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CUVÂNT ÎNAINTE 

Stimați cetățeni, 

Strategia este un document obligatoriu și esențial în planificarea 

strategică următoare, asigurând accesul către viitoarele fonduri 

europene și stabilirea parteneriatelor strategice pe principiile 

dezvoltării durabile printr-un amplu proces de planificare a 

obiectivelor determinate de necesitățile actuale ale comunității. 

Administrația publică are obligația să 

gândească și să propună comunității 

proiecte de dezvoltare pe termen 

scurt, mediu și lung, care să 

respecte principiile unei dezvoltări 

durabile ținând cont de resursele 

aflate la dispoziția acesteia.  

Proiectele care au fost implementate, cele care sunt în 

implementare, precum și cele viitoare au menirea de a 
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îmbunătăți viața dumneavoastră și de a oferi o perspectivă 

favorabilă dezvoltării economico - sociale și culturale a localității 

noastre. 

Pe lângă proiectele prioritare pentru perioada 2021 - 2027, 

administrația locală, conștientizează importanța dezvoltării 

economice, sociale și culturale. Atragerea investitorilor, care 

prin capitalul financiar investit, creează noi locuri de muncă, 

devine din acest moment prioritatea  agendei de lucru a 

administrației locale. 

Scopul acestei strategii este acela de a conduce la creșterea 

calității vieții și crearea de noi locuri de muncă implementând 

măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii, 

dezvoltarea agroturismului, dezvoltarea societății civile, 

dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea culturii și a tradițiilor 

populare, sprijinirea mediului de faceri. 
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Strategia își propune imbunătățirea continuă a calității vieții și 

creșterea bunăstării atât pentru generațiile prezente, cât și 

pentru cele viitoare. 

Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și îmi doresc să ne 

bucurăm în continuare de fiecare proiect realizat. 

Sper ca locuitorii comunei Stulpicani să nu rămână impasibili și 

să contribuie constant la procesul de dezvoltare al comunei 

noastre, astfel să ne putem îndeplini gândurile și aspirațiile. 

 

 

Cu stimă, 

Primarul Comunei Stulpicani, Județul Suceava 

Vasile ZAMCU 
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CAPITOLUL 1. CONTEXT MONDIAL ȘI EUROPEAN 

Context mondial 
Anul 2020 va rămâne în istorie ca „anul COVID-19”. Pandemia 

cauzată de noul coronavirus reprezintă un șoc enorm pentru 

economii, atât în Uniunea Europeană, cât și la nivel mondial, cu 

consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. 

La nivel mondial, criza provocată de COVID-19 reprezintă o 

provocare care necesită soluții imediate. Uniunea Europeană a 

elaborat planuri de sprijinire a eforturilor țărilor partenere în 

combaterea pandemiei, realizând o acțiune colectivă concentrată 

pe următoarii piloni: 

➢ soluții la criza sanitară imediată și la nevoile umanitare ce 

decurg din aceasta 

➢ consolidarea sistemelor de sănătate, de aprovizionare cu 

apă și de canalizare ale țărilor partenere: 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 16 

➢ sporirea capacităților de cercetare și de pregătire pentru a 

face față pandemiei. 

➢ atenuarea impactului socioeconomic. 

Comisia Europeană, a realizat în toamna anului 2020 o analiză1 

a activității economice din țările membre UE, din care a reieșit 

următoarele: 

➢ în prima jumătate a anului 2020, activitatea economică din 

Europa a suferit un șoc major și s-a redresat puternic în al 

treilea trimestru, concomitent cu eliminarea treptată a 

măsurilor restrictive. Cu toate acestea, recrudescența din 

ultimele săptămâni a pandemiei duce la o serie de 

perturbări, în timp ce autoritățile naționale introduc noi 

măsuri de sănătate publică pentru a limita răspândirea 

virusului. Previziunile de creștere pe perioada analizată 

 
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1269 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1269
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fac obiectul unui grad extrem de ridicat de incertitudine și 

de riscuri. 

Potrivit previziunilor economice2 formulate de Comisia 

Europeană, economia zonei euro va înregistra următoarele date: 

Economia Zonei Euro- previziuni  

Perioada 
Previziunii 

Anul 2020 Anul 2021 Anul 2022 

Octombrie 2020 scădere de 7,8% creștere de 4,2 % creștere de 3% 
Iunie 2020 scădere de 8,7% creștere de 6,1 % creștere de 6,1% 

sursa: Adaptată după Comisia Europeană- previziuni Economice din 2020 

Din tabelul anterior sesizăm că previziunile din Iunie 2020 erau 

pesimiste cu privire la scăderea economiei în anul 2020 și mai 

optimiste pentru următorii doi ani. Nici în zona euro, nici în UE 

producția nu este preconizată să revină la nivelul pre-pandemic 

în 2022. 

