ataşat copii). 

Fiecare exemplar va conţine Cererea de Finanţare 

corect completată şi anexele tehnice şi 

administrative ale acesteia. Cererea de Finanţare va fi 

însoţită în mod obligatoriu de Fişa de verificare a 

conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii şi Fişa 

de verificare a criteriilor de selecţie / Raportul de 

contestaţii, întocmite de GAL. Pe parcursul etapelor 

de verificare, OJPDRP/ CRPDRP poate solicita 

informaţii suplimentare solicitantului sau GAL. 

Structurile teritoriale ale APDRP verifică 

conformitatea şi eligibilitatea proiectului şi 

efectuează verificarea pe teren a potenţialului 

beneficiar, conform procedurilor de implementare a 

măsurii în care se încadrează proiectul depus. 

 

CRPDRP/ OJPDRP verifică existenţa Fişei de verificare 

a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii şi Fişa 

de verificare a criteriilor de selecţie întocmită de 

Comitetul de Selecţie al GAL “Colinele Moldovei”, 

prin care GAL alege proiectul pe baza încadrării în 

planul de dezvoltare din punct de vedere al 

obiectivului proiectului şi încadrarea în planul 

financiar. CRPDRP va transmite o notificare către 

solicitant şi una către GAL, de înştiinţare cu privire la 

aprobarea sau neaprobarea proiectului. În termen de 

5 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitanţii 

pot depune contestaţii privind decizia de finanţare a 

proiectelor rezultată ca urmare a verificării 

eligibilităţii, la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit responsabil de primirea 

proiectului. Contestatorii vor fi înştiinţaţi despre 

rezultatul analizei contestaţiei de către CRPDRP/ 

DATL-SL (în funcţie de structura care instrumentează 

contestaţia), în termen de 30 de zile de la depunerea 

contestaţiei. După această etapă urmează încheierea 

contractului între beneficiar şi CRPDRP. 

 

Proiectele care au fost selectate de GAL în urma 

lansării Apelului de Selecţie, de către acesta, vor fi 

încadrate ca modalitate şi flux de verificare, într-una 

dintre măsurile celor trei axe, în funcţie de scopul 

propus, astfel: 

→ în măsurile din axa 1, proiectele care au ca scop 

creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi 

forestier; 

→ în măsurile din axa 2, proiectele care au ca scop 

îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural; 

→ în măsurile din axa 3, proiectele care au ca scop 

creşterea calităţii vieţii şi diversificarea 

economiei rurale. 

 

În cazul proiectelor integrate, care au obiective ce se 

regăsesc în scopul mai multor submăsuri/ 

componente din cadrul aceleaşi măsuri sau se 

regăsesc în scopul mai multor măsuri din cadrul unei 

axe sau din axe diferite, experţii vor completa Fişele 

de verificare ale conformităţii şi eligibilităţii aferente 

fiecărei submăsuri/ componente/măsuri. Se vor 

completa formularele din cadrul manualelor de 
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implementare a procedurii publicate pe site-ul 

www.apdrp.ro . Solicitanţii proiectelor integrate vor 

fi obligaţi să completeze şi să depună la Cererea de 

Finanţare formularele de buget indicativ aferente 

fiecărui tip de acţiune din cadrul proiectului 

respectiv, cât şi bugetul indicativ totalizator al 

proiectului precum şi formulare de Plan financiar 

pentru fiecare tip de acţiune, respectând procentul 

de cofinanţare impus prin măsura în care se 

încadrează acţiunea.  

 

Pentru toate tipurile de proiecte finanţate, 

contractarea, derularea achiziţiilor, verificările în 

perioada de derulare a contractului, derularea 

procedurii de plată precum şi monitorizarea ex-post 

se vor desfăşura conform procedurii de 

implementare stabilită pentru măsura în care se 

regăseşte scopul proiectului finanţat prin axa 

LEADER. Se vor completa Pistele de Audit aferente 

măsurii în care se încadrează proiectul finanţat prin 

măsura 41, pentru fiecare etapă de implementare a 

proiectului.

 

MODEL DE PISTA DE AUDIT PENTRU CEREREA DE FINANTARE 

Masura 1 

Cererea de proiecte: D-n, -a 

Titlul Proiectului 

Nume si prenume / Denumire solicitant 

Activitatea Institutia  Cine a 
efectuat 
Nume si 
semnatura 
Data 

Cine a 
verificat 
Nume si 
semnatura 
Data 

Statut 
Cerere de 
finantare 

Documente 
completate / 
intocmite 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Verificarea conformitatii, inregistrarea 
Cererii de finatare si a Dosarului Administrativ 

     

2. Intocmirea calendarului privind verificarea 
cererii de finantare 

     

3. Intocmirea tabelului centralizator privind 
situatia cererilor de finantare depuse si 
transmiterea acestuia 

     

4. Verificarea si finalizarea conditiilor minime 
de acordare a sprijinului si a criteriilor de 
selectie. Verificarea pe teren.  