 
2 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-
2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_ro 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_ro
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Impactul economic al pandemiei a variat foarte mult în Uniunea 

Europeană și aceeași variabilitate este valabilă și în ceea ce 

privește perspectivele de redresare. Această neuniformitate 

reflectă răspândirea virusului, strictețea măsurilor de sănătate 

publică adoptate pentru a-l ține sub control, compoziția sectorială 

a economiilor naționale și forța răspunsurilor politice naționale. 

Previziunile au fost elaborate în contextul unei incertitudini grave, 

statele membre anunțând noi măsuri de sănătate publică 

importante în a doua jumătate a lunii octombrie 2020 pentru a 

limita răspândirea virusului. 

Aceste previziuni se bazează pe seria uzuală de ipoteze tehnice 

referitoare la întemeiate pe informațiile disponibile până la data 

de 22 octombrie 2020: 

➢ evoluția cursurilor de schimb 

➢ evoluția ratelor dobânzilor  

➢ evoluția prețurilor produselor de bază 
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Pentru toate celelalte date necesare, inclusiv cele referitoare la 

politicile publice, aceste previziuni iau în considerare informațiile 

disponibile până la data de 22 octombrie, inclusiv. Cu excepția 

cazului în care politicile sunt anunțate în mod credibil și sunt 

detaliate în mod corespunzător, estimările pornesc de la ipoteza 

că politicile nu se modifică. 

Previziunile realizate depind de două ipoteze tehnice importante: 

1. În primul rând, se presupune că măsurile de sănătate 

publică rămân în vigoare într-o anumită măsură în 

perioada analizată în previziuni. Cu toate acestea, după 

înăsprirea lor semnificativă în cel de al patrulea 

trimestru al anului 2020, se estimează că strictețea 

măsurilor va scădea treptat în 2021. Se presupune, de 

asemenea, că impactul economic al unui anumit nivel 

de restricții va scădea în timp, pe măsură ce sistemul 

de sănătate și agenții economici se adaptează la mediul 

creat de pandemie.  
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2. În al doilea rând, având în vedere că relațiile viitoare 

dintre UE și Regatul Unit nu sunt încă clare, previziunile 

pentru 2021 și 2022 se bazează pe o presupunere 

tehnică conform căreia UE și Regatul Unit vor face 

schimburi comerciale în temeiul normelor Organizației 

Mondiale a Comerțului privind clauza națiunii celei mai 

favorizate începând cu 1 ianuarie 2021. Această 

ipoteză este utilizată doar în scop de prognozare și nu 

reflectă nici o anticipare și nici o previziune în ceea ce 

privește rezultatele negocierilor dintre UE și Regatul 

Unit cu privire la relațiile lor viitoare. 

Următoarea previziune a Comisiei Europene va fi o actualizare a 

previziunilor privind PIB-ul și inflația urmează să fie prezentate în 

februarie 2021 și vor fi previziunile economice din iarna anului 

2021. 

La nivel politic global, ne aflăm în fața primirii rezultatului 

alegerilor prezidențiale din Statelor Unite ale Americii: aparent, 
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Joe Biden este viitorul președinte american, dar va mai fi cel puțin 

o perioadă de minim două luni până acesta își va începe 

mandatul. Referitor modul de abordare a relațiilor transatlantice, 

Joe Biden a anunţat la Conferinţa de Securitate de la Munchen, 

din februarie 2019, că America va arăta altfel, iar relaţiile se vor 

reface, îmbunătăți. Candidatul democrat a avut aceeaşi poziţie 

proeuropeană şi pro NATO pe tot parcursul campaniei electorale. 

„Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani”, 

editată de Academia Română în anul 2017 prezintă câteva 

elemente importante pentru contexul mondial, care sunt regăsite 

în discursul președintelui american Donald Trump- acesta 

preciza următoarele:  

 „Susţinem cu tărie NATO, o alianţă care are la bază 

legăturile din timpul celor două Războaie Mondiale, care au 

detronat fascismul, şi un Război Rece care a înfrânt 

comunismul... . Însă partenerii noştri trebuie să-şi 

îndeplinească obligaţiile financiare”. „Iar acum, în urma unor 
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discuţii foarte directe şi deschise, aceştia (N.B. statele 

partenere, ex. România – Parteneriatul strategic) au început 

să facă acest lucru. Ne aşteptăm din partea partenerilor 

noştri, din NATO, din Orientul Mijlociu, din Pacific – să joace 

un rol semnificativ şi direct în operaţiunile militare şi 

strategice şi să-şi achite partea lor din costuri”. 

 „În acelaşi timp, Administraţia mea a răspuns cererilor 

poporului american pentru controlul imigraţiei şi securizarea 

frontierelor. Prin punerea în aplicare a legilor privind 

imigraţia, vom putea mări salariile, ajuta şomerii, să 

economisim miliarde de dolari şi să ne facem mai sigure 

comunităţile noastre”. „Trebuie să restabilim integritatea şi 

aplicarea legii la frontierele noastre. Pentru aceasta, vom 

începe în curând construcţia unui mare zid de-a lungul 

frontierei noastre sudice”.  

 „Mai multe naţiuni din întreaga lume, cum ar fi Canada, 

Australia şi multe altele – au un sistem de imigraţie bazat pe 
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merit. Principiul de bază este acela că persoanele care 

doresc să emigreze într-o ţară trebuie să se poată susţine 

singure din punct de vedere financiar”. „Nu este 

compasiune, ci nesăbuinţă, să permiţi intrarea necontrolată 

a unor persoane din locuri unde o verificare adecvată (în 

materie de securitate) nu este posibilă (...) Nu putem permite 

formarea unui cap de pod pentru terorism în interiorul 

Americii – nu putem permite ca ţara noastră să devină un 

sanctuar pentru extremişti”.  

De asemenea, Donald Trump anunţase faptul că a cerut 

Departamentului Apărării să dezvolte un plan pentru distrugerea 

organizaţiei teroriste Stat Islamic şi noile sancţiuni impuse de 

Washington la adresa entităţilor şi persoanelor care sprijină 

programul balistic al Iranului şi a reafirmat susţinerea sa pentru 

„alianţa de neclintit” a Statelor Unite cu Israelul.  

Potrivit unui sondaj de opinie realizat de CNN şi ORC, peste 75% 

dintre persoanele care au urmărit discursul lui Donald Trump au 
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avut o reacţie pozitivă şi aproape şapte din zece telespectatori 

sunt de părere că politicile propuse de preşedinte vor îndrepta 

Statele Unite ale Americii în direcţia bună. 

 La nivelul anului 2020, candidatul democrat Joe Biden a avut o 

poziţie mai deschisă, proeuropeană şi pro NATO pe tot parcursul 

campaniei electorale. Dacă acesta își va implementa mandatul 

în aceeași direcție, contextul macro-politic va fi favorabil și pentru 

Uniunea Europeană. 

 

Contextul european 
Uniunea Europeană a stabilit o serie de priorități care conturează 

agenda sa politică până în 2024, în urma alegerilor europene din 

mai 2019. Aceste priorități contribuie la abordarea principalelor 

provocări cu care se confruntă UE și cetățenii săi, pe plan politic, 

economic sau social. 
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Prioritățile Uniunii Europene și a statelor membre au fost stabilite 

în urma unui dialog între: 

➢ liderii UE  

➢ miniștrii statelor membre  

➢ instituțiile UE  

➢ grupurile politice din Parlamentul European.  

 

În iunie 2019, liderii Uniunii Europene și-au stabilit prioritățile în 

Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024. Aceasta 

reprezintă o sursă de inspirație pentru prioritățile politice ale 

Comisiei Europene, elaborate înainte de preluarea oficială a 

mandatului de 5 ani. 

  

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro


Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 26 

Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 

 
sursa: adaptare după Consiliul Europei3 

Uniunea Europeană își propune să abordeze provocările interne 

și externe într-un mod integrat. Pentru ca acțiunea externă să fie 

eficace, are nevoie de o bază economică internă solidă. 

Instituțiile de la nivelul UE trebuie să se concentreze asupra a 

ceea ce contează. În concordanță cu principiul subsidiarității și 

cu cel al proporționalității, UE trebuie să acorde o atenție sporită 

 
3 https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/ 

Construirea unei 
Europe ecologice, 

echitabile și neutre 
din punct de vedere 

climatic

Protejarea 
cetățenilor și a 

libertăților

Promovarea 
intereselor și a 

valorilor europene la 
nivel global

Dezvoltarea unei 
baze economice 

solide și dinamice
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aspectelor importante și o atenție redusă amănuntelor. Trebuie 

să le acorde actorilor sociali și economici suficient spațiu să 

respire, să creeze, să inoveze. Va fi important să se colaboreze 

cu cetățenii, cu societatea civilă și cu partenerii sociali, precum și 

cu actorii regionali și locali. Instituțiile noastre de la nivelul UE vor 

lucra în conformitate cu litera și spiritul tratatelor. Ele vor respecta 

principiile democrației, statului de drept, transparenței și egalității 

între cetățeni și între statele membre. Buna guvernanță depinde 

și de o punere în aplicare riguroasă și o asigurare riguroasă a 

respectării normelor și politicilor asupra cărora s-a convenit, 

procese care trebuie monitorizate îndeaproape. 

O prezentare succintă a principalelor priorități politice conturate 

în cadrul Agendei strategice a UE pentru perioada 2019-2024 

este realizată mai jos, în tabelul următor: 
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Agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 

Descrierea priorităților politice 

Prioritățile politice Scurtă descriere 

Protejarea 
cetățenilor și a 
libertăților 

Controlul eficient al frontierelor externe ale UE și dezvoltarea unei 

politici cuprinzătoare în domeniul migrației. Combaterea 

terorismului, a criminalității transfrontaliere și a criminalității online, 

creșterea capacității de reziliență a UE împotriva dezastrelor 

naturale și a celor provocate de om. 