     

5. Verificarea prin sondaj      

6. Intocmirea si transmiterea Raportului de 
evaluare a cererilor de finantare si a Listei 
cererilor de finantare eligibile / neeligibile / 
retrase 

     

7. Notificarea beneficiarilor cu rezultatul 
verificarii cererilor de finantare 

     

8. Primirea Raportului de Selectie, insotit de 
Lista proiectelor selectate pentru finantare in 
vederea notificarii beneficiarilor 

     

9. Notificarea beneficiarilor cu rezultatul 
verificarii cererilor de finantare stabilit in 
Raportul de selectie 

     

10. Primirea si solutionarea contestatiilor 
pentru proiecte, intocmirea si transmiterea 
situatiei proiectelor dupa solutionarea 
contestatiilor 

     

11. Primirea Raportului de contestatii insotit de 
Lista proiectelor selectate pentru finantare in 

     

http://www.apdrp.ro/
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Monitorizarea 
 
Procesul de monitorizare incepe din momentul 

semnarii contractului de finantare si continua pe tot 

parcursul perioadei de implementare a proiectului si 

dupa finalizarea implementarii activitatilor 

proiectului (respectiv pe perioada de valabilitate a 

contractului de finantare). 

 

In perioada de implementare a activitatilor 

proiectului se vor asigura ca exista un management 

eficient al proiectului, ca activitatile proiectului se 

desfasoara in conformitate cu calendarul prevazut in 

contract, ca se realizeaza indicatorii prevazuti in 

contractele de finantare, ca proiectele respecta 

egalitatea de sanse si nediscriminarea si a dezvoltarii 

durabile, legislatia privind achizile publice precum si 

celelalte conditionalitati prevazute in contractele de 

finantare pe fiecare masura in parte conform PNDR. 

 

In perioada de dupa finalizarea implementarii 

activitatilor proiectului se vor asigura ca proiectele isi 

mentin indicatorii de realizare, ca proiectele respecta 

egalitatea de sanse si nediscriminarea, dezvoltarea 

durabila, ca sunt respectate conditiile contractului de 

finantare. 

 

In procesul de monitorizare se vor urmari 

principalele aspecte: 

- Asigurarea cadrului procedural pentru 

monitorizarea proiectelor si verificarea 

modului in care actorii implicati in procesul de 

monitorizare respecta prevederile 

procedurale, in vederea realizarii indicatorilor 

si obiectivelor prevazute in strategia de 

dezvoltare locala; 

- Propunerea de masuri de remediere a 

deficientelor semnalate, ori de cate ori se 

impune; 

 

 

 

 

 

 

- Emite clarificari catre Beneficiari cu privire la 

aplicarea uniforma a procedurilor de lucru si 

cu privire la prevederile contractelor de 

finantare si asigura instruirea adecvata a 

acestora; 

 

Rolul Grupului de Actiune Locala „Colinele Moldovei” 

in procesul de monitorizare este de a asigura un 

dispozitiv riguros şi transparent  de vizualizare  a 

modului în care are loc gestionarea financiară a 

implementării strategiei de dezvoltare, care să 

permită colectarea sistematică şi structurarea anuală 

a datelor cu privire la activităţile desfăşurate.  

 

Semestrial se vor elabora rapoarte privind situaţia 

financiară a implementării proiectelor cuprinse în 

Planul de dezvoltare.  

 

Evaluarea 
 
G.A.L. „Colinele Moldovei” va dispune de un 

dispozitiv clar de organizare a inregistrarii si 

raportarii catre AM a unor sugestii si remarci privind 

rezultatelor implementarii proiectelor in cadrul 

strategiei de dezvoltare locala.  

 

Evaluarea implementării prezentului Plan de 

dezvoltare se va realiza pe baza unei liste precise de 

indicatori. De asemenea, se vor realiza rapoarte de 

evaluare semestriale si un raport final de evaluare 

care să arate stadiul implementării proiectelor din 

planul de dezvoltare. Monitorizarea si evaluarea va 

asigura implementarea efectiva si la timp a 

proiectelor, managementul finantelor publice, 

inclusiv administrarea adecvata a resurselor 

proiectului si monitorizarea efectiva si evaluarea 

activitatilor si rezultatelor acestuia. In vederea 

vederea notificarii beneficiarilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu rezultatul 
verificarii cererilor de finantare stabilit in 
Raportul de contestatii 

     

13. Finalizarea completarii Dosarului 
administrativ si transmiterea acestuia  

     

14. Intocmirea borderourilor de transmitere a 
cererii de finantare originale si a dosarelor 
administrative in vederea contractarii 
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aprobarii rapoartelor de evaluare, in scopul efectuarii 

platilor se va efectua auditul de catre auditorul 

stabilit. 

 

Fiecare proiect pentru care s-a semnat un contract 

de finantare are desemnat un ofiter de monitorizare 

pe toata perioada de implementare. Responsabilul 

de monitorizare din cadrul GAL „Colinele Moldovei” 

trebuie sa urmareasca implementarea proiectului 

privind rezultatele, si indeplinirea indicatorilor, sa 

semnaleze din timp eventualele probleme care apar 

in implementarea proiectelor si sa propuna masuri 

de remediere a deficientelor semnalate.  

 

Ofiterul de monitorizare verifica daca datele 

rapoartelor de evaluare intermediare si finale 

elaborate catre beneficiari arata ca proiectul se 

implementeaza in conformitate cu prevederile 

contractuale si respecta prevederile legislatiei 

nationale si comunitare. Ofiterul de monitorizare 

verifica rezultatele raportate in perioda de raportare 

si urmareste evolutia in timp a indicatorilor stabiliti 

prin contractul de finantare. 