Dezvoltarea unei 
baze economice 
solide și dinamice 

Construirea unei economii reziliente prin aprofundarea uniunii 

economice și monetare, finalizarea uniunii bancare și a uniunii 

piețelor de capital, consolidarea rolului internațional al monedei 

euro, investițiile în competențe și educație, sprijinirea întreprinderilor 

europene, adoptarea transformării digitale și dezvoltarea unei politici 

industriale solide. 

Construirea unei 
Europe ecologice, 
echitabile și neutre 
din punct de vedere 
climatic 

Investițiile în inițiative ecologice care îmbunătățesc calitatea aerului 

și a apei, promovarea agriculturii durabile și protejarea sistemelor de 

mediu și a biodiversității. Crearea unei economii circulare eficiente 

și a unei piețe europene a energiei care să ofere energie durabilă, 

sigură și la prețuri accesibile. O tranziție mai rapidă către surse 

regenerabile de energie și eficiență energetică, reducând, în același 
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timp, dependența UE de sursele externe de energie. Implementarea 

Pilonului european al drepturilor sociale. 

Promovarea 
intereselor și a 
valorilor europene la 
nivel global 

 

Construirea unei politici externe solide, cu o politică de vecinătate 

ambițioasă și un parteneriat cuprinzător cu Africa. Promovarea păcii, 

stabilității, democrației și a drepturilor omului la nivel mondial. 

Asigurarea unui comerț solid, bazat pe multilateralism și pe o ordine 

mondială axată pe norme globale. Asumarea unei responsabilități 

sporite în materie de securitate și apărare, cooperând îndeaproape 

cu NATO. 

sursa: adaptare după Consiliul Europei4 

În septembrie 2015, la Adunarea Generală a Organizației 

Națiunilor Unite, țări din întreaga lume au semnat Agenda 2030 

pentru dezvoltare durabilă a Organizației Națiunilor Unite 

(Agenda 2030 a ONU) și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă 

(ODD) ale acesteia, stabilind împreună o listă de acțiuni concrete 

de întreprins pentru oameni și pentru planetă.  

 
4 https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/ 
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sursa: Organizației Națiunilor Unite, Agenda 2030 a ONU 

Liderii mondiali și-au declarat angajamentul pentru eradicarea 

sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii 

se bucură de pace și prosperitate. Obiectivele de dezvoltare 

durabilă, împreună cu Acordul de la Paris privind schimbările 

climatice, reprezintă foaia de parcurs către o lume mai bună, 

cadrul mondial pentru cooperarea internațională în materie de 

dezvoltare durabilă și dimensiunile economice, sociale, de mediu 
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și de guvernanță ale acestui cadru. UE a fost una dintre 

principalele forțe care au sprijinit Agenda 2030 a ONU, 

angajându-se ferm să o pună în aplicare.  

Obiectivele de dezvoltare durabilă nu reprezintă un obiectiv în 

sine, ci servesc drept puncte de reper. Acestea oferă o 

perspectivă necesară pe termen lung, care merge dincolo de 

perioadele electorale și de dorința de a obține câștiguri rapide pe 

termen scurt. Aceste obiective ne ajută să menținem democrații 

solide, să construim economii moderne și dinamice și să 

contribuim la o lume cu standarde de viață mai ridicate, în care 

inegalitățile se reduc, să ne asigurăm că nimeni nu este lăsat în 

urmă, cu respectarea în același timp a resurselor limitate de care 

dispune planeta noastră și prezervarea acestora pentru 

generațiile viitoare.  
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În urma eforturilor de reformă depuse la toate nivelurile, am 

asistat la o redresare a fundamentelor economice ale UE după 

criza economică și financiară5 

Cu toate acestea, potrivit unor previziuni recente6, trebuie să 

consolidăm ratele de creștere, să reducem nivelul datoriei și să 

menținem disciplina fiscală pentru a asigura cadrul necesar unei 

economii solide. Dacă nu luăm măsuri pentru a spori reziliența 

economică și coeziunea și pentru a aborda vulnerabilitățile 

structurale, putem pierde, în anii care vor urma, impulsul câștigat, 

fapt asociat cu riscuri mari. Dimpotrivă, dacă efectuăm reformele 

structurale necesare, putem asigura un nivel mai ridicat de 

bunăstare și un viitor mai solid, inclusiv prin investiții în cercetare 

și inovare, servicii publice, sisteme de protecție socială și 

protecția mediului. Sunt necesare măsuri atât la nivelul UE, cât 

și la nivelul statelor membre pentru a asigura sustenabilitatea 

 
5 Analiza anuală a creșterii pentru anul 2018, Comisia Europeană, p. 690.  
6Previziunile economice europene din toamna anului 2018, publicate la 8 noiembrie 2018. Se poate consulta la adresa: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip089_en_0.pdf. 
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sistemelor de pensii și a sistemelor bugetare, inclusiv stabilitatea 

veniturilor fiscale în cadrul pieței unice.  

În plus, multe provocări au devenit din ce în ce mai presante și 

ne amenință bunăstarea și prosperitatea economică. Toate 

aceste provocări sunt complexe și strâns legate între ele, ceea 

ce înseamnă că abordarea uneia dintre ele poate avea 

consecințe pozitive asupra altora.  

Deficitul cel mai grav în materie de sustenabilitate și totodată cea 

mai mare provocare cu care ne confruntăm este datoria 

ecologică, de a cărei scadență ne apropiem prin utilizarea 

abuzivă și epuizarea resurselor noastre naturale; acest lucru ne 

amenință capacitatea de a răspunde nevoilor generațiilor viitoare 

în limitele în limitele resurselor de care dispune planeta noastră. 

La nivel mondial, presiunea asupra resurselor de bază, de la apă 

dulce până la terenuri fertile, pune în pericol însăși existența 

omenirii. 
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Consumul global de resurse materiale a crescut de paisprezece 

ori între 1900 și 2015 și se estimează că va crește de peste două 

ori între 2015 și 20507, lumea se apropie rapid de mai multe 

puncte critice. Pe lângă presiunea asupra mediului, acest lucru 

reprezintă o provocare serioasă pentru economia Uniunii 

Europene, care este dependentă de materiale de pe piețele 

internaționale. 

Uniunea Europeană intenționează să își asigure materiile prime 

critice pentru sectoarele strategice, după ce epidemia de 

coronavirus a arătat problemele pe care le poate avea Europa în 

cazul unor întreruperi ale aprovizionării. 

Comisia Europeană a prezentat în Septembrie 2020 următoarele 

măsuri cu privire la materiile prime necesare la nivelul Uniunii 

Europene: 

 
7WWF. 2018. Living Planet Report - 2018: Aiming Higher. Grooten, M. și Almond, R.E.A.(editori). WWF, Gland, Elveția.  
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➢ plan de acțiune privind materiile prime critice 

➢ lista din 2020 a materiilor prime critice 

➢ un studiu prospectiv privind materiile prime critice pentru 

tehnologii și sectoare strategice din perspectiva anilor 2030 

și 2050. 

Aprovizionarea cu materii prime critice necesare UE suferă de o 

mare concentrare a furnizorilor, după cum putem observa și din 

harta de mai jos. 

China livrează 98% din necesarul UE de pământuri rare, Turcia 

asigură aceeași proporție de borat, iar Africa de Sud este sursa 

a 71% din consumul de platină și are proporții și mai mari la iridiu, 

rodiu și ruteniu. 
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Harta Furnizorilor de materii prime strategice pentru Europa 

 
sursa: Comisia Europeană 

Planul de acțiune pentru achiziția materiilor prime critice 

analizează provocările actuale și viitoare și propune acțiuni de 

reducere a dependenței Europei de țările terțe, diversificând 

oferta provenită atât din surse primare, cât și din surse secundare 

și îmbunătățind eficiența și circularitatea utilizării resurselor, 

promovând, în același timp, aprovizionarea responsabilă la nivel 

mondial. 
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Planul de acțiune al Comisie Europene privind materiile 
prime critice urmărește: 

➢ să stabilească lanțuri valorice reziliente pentru 

ecosistemele industriale ale UE. 

➢ să reducă dependența de materiile prime critice principale 

prin utilizarea circulară a resurselor, prin folosirea produselor 

durabile și prin inovare. 

➢ să consolideze aprovizionarea internă cu materii prime în 

UE. 

➢ să diversifice aprovizionarea de proveniență din țări terțe 

și să elimine denaturările în ceea ce privește comerțul 

internațional, respectând totodată pe deplin obligațiile 

internaționale ale UE. 

Pentru a atinge aceste obiective, Comisia Europeană a screat o 

Alianță europeană în domeniul materiilor prime. Prin reunirea 
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tuturor părților interesate relevante, alianța se va concentra în 

primul rând pe nevoile cele mai presante, și anume pe creșterea 

rezilienței UE în ceea ce privește lanțul valoric al pământurilor 

rare și al magneților, întrucât aceasta este vitală pentru 

majoritatea ecosistemelor industriale ale UE.  