 

Monitorizarea ex post: se asigura ca in conformitate 

cu prevederile art 57 din regulamentul CE 1083/2007, 

operatiunea pastreaza contributia din fonduri 

europene daca timp de 3/ 5 ani de la incheierea 

proiectului aceasta nu a inregistrat modificari 

substantiale, inclusiv monitorizarea indeplinirii 

indicatorilor post implementare. In perioada de 

monitorizare ex-post, se va efectua 1 vizita de 

monitorizare pe an, pentru fiecare proiect 

implementat. 

 

Indicatori obtinuti in urma implementari proiectelor 

pe toate masurile cuprinse in strategia de dezvoltare 

locala si care vor sta la baza etapei de evaluare sunt 

următorii: 

 

 

Măsura 1.  
DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR AGRICOLE 

Indicatori 

- Număr total de tineri fermieri sprijiniţi (din care femei; împărţite în funcţie de tipul sectorului 

agricol/tipul de producţie); 

- Volumul total al investiţiilor realizate de tinerii fermieri; 

- Număr total de exploataţii care primesc sprijin pentru investiţii (împărţite în funcţie de statutul juridic, 

gen şi categoria de vârstă a beneficiarului); 

- Numărul de tineri care primesc sprijin pentru modernizarea exploataţiilor agricole; 

- Volumul total al investiţiilor în modernizarea exploataţiilor agricole (împărţit în funcţie de tipul de 

investiţie şi tipul de sector agricol); 

- Numărul de exploataţii care realizează/introduc noi produse şi/sau noi tehnologii (împărţit în funcţie 

de reorganizarea producţiei); 

- Număr de ferme de semi-subzistenţă sprijinite (împărţite în funcţie de statutul juridic; genul şi vârsta 

beneficiarului; din zone defavorizate, care aplică pentru agromediu); 

- Dimensiunea fermelor de semi-subzistenţă sprijinite; 

- Număr de ferme care introduc noi produse; 

- Număr de ferme intrate pe piaţă; 

- Număr de exploataţii care îndeplinesc standardele comunitare ca urmare a sprijinului primit; 

- Număr de grupuri de producători sprijinite (din care pentru produse ecologice; împărţite în funcţie de 

sectorul agricol); 

- Cifra de afaceri a grupurilor de producători sprijinite; 

- Număr de fermieri consiliaţi (din care femei); 

- Număr de fermieri consiliaţi pentru Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă; 

- Număr de fermieri consiliaţi pentru Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri; 

- Număr de fermieri consiliaţi pentru Măsura 214 – Plăţi de agro-mediu; 

- Număr de fermieri consiliaţi pentru Măsura 221 – Prima împădurire a terenurilor agricole. 
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Măsura 2.  
INVESTIŢII ÎN INDUSTRIA AGROALIMENTARĂ ŞI DE PRELUCRARE A LEMNULUI 

Indicatori 

- Număr total al întreprinderilor de procesare a produselor agricole sprijinite (împărţite în funcţie de 

mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Volumul total al investiţiilor realizate de întreprinderile de procesare a produselor agricole sprijinite 

(împărţite în funcţie de mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Număr total al întreprinderilor de procesare a produselor forestiere sprijinite (împărţite în funcţie de 

mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Volumul total al investiţiilor realizate de întreprinderile de procesare a produselor forestiere sprijinite 

(împărţite în funcţie de mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Numărul de întreprinderi care introduc produse agricole noi si/sau tehnici noi (împărţite în funcţie de 

tipul de sector şi reorganizarea producţiei prin produse noi/tehnologii noi); 

- Numărul de întreprinderi care introduc produse forestiere noi si/sau tehnici noi (împărţite în funcţie de 

tipul de sector şi reorganizarea producţiei prin produse noi/tehnologii noi); 

- Numărul întreprinderilor de procesare a produselor forestiere retehnologizate; 

- Numărul participanţi la activităţi de formare profesională (din care: tineri cu vârsta de maxim 40 de ani; 

femei); 

- Numărul total de zile realizate de toţi participanţii la activităţi de formare profesională; 

- Numărul de participanţi care au terminat cu succes activităţile de formare profesională (din care: tineri 

cu vârsta de maxim 40 de ani; femei); 

- Tipul participanţilor la activităţile de formare profesională (activi în agricultură, în industria alimentară, 

în silvicultură); 

- Numărul de participanţi la acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe profesională (din care: tineri cu 

vârsta de maxim 40 de ani; femei); 

- Numărul total de zile realizate de toţi participanţii la acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe 

profesională; 

- Numărul de participanţi care au terminat cu succes acţiunile de informare şi difuzare de cunoştinţe 

profesională (din care: tineri cu vârsta de maxim 40 de ani; femei); 

- Tipul participanţilor la acţiunile de informare şi difuzare de cunoştinţe (activi în agricultură, în industria 

alimentară, în silvicultură); 

- Număr de fermieri care au aplicat pentru schema de agromediu si au parcurs un modul de formare 

profesională sau au participat la acţiuni de informare; 

- Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind protecţia mediului; 

- Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru măsura 112 ”Instalarea 

tinerilor fermieri”; 

- Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru măsura 141 „Sprijinirea 

fermelor de semi-subzistenta”; 

- Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind noi tehnologii 

informaţionale, introducerea de inovaţii etc.; 

- Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul privind diversificarea 

activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena si siguranţa alimentelor, 

crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor, siguranţa muncii, 

folosirea fertilizanţilor si amendamentelor în agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii 

Europene. 

 

 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

222 

 

Măsura 3 
ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR NON-AGRICOLE 

Indicatori 

- Număr total de microîntreprinderi sprijinite (împărţite în funcţie de statutul juridic, categoria de vârstă, 

gen, tipul micro-întreprinderii, tipul investiţiei); 

- Volumul total al investiţiilor realizate; 

- Număr total de microîntreprinderi create; 

- Număr brut de locuri de muncă create; 

- Creşterea cifrei de afaceri. 

 

 

 

Măsura 4.  
DEZVOLTAREA SERVICIILOR PUBLICE DIN MICROREGIUNE 

Indicatori 

- Număr de comune sprijinite; 

- Volumul total al investiţiilor; 

- Populaţia din mediul rural ce beneficiază de servicii îmbunătăţite; 

- Număr de spaţii verzi amenajate; 

- Suprafaţa spaţiilor verzi amenajate; 

- Număr de locuri de joacă pentru copii amenajate; 

- Număr de aşezăminte culturale reabilitate/modernizate; 

- Număr de creşe construite, amenajate şi dotate; 

- Număr de centre sociale pentru persoane vârstnice construite, amenajate şi dotate; 

- Număr de unităţi educaţionale reabilitate; 

- Număr de unităţi educaţionale extinse. 

 

 

 

Măsura 5.  
DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE DIN MICROREGIUNEA G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

Indicatori 

- Creşterea numărului de sosiri turistice în localităţile componente ale G.A.L. „Colinele Moldovei”; 

- Creşterea numărului de înnoptări în localităţile componente ale G.A.L. „Colinele Moldovei”; 

- Creşterea duratei medii de şedere; 

- Creşterea indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică; 

- Număr structuri de primire turistică modernizare/construite; 

- Număr de zone de agrement construite; 

- Număr de campanii de promovare turistică realizate; 

- Numărul de noi activităţi turistice sprijite (împărţite în funcţie de tipul de acţiune); 

- Volumul total al investiţiilor (împărţite în funcţie de tipul de acţiune); 

- Numărul brut de locuri de muncă create împărţit pe categorie de gen şi vârstă; 

- Numărul de acţiuni turistice în infrastructura recreaţională şi de primire turistică (împărţite în funcţie de 

tipul de acţiune); 

- Numărul de structuri de primire turistică care îşi diversifică gama de servicii turistice. 
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Măsura 6.  
INTRODUCEREA DE METODE ŞI TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN ÎNTREPRINDERILE ECONOMICE DIN 
MICROREGIUNE 

Indicatori 

- Număr de G.A.L.-uri cu care se realizează acţiuni de cooperare; 

- Număr total al întreprinderilor de procesare a produselor agricole sprijinite (împărţite în funcţie de 

mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Volumul total al investiţiilor realizate de întreprinderile de procesare a produselor agricole sprijinite 

(împărţite în funcţie de mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Număr total al întreprinderilor de procesare a produselor forestiere sprijinite (împărţite în funcţie de 

mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Volumul total al investiţiilor realizate de întreprinderile de procesare a produselor forestiere sprijinite 

(împărţite în funcţie de mărime, tipul de sector, tipul de activitate); 

- Numărul întreprinderilor de procesare care şi-au îmbunătăţit managementul calităţii; 

- Numărul întreprinderilor de procesare a produselor forestiere retehnologizate; 

- Număr de beneficiari care au participat la programul de formare profesională privind inovarea în lanţul 

agro-alimentar. 

 

 

Măsura 7.  
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU DIN MICROREGIUNE 

Indicatori 

- Număr de exploataţii forestiere sprijinite (împărţit în funcţie de tipul de proprietar); 

- Volumul total al investiţiilor (împărţit în funcţie de tipul de proprietar); 

- Numărul de exploataţii care introduc noi produse si/sau tehnologii (defalcate după tipul de redistribuire 

a producţiei); 

- Numărul de proiecte de îmbunătăţire a structurii pădurii; 

- Număr hectare pe care s-a îmbunătăţit structura pădurii; 

- Numărul total de beneficiari care primesc sprijin pentru împădurire (împărţit în funcţie de tip de 

proprietate, perioada angajamentului, obiectivul de mediu); 

- Suprafaţa totală de teren împădurită (împărţit în funcţie de tip de proprietate, perioada angajamentului, 

obiectivul de mediu, structura majoritară pe specii); 

- Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la biodiversitate şi înaltă valoare naturală a terenului 

forestier); 

- Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la îmbunătăţirea calităţii apei; 

- Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice; 

- Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la îmbunătăţirea calităţii solului; 

- Suprafaţa de teren sprijinită care contribuie la evitarea marginalizării şi a abandonului terenului. 

 

 

 
Controlul 
 
Vizitele de monitorizare trebuie sa contribuie la 

evitarea problemelor, prin identificarea timpurie a 

acestora, precum si a oricaror dificultati ce pot afecta 

implementarea cu succes a proiectului.  

 

Rolul vizitelor de monitorizare este de a se asigura ca 

proiectul va fi implementat in conformitate cu 

termenii in care a fost  probat, iar in cazul unor 

probleme in implementare sa decida modul cel mai 

potrivit pentru rezolvarea problemelor. 

 

Pentru fiecare proiect se va realiza o vizită la faţa 

locului la 6 luni. Scopul vizitei de monitorizare este 

de a verifica la fata locului progresul fizic al 

proiectelor si acuratetea datelor inscrise in 

rapoartele de evaluare intermediare si finale, 

culegerea de date suplimentare vizand stadiul 
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implementarii proiectului (probleme intampinate), 

precum si de a asigura o comunicare adecvata cu 

beneficiarii proiectelor. 