Acțiunile vizează atât tranziția către o economie verde și digitală, 

cât și reziliența Europei și autonomia în ceea ce privește 

tehnologiile esențiale necesare pentru o astfel de tranziție. Lista 

materiilor prime critice a fost actualizată pentru a reflecta evoluția 

importanței economice și a provocărilor în materie de 

aprovizionare, pe baza aplicării lor în industrie, incluzând, spre 

exemplu, litiul, care este esențial pentru trecerea la mobilitatea 

electrică și a fost adăugat pe listă pentru prima dată. 
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Dezvoltarea regională și coeziunea după 2020: noul cadru, în 
forma sintetizată 

Investițiile în dezvoltare regională se vor realiza pe cinci priorități 

investiționale mijlocite optim de Uniunea Europeană, dar se vor 

axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 

65 % - 85 % din resursele Fondului European de Dezvoltare 

Regională și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea 

relativă a statelor membre. 

1. Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, 

transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și 

mijlocii 

2. Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în 

aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția 

energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatic 
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3. Europă conectată, cu rețele strategice de transport și 

digitale. 

4. Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european 

al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, 

a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a 

accesului egal la sistemul de sănătate 

5. Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea 

strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a 

dezvoltării urbane durabile în UE. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe 

baza a 3 categorii: 

➢ Regiuni mai puțin dezvoltate  

➢ Regiuni în tranziție,  

➢ Regiuni mai dezvoltate). 

Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, 

pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se vor introduce noi criterii pentru a 
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reflecta mai bine realitatea de pe teren, în vederea alocării 

fondurilor: 

➢ șomajul în rândul tinerilor 

➢ nivel scăzut de educație 

➢ schimbări climatice  

➢ primirea și integrarea migranților 

Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin 

special de la Uniunea Europeană. Politica de coeziune continuă 

să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să 

autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. 

Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin 

alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un 

nou program de colaborare în rețea și de consolidare a 

capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa 

urbană europeană. 
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Pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul 

UE, noul cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple 

de solicitare a plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în 

materie de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru unic de 

reglementare acoperă în prezent 7 fonduri UE implementate în 

parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia 

propune, de asemenea, controale mai relaxate la programele cu 

istoric bun, o mai mare încredere în sistemele naționale și 

extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita 

suprapunerea verificărilor. 

Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor 

cu nivelul corespunzător de flexibilitate bugetară, pentru a face 

față unor evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară va 

determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru 

ultimii doi ani ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților 

emergente, a executării programelor și a celor mai recente 

recomandări specifice fiecărei țări. 
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În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul 

programelor fără a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O 

dispoziție specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE 

începând din prima zi, în caz de dezastru natural. 

Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui 
mediu favorabil investițiilor, în care întreprinderile pot să 

prospere. Se va asigura deplina complementaritate și 

coordonare cu Programul de sprijin al reformei, în forma sa 

nouă și consolidată. 

În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST) 

formulate în contextul semestrului european vor fi luate în 

considerare de două ori: la început, pentru conceperea 

programelor din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul 

evaluării intermediare. Pentru a stabili condițiile propice creșterii 

economice și creării de locuri de muncă, noile condiții 
favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din 
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calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga 

perioadă financiară. 

Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de 
instrumente bugetare 

Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de 

coeziune și Fondul pentru azil și migrație vor facilita crearea de 

strategii de integrare a migranților la nivel local sprijinite 
prin resurse UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și 

migrație se va concentra pe nevoile pe termen scurt ale 

migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va 

sprijini integrarea lor socială și profesională. În afara cadrului unic 

de reglementare, vor fi facilitate sinergii cu alte instrumente UE, 

cum ar fi politica agricolă comună, Orizont Europa, 
programul LIFE sau Erasmus +. 

Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și 
sprijinirea proiectelor interregionale pentru inovare 
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Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de 

noua posibilitate ca o regiune să utilizeze părți din propria alocare 

pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte 

regiuni. 

Noua generație a programelor de cooperare interregională și 

transfrontalieră („Interreg”) va ajuta statele membre să 

depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte 

servicii comune. Comisia propune un nou instrument pentru 

regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și armonizeze 

cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier 
european. 

Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia 

propune crearea Investițiilor interregionale pentru inovare. 

Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă” 

vor fi sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor 
paneuropene în sectoare prioritare precum datele masive (big 
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data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau 

securitatea cibernetică. 

Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai 
performante 

Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu 

obiective cuantificabile (numărul de locuri de muncă create sau 

accesul suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru instituie 

un bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog politic 

între autoritățile programului și Comisie. Performanța 

programelor va evaluată și cu ocazia evaluării intermediare. Din 

motive de transparență și pentru ca cetățenii să poată urmări 

progresele înregistrate, statele membre vor trebui să 
raporteze toate datele de implementare o dată la două luni, 
iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi actualizată 

automat. 
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Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare 

Subvențiile singure nu pot face față nevoilor semnificative de 

investiții. Ele pot fi completate eficient de instrumente financiare, 

care au un efect de pârghie și sunt mai aproape de piață. În mod 

voluntar, statele membre vor putea transfera o parte din 

resursele politicii de coeziune noului fond InvestEU administrat 

central, pentru a accesa garanția oferită de bugetul UE. 