 

Programarea vizitelor (controalelor) va trebui sa aiba 

in vedere anumite principii, cum ar fi: eficienta unor 

astfel de demersuri, pastrarea bunelor relatii 

contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin 

tehnic legate de proiect etc. 
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III.4. ACŢIUNI DE COOPERARE ŞI FUNCŢIONARE ÎN 

CADRUL REŢELEI NAŢIONALE DE DEZVOLTARE 

RURALĂ 
 

III.4.1. Cooperare 

 
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” va 

implementa acţiuni de cooperare, în vederea 

extinderii experienţelor locale pentru îmbunătăţirea 

strategiei de dezvoltare locală, în vederea dobândirii 

de informaţii şi idei noi, şi în vederea deprinderii din 

experienţa altor regiuni de la nivel naţional. Rolul 

central al acţiunilor de cooperare ce vor fi realizate în 

perioada implementării prezentului plan de 

dezvoltare este de a stimula şi sprijini inovaţia şi de  a 

dobândi competenţe specifice în acest sens. 

 

Până în prezent, Grupul de Acţiune Locală „Colinele 

Moldovei” nu a desfăşurat proiecte de cooperare. Cu 

toate acestea, în alte domenii membrii GAL au avut în 

implementare proiecte de cooperare cu 

instituţii/reprezentanţi din ţară şi din străinătate. De 

altfel, anumite proiecte de dezvoltare au fost 

implementate de parteneriat chiar de membrii GAL, 

înaintea desfăşurării acestui proiect. Spre exemplu,  

Primăria Flămânzi are în precontractare un proiect 

transfrontalier, împreună cu parteneri din Moldova 

(Primăria Soldăneşti) şi Ucraina (Primaria 

Sochiryany). De asemenea, este în stadiul de 

evaluare un alt proiect cu Republica Moldova 

(Primaria Basarabeasca) si Ucraina (Primaria 

Novodnestrovsk). Primăria Flămânzi a finalizat o  

stategie de dezvoltare  în parteneriat cu Primăria 

Causeni din Republica Moldova.  

 

Acţiunităţi de cooperare sunt desfăşurate de 

membrii din sectorul privat al G.A.L. „Colinele 

Moldovei”. Spre exemplu, Asociatia Cultural Sportivă 

,,Trei Generaţii" desfăşoară actualmente un 

parteneriat cultural cu un ONG din Soldăneşti, 

Republica Moldova în cadrul proiectului „Hora de la 

Flămânzi”. 



PLANUL DE DEZVOLTARE A MICROREGIUNII G.A.L. „COLINELE MOLDOVEI” 

 

 

226 

 

Astfel, la nivelul microregiunii G.A.L. există expertiză 

semnificativă în implementarea de proiecte de 

cooperare, fapt ce va facilita realizarea de astfel de 

acţiuni în perioada următoare. 

 

Parteneriatul 

 

În perioada implementării Planului de dezvoltare a 

microregiunii G.A.L. „Colinele Moldovei se doreşte 

realizarea unui proiect în colaborare cu Asociaţia de 

Dezvoltare Covurlui – judeţul Galaţi, cu care s-a 

semnat un protocol de parteneriat. Responsabilii de 

proiect vor fi, în cazul ambelor asociaţii preşedinţii 

(reprezentanţii legali: d-nul Ciubotariu Costinel, din 

partea Grupului de Acţiune Locală „Colinele 

Moldovei” şi d-nul Floricel Maricel Dima, din partea 

Asociaţiei de dezvoltare Covurlui – judeţul Galaţi.  

 
Integrarea în strategia teritoriului 
 
Proiectul „Program de formare profesională privind 

inovarea în lanţul agro-alimentar” se încadrează în 

măsura 6 – Introducerea de metode şi tehnologii 

inovative în întreprinderile economice din 

microregiune, putând avea o contribuţia importantă 

la atingerea mai multor obiective din cadrul Planului 

de dezvoltare a microregiunii G.A.L. „Colinele 

Moldovei”: 

 

 

→ Obiectiv operaţional 1.1 – Creşterea valorii 

adăugate a produselor agricole; 

→ Obiectiv operaţional 1.2. – Dezvoltarea 

practicilor agriculturii ecologice; 

Nr.crt. Partener/Parteneri Tematica cooperării Obiective Valoarea 
proiectului  

Rezultate 

1 Asociaţia de 
Dezvoltare Covurlui – 
judeţul Galaţi 

Formare 
profesională, 
informare şi difuzare 
de cunoştinţe în 
domeniul inovării în 
industria 
agroalimentară 

Îmbunătăţirea 
cunoştinţelor 
tehnice ale 
persoanelor care 
activează în 
sectorul agricol şi 
agroalimentar prin 
realizarea în 
comun a unui 
program de 
formare 
profesională 
privind inovarea în 
lanţul 
agroalimentar. 

30.000 € - 1 studiu privind 
identificarea modalităţilor 
de abordare inovativă a 
dezvoltării afacerilor din 
lanţul agroalimentar şi a 
oportunităţilor de 
finanţare a inovării; 

- 1 ghid al bunelor practici 
privind inovarea în lanţul 
agroalimentar; 

- 2 seminarii de prezentare 
a oportunităţilor aduse de 
inovare şi a modelelor de 
succes privind inovarea în 
lanţul agroalimentar; 
1 program comun de 
formare profesională a 
persoanelor care 
activează în sectorul 
agricol şi agroalimentar 
privind inovarea în lanţul 
agroalimentar; 

- 1 schimb de experienţă 
între persoanele care 
activează în sectorul 
agroalimentar din cele 
două Grupuri de Acţiune 
Locală; 

- Minim 1 grup de lucru 
comun pentru 
identificarea soluţiilor 
inovative de reducere a 
impactului negativ asupra 
mediului a unităţilor din 
industria alimentară; 

- 1 ghid comun privind 
implementarea măsurilor 
inovative de reducere a 
poluării mediului în cadrul 
unităţilor din industria 
agroalimentară. 
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→ Obiectivul operaţional 2.3. – Reducerea 

presiunii activităţilor economice asupra 

factorilor de mediu; 

→ Obiectiv operaţional 3.1 – Reducerea 

fenomenului migraţiei prin atragerea 

tinerilor în sectorul agricol; 

→ Obiectiv operaţional 3.2 – Îmbunătăţirea 

cunoştinţelor tehnice şi economice în 

domeniul agriculturii şi silviculturii.  

 

Implementarea acestui proiect va duce la creşterea 

valorii adăugate din sectorul agricol şi agroalimentar 

cu urmare a faptului că îmbunătăţirea competenţelor 

tehnice va duce la crearea de noi produse, 

îmbunătăţirea proceselor de fabricare, etc. Pentru  a 

asigura plusvaloarea acestui proiect, el va fi 

coordonat cu alte proiecte ce vor fi implementate în 

cadrul planului, precum: Modernizarea/Extinderea/ 

Dotarea unităţilor de procesare din sectorul agricol, 

Înfiinţarea unei reţele de colectare a laptelui la 

nivelul microregiunii, Înfiinţarea unui abator la nivelul 

microregiunii, etc.  

 

Mai mult decât atât proiectul cuprinde acţiune de 

protecţia mediului prin organizarea de grupuri de 

lucru comune pentru identificarea soluţiilor inovative 

de reducere a impactului negativ asupra mediului a 

unităţilor din industria alimentară şi elaborarea unui 

ghid comun privind implementarea măsurilor 

inovative de reducere a poluării mediului în cadrul 

unităţilor din industria agroalimentară. 

 

Cooperarea cu Asociaţia de dezvoltare Covurlui – 

judeţul Galaţi este esenţială în cadrul proiectului 

„Program de formare profesională privind inovarea 

în lanţul agro-alimentar”, întrucât acţiunile cuprinse 

în cadrul acestuia vor duce la accelerarea asimilării 

inovării în cadrul industriei agroindustriale.  

 
Tipul de proiect 
 
Proiectul „Program de formare profesională privind 

inovarea în lanţul agro-alimentar” va cuprinde 

următoarele acţiuni comune: 

1. Elaborarea unui studiu privind identificarea 

modalităţilor de abordare inovativă a dezvoltării 

afacerilor din lanţul agroalimentar şi a 

oportunităţilor de finanţare a inovării; 

2. Elaborarea unui ghid al bunelor practici privind 

inovarea în lanţul agroalimentar; 

3. Desfăşurarea de seminarii de prezentare a 

oportunităţilor aduse de inovare şi a modelelor 

de succes privind inovarea în lanţul 

agroalimentar; 

4. Desfăşurarea unui program comun de formare 

profesională a persoanelor care activează în 

sectorul agricol şi agroalimentar privind 

inovarea în lanţul agroalimentar; 

5. Schimb de experienţă între persoanele care 

activează în sectorul agroalimentar din cele 

două Grupuri de Acţiune Locală. 

6. Desfăşurarea unor grupuri de lucru comune 

pentru identificarea soluţiilor inovative de 

reducere a impactului negativ asupra mediului a 

unităţilor din industria alimentară;  

7. Elaborarea unui ghid comun privind 

implementarea măsurilor inovative de reducere 

a poluării mediului în cadrul unităţilor din 

industria agroalimentară. 

 

 
Aspecte tehnice 
 
Indicatorii de monitorizare ai proiectului „Program 

de formare profesională privind inovarea în lanţul 

agro-alimentar” sunt: 

→ Număr de studii privind identificarea 

modalităţilor de abordare inovativă a dezvoltării 

afacerilor din lanţul agroalimentar şi a 

oportunităţilor de finanţare a inovării; 

→ Număr de ghiduri de bună practică privind 

inovarea în lanţul agroalimentar; 

→ Număr de seminarii de prezentare a 

oportunităţilor aduse de inovare şi a modelelor 

de succes privind inovarea în lanţul 

agroalimentar; 

→ Număr de participanţi la seminariile de 

prezentare a oportunităţilor aduse de inovare şi 

a modelelor de succes privind inovarea în lanţul 

agroalimentar; 

→ Număr de programe comune de formare 

profesională a persoanelor care activează în 

sectorul agricol şi agroalimentar privind 

inovarea în lanţul agroalimentar; 

→ Număr de participanţi la programele comune de 

formare profesională a persoanelor care 

activează în sectorul agricol şi agroalimentar 

privind inovarea în lanţul agroalimentar; 

→ Număr de schimburi de experienţă între 

persoanele care activează în sectorul 

agroalimentar din cele două Grupuri de Acţiune 

Locală; 

→ Număr de participanţi la schimburile de 

experienţă între persoanele care activează în 
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sectorul agroalimentar din cele două Grupuri de 

Acţiune Locală; 

→ Număr de grupuri de lucru comune pentru 

identificarea soluţiilor inovative de reducere a 

impactului negativ asupra mediului a unităţilor 

din industria alimentară; 

→ Număr de participanţi la grupurile de lucru 

comune pentru identificarea soluţiilor inovative 

de reducere a impactului negativ asupra 

mediului a unităţilor din industria alimentară; 

→ Număr de ghiduri comune privind 

implementarea măsurilor inovative de reducere 

a poluării mediului în cadrul unităţilor din 

industria agroalimentară. 