Combinarea subvențiilor și instrumentelor financiare este mai 

ușoară, iar noul cadru include și dispoziții speciale pentru a 

atrage mai mult capital privat. 

Mai multe eforturi de comunicare pentru a îmbunătăți 
vizibilitatea politicii de coeziune 

Pentru o Europă tot mai apropiată de cetățeni, se pune mai mult 

accent pe necesitatea de a comunica mai bine rezultatele 

pozitive ale politicii de coeziune. Statele membre și regiunile au 

consolidat cerințele de comunicare, de exemplu în ceea ce 
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privește organizarea de evenimente pentru inaugurarea 

proiectelor mari cu finanțare de la UE și dezvoltarea unor planuri 

de informare prin rețelele sociale. 

În același timp, comunicarea pe tema proiectelor finanțate de la 

Uniunea Europeană se simplifică, introducându-se un singur 

branding pentru toate fondurile UE, un portal unic unde apar 

toate finanțările disponibile pentru întreprinderi și o bază de date 

unică pentru proiecte gestionată de Comisie. 
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CAPITOLUL 2. CONTEXT NAȚIONAL 

Eurostat este departamentul Comisiei Europene responsabil de 

publicarea unor statistici comparabile pentru tot teritoriul Uniunii 

Europene. Serviciul consolidează datele colectate de autoritățile 

naționale și le armonizează pentru a garanta că fiecare indicator 

– de exemplu valoarea șomajului – este calculat la fel în toate 

statele membre. 

La începutul anilor '70, Eurostat a instituit clasificarea NUTS 

(Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale pentru Statistică) ca un 

sistem unic și coerent de împărțire a teritoriului UE pentru a 

produce statistici regionale pentru Comunitate. Timp de 

aproximativ treizeci de ani, punerea în aplicare și actualizarea 

clasificării NUTS au fost gestionate în cadrul unei serii de 

„acorduri pentru bărbați” între statele membre și Eurostat. 

Lucrările la Comisia Europeană privind realizarea 

Regulamentului (CE) nr. 1059/2003- pentru a da un statut legal 
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NUTS au început în primăvara anului 2000. Acest regulament a 

fost adoptat în mai 2003 și a intrat în vigoare în iulie 2003. 

Regulamentul specifică, de asemenea, stabilitatea 
clasificării timp de cel puțin trei ani. Stabilitatea se asigură că 

datele se referă la aceeași unitate regională pentru o anumită 

perioadă de timp. Acest lucru este crucial pentru statistici, în 

special pentru seriile cronologice. 

Cu toate acestea, uneori interesele naționale necesită 

schimbarea defalcării regionale a unei țări. Când se întâmplă 

acest lucru, țara în cauză informează Comisia Europeană cu 

privire la modificări. La rândul său, Comisia modifică clasificarea 

la sfârșitul perioadei de stabilitate în conformitate cu regulile 

regulamentului NUTS. 
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Istoricul clasificării NUTS în Europa 

 
sursa: Comisia Europeană- Eurostat 

O primă modificare regulată a anexelor a fost adoptată prin 

Regulamentul (CE) nr. 105/2007 al Comisiei și versiunea NUTS 

2003 a fost înlocuită cu versiunea 2006 la 1 ianuarie 2008. 

Aceasta a fost precedată de completarea clasificării NUTS cu 

defalcările regionale ale țările care au aderat la UE în 2004 și 

2007 (a se vedea Regulamentul (CE) nr. 1888/2005 al Comisiei 

și Regulamentul (CE) nr. 176/2008 al Comisiei ). 

A doua modificare regulată a anexelor a fost adoptată prin 

Regulamentul (UE) nr. 31/2011 al Comisiei, a intrat în vigoare la 
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7 februarie 2011 și se aplică, în ceea ce privește transmiterea 

datelor către Comisie (Eurostat), de la 1 ianuarie 2012. 

Al treilea amendament regulat la anexe a fost adoptat prin 

Regulamentul (UE) nr. 1319/2013 al Comisiei , intrat în vigoare 

la 31 decembrie 2013 și se aplică, în ceea ce privește 

transmiterea datelor către Comisia Europeană (Eurostat), de la 

1 ianuarie 2015. 

Al patrulea amendament extraordinar la anexe a fost adoptat 

prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei, intrat în 

vigoare la 8 august 2014 și se aplică, în ceea ce privește 

transmiterea datelor către Comisie (Eurostat), de la 1 ianuarie 

2015. Al cincilea amendament la anexe (unul regulat) a fost 

adoptat prin Regulamentul (UE) 2016/2066 al Comisiei , a intrat 

în vigoare la 19 decembrie 2016 și se aplică, în ceea ce privește 

transmiterea datelor către Comisie (Eurostat), de la 1 ianuarie 

2018 . 
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Regulamentul NUTS a fost modificat prin Regulamentul Tercet 

la 18 ianuarie 2018, care a introdus o serie de tipologii teritoriale 

în acesta; vezi secțiunea „Tercet - Tipologii teritoriale” pentru mai 

multe detalii. Versiunea consolidată a regulamentului NUTS 

modificat este disponibilă pe EUR-Lex. 