 
Rezultatele concrete ale acestui proiect sunt: 

→ 1 studiu privind identificarea modalităţilor de 

abordare inovativă a dezvoltării afacerilor din 

lanţul agroalimentar şi a oportunităţilor de 

finanţare a inovării; 

→ 1 ghid al bunelor practici privind inovarea în 

lanţul agroalimentar; 

→ 2 seminarii de prezentare a oportunităţilor 

aduse de inovare şi a modelelor de succes 

privind inovarea în lanţul agroalimentar; 

→ Minim 20 participanţi la seminariile de 

prezentare a oportunităţilor aduse de inovare şi 

a modelelor de succes privind inovarea în lanţul 

agroalimentar; 

→ 1 program comun de formare profesională a 

persoanelor care activează în sectorul agricol şi 

agroalimentar privind inovarea în lanţul 

agroalimentar; 

→ Minim 20 participanţi la programele comune de 

formare profesională a persoanelor care 

activează în sectorul agricol şi agroalimentar 

privind inovarea în lanţul agroalimentar; 

→ 1 schimb de experienţă între persoanele care 

activează în sectorul agroalimentar din cele 

două Grupuri de Acţiune Locală; 

→ Minim 10 participanţi la schimburile de 

experienţă între persoanele care activează în 

sectorul agroalimentar din cele două Grupuri de 

Acţiune Locală; 

→ Minim 1 grup de lucru comun pentru 

identificarea soluţiilor inovative de reducere a 

impactului negativ asupra mediului a unităţilor 

din industria alimentară; 

→ Minim 20 de participanţi la grupurile de lucru 

comune pentru identificarea soluţiilor inovative 

de reducere a impactului negativ asupra 

mediului a unităţilor din industria alimentară; 

→ 1 ghid comun privind implementarea măsurilor 

inovative de reducere a poluării mediului în 

cadrul unităţilor din industria agroalimentară. 

 

 
Aspecte financiare 

 
Bugetul care va fi alocat de fiecare partener pentru 

implementarea proiectului „Program de formare 

profesională privind inovarea în lanţul agro-

alimentar” este de 30.000 € (total de 60.000 €). 

Acesta este calculat astfel încât să acopere toate 

cheltuielile pe cele 5 acţiuni principale ale proiectului.  
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III.4.2. Participarea GAL în cadrul 

RNDR 
 

Conform Regulamentului CE nr. 1698/2005, art. 68, 

se prevede înfiinţarea de către fiecare stat membru a 

unei Reţele Naţionale Rurale care să grupeze 

organizaţiile şi administraţiile implicate în 

dezvoltarea rurală. Reţeaua Naţională de Dezvoltare 

Rurală (RNDR) constituie o oportunitate în vederea 

unei mai bune integrări a abordărilor din domeniul 

agricol, forestier, mediu social - economic, finanţată 

de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală, precum şi în vederea unei mai bune înscrieri 

în dinamicile/contextele teritoriale. 

 

Acest parteneriat multi-naţional între organizaţii ale 

societăţii civile are un scop bine definit, acela de a 

întări societatea civilă în domeniul rural şi de a 

promova cooperarea intra şi transnaţională în acest 

domeniu. În acest context Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) va aduce pe scenă actori 

din diferite sectoare şi va avea un rol foarte 

important deoarece contribuie la îmbunătăţirea 

comunicării între participanţii la economia rurală. 

 

 

 

 

 

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală va contribui 

la stimularea realizării unor parteneriate active între 

sectoarele public, privat şi neguvernamental, reunind 

în acest fel reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale/centrale implicate în dezvoltarea rurală, 

colectivităţilor  locale, instituţii, ONG-uri interesate 

(asociaţii profesionale, fundaţii), etc. De aceste 

parteneriate va depinde în foarte mare măsură 

succesul dezvoltării rurale. De aceea, reţeaua de 

dezvoltare rurală va trebui  să fie formată  şi 

administrată într-un mod deschis, dinamic şi accesibil 

pentru cei interesaţi şi implicaţi în domeniile 

dezvoltării rurale. 

 

Participarea G.A.L. „Colinele Moldovei” la 

implementarea RNDR 

 

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală are în 

principal rolul de a facilita schimbul de experienţă, de 

a sprijini implementarea şi evaluarea programului de 

dezvoltare rurală şi de a asigura fluxul de informaţii 
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între nivelul local, naţional şi european. 

Misiunea reţelei cuprinde o componentă strategică – 

pentru stabilirea principalelor direcţii de acţiune ale 

reţelei (colectarea şi difuzarea informaţiilor privind 

programele şi politicile de dezvoltare rurală pe plan 

local; valorificarea superioară a competenţelor 

actorilor; dezvoltarea rurală, în general) şi o 

componentă tehnică - pentru punerea în practică a 

elementelor strategice (constituirea unei baze de 

date, a unui ghid, a unui site internet, organizarea de 

seminarii pentru o mai bună comunicare şi pentru 

transparenţă;  servicii de consultanţă direct către 

beneficiari). 

 

Activitatea reţelei va fi coordonată de un Comitet 

Naţional de Coordonare a Reţelei de Dezvoltare 

Rurală, urmând a fi înfiinţate la nivel regional centre 

de resurse (antene) care să sprijine acţiunile 

respectivului Comitet prin contactul permanent cu 

beneficiarii locali. 

 

Planul de acţiune va conţine cel puţin următoarele: 

→ Identificarea şi analiza celor mai bune practici şi 

informarea asupra acestora; 

→ Managementul reţelei; 

→ Organizarea de schimburi de experienţă şi 

know-how; 

→ Pregătirea de programe de instruire pentru 

formarea de grupuri de acţiune locală; 

→ Asistenţă tehnică pentru cooperare. 

 

Grupul de Acţiune Locală „Colinele Moldovei” 

intenţionează să se implice în implementarea reţelei 

la nivel naţional şi european, prin următoarele 

acţiuni: 

→ Înscrierea în cadrul RNDR; 

→ Participarea la acţiunile desfăşurate de RNDR 

(trening, informare, comunicare, etc.) şi 

transmiterea sau implementarea 

rezultatelor/deciziilor la nivelul microregiunii; 

→ Cooperarea cu membrii Reţelei Naţionale de 

Dezvoltare Rurală; 

→ Furnizarea de informaţii necesare în vederea 

implementării RNDR; 

→ Promovarea Reţelei Naţionale de Dezvoltare 

Rurală prin mijloacele ce vor fi utilizate şi pentru 

promovarea microregiunii; 

→ Orice altă activitate necesară în vederea bunei 

implementări a RNDR. 

 

Implicarea G.A.L. „Colinele Moldovei” la Reţeaua 

Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) va avea 

beneficii precum participarea în cadrul acţiunilor 

desfăşurate de RNDR: training, informare, 

comunicare etc. Mai mult decât atât, măsura de 

cooperare naţională şi transnaţională va fi facilitată 

de sprijin metodologic care se va baza, în principal, 

pe reţeaua rurală din România şi reţeaua europeană.  

Astfel, G.A.L. „Colinele Moldovei” se angajează să 

participe la toate activităţile creării şi implementării 

reţelei, care i se vor propune.  

 

GAL “Colinele Moldovei” va juca un rol semnificativ 

in promovarea politicilor si activitatilor Retelei 

Nationale de Dezvoltare Rurala in domeniul 

dezvoltarii rurale. GAL va identifica evenimentele ce 

vor urma, in Romania sau in afara tarii, care pot oferi 

oportunitati importante de a acumula informatii sau 

de a face schimb de idei si experienta in ceea ce 

priveste dezvoltarea rurala.  

 

GAL va oferi suport tehnic membrilor RNDR care 

doresc sa coopereze in scopul de a dezvolta activitati 

antreprenoriale, in contextul PNDR, ca de exemplu: 

I. Promovarea produselor rurale traditionale; 

II. Crearea si functionarea grupurilor de 

producatori; 

III. Imbunatatirea si promovarea facilitatilor si 

serviciilor turistice. 

 

Echipa GAL va include personal specializat care va 

oferi expertiza tematica si va avea capacitatea de a 

utiliza experienta  pentru toate aspectele 

semnificative ale dezvoltarii rurale acoperite de 

RNDR.  

 

Expertiza va fi aplicata in mod flexibil tuturor 

aspectelor activitatii RNDR, spre exemplu in 

sprijinirea schimbului de idei, in identificare bunelor 

practici, in sprijinirea aplicarii bunelor practici in 

regiuni noii, in sprijinirea promovarii produselor 

traditionale, infiintarii grupurilor de producatori si 

imbunatatirii si promovarii facilitatilor si serviciilor 

turistice. 

 

Resursele ce vor fi alocate de G.A.L. „Colinele 

Moldovei” 

 

Pentru implementarea Reţelei Naţionale de 

Dezvoltare Rurală,  Grupul de Acţiune Locală 

„Colinele Moldovei” va aloca atât resurse umane 
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(pregătirea eventualelor informaţii solicitate, 

participarea la acţiunile desfăşurate de RNDR), cât şi 

resurse informaţionale (analize, statistici, etc.).  

 

Iniţiativele pe care le va avea G.A.L. „Colinele 

Moldovei” 

 

Pentru a-şi face cunoscute teritoriul şi acţiunile pe 

care le realizează, Grupul de Acţiune Locală „Colinele 

Moldovei” va realiza atât activităţi de promovare 

prin pagină web, broşuri, pliante, comunicate de 

presă, conferinţe, afişe, etc., cât şi activităţi de 

schimburi de experienţă cu alte G.A.L.-uri din ţară.  
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Lista acronimelor utilizate 

 

 

CAEN Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională 

CDRJ AM Compartiment de Dezvoltare Rurală Judeţeană Autoritatea de management 

FC Fondul de Coeziune 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 

FSE Fondul Social European 

G.A.L. Grup de Acţiune Locală 

INS Institutul Naţional de Statistică 

MF Ministerul Finanţelor Publice 

OJPDRP Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

ONG Organizaţie Non-Guvernamentală 

PATJ Planul de amenajare a teritoriului judeţean 

PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

POR Programul Operaţional Regional 

POSCCE Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 

RNDR Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală 

UE Uniunea Europeană 

UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ( Organizaţia 

Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură) 
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