A șasea modificare regulată a anexelor a fost adoptată prin 

Regulamentul delegat al Comisiei 2019/1755 , a intrat în vigoare 

la 8 august 2019 și se aplică, în ceea ce privește transmiterea 

datelor către Comisia Europeană (Eurostat), de la 1 ianuarie 

2021. 

În cazul unei modificări a clasificării, statul membru în cauză 

trebuie să înlocuiască datele istorice cu serii cronologice în 

conformitate cu noua defalcare regională în termen de doi ani. 

Decizia privind lista seriilor temporale și a lungimilor acestora 

este supusă evaluării fezabilității. 
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Harta care arată modificările între versiunile NUTS 2013 și 

NUTS 2016 poate fi regasită mai jos și resurse electronice 

despre regiuni ale Europei se pot regăsi aici: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps. 

NUTS 2016- țări din Europa 

 
sursa: adaptare după https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps 

Țări membre UE- 28 

Țări membre EFTA-Asociația 

EuropeanpăEFTAaEFTA- 

Țări candidate UE 

Țări potențial candidate 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps
https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps
https://context.reverso.net/traducere/romana-engleza/Asocia%C8%9Biei+Europene+a+Liberului+Schimb
https://context.reverso.net/traducere/romana-engleza/Asocia%C8%9Biei+Europene+a+Liberului+Schimb
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Regiunile de dezvoltare coordonează proiecte infrastructurale 

regionale şi au devenit membre ale Comitetului Regiunilor în 

2007 când România a aderat la Uniunea Europeană. Regiunile 

de dezvoltare ale României corespund cu diviziunile de nivel 

NUTS-II din Uniunea Europeană. 

În România, cadrul legislativ pentru constituirea regiunilor de 

dezvoltare a fost dat prin legea nr. 151 / 1998, privind 

dezvoltarea regional.  

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr.75/2001 privind funcţionarea 

Institutului Naţional de Statistică au fost create opt direcţii 

generale pentru statistică regională, care alături de cele 34 de 

direcţii judeţene de statistică, au ca scop dezvoltarea statisticii 

regionale. 

Actele normative cu privire la organizarea statistică a României 

definesc structurile asimilabile NUTS, după cum urmează în 

graficul următor. 
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Structura administrativ teritorială a României după NUTS 
(Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale pentru Statistică) 

 
sursa: Adaptare după Institutul Național de Statistică 
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Statistici și indicatori pentru România comparativ cu Uniunea 
Europeană 

Comisia Europeană (CE) a publicat în iunie 2014 o serie de 

recomandări pentru România. Acestea iau în considerare 

particularitățile țării, dar și obiectivele generale ale Strategiei 

Europa 2020. Recomandările oglindesc cele 12 domenii 

identificate de Comisie, în care Romania este deficitară: 

Domenii deficitare 
în România 

Recomandările Comisiei Europene 

Strategia bugetară Obiectivul României, conform Programului de convergență 

pentru 2014, este un deficit structural de 1% din PIB în 2015. 

CE consideră că aceste previziuni reflectă o perspectivă prea 

optimistă în anumite domenii, potențiale riscuri decurgând din 

evoluția negativă a controlului cheltuielilor și înregistrarea unui 

nivel de colectare a impozitelor mai scăzut decât cel prevăzut.  

Frauda fiscală și 

evaziunea fiscală în 

domeniul TV 

CE semnalează riscurile cauzate de îmbătrânirea populației și 

inadecvarea sistemului de pensii, precum și numărul mare al 

celor care lucrează fără contract de muncă, fenomen încurajat 
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de sarcina fiscală ridicată suportată de persoanele cu venituri 

mici si medii. Se notează totuşi progrese înregistrate în 

domeniul taxelor de mediu. 

Ineficiența și riscul 

nesustenabilității 

sectorului sănătății 

(publice) 

România a demarat o serie de reforme care vizează sistemul 

public de sănătate, dar plățile informale practicate pe scară 

largă, performanța nesatisfăcătoare a asistenței medicale 

primare și a sistemelor de orientare către centrele specializate 

afectează în continuare buna funcționare a acestui domeniu.  

Nevalorificarea 

potențialului de 

muncă și calitatea 

nesatisfăcătoare a 

muncii 

Această problemă reflectă lipsa de eficiență a serviciilor publice 

de ocupare a forței de muncă și este corelată cu procentul 

ridicat și în creștere de tineri care nu sunt încadrați profesional 

și nu urmează niciun program educațional sau de formare.  

Salariul minim Comisia Europeană semnalează lipsa unor orientări 

transparente privind stabilirea salariului minim. 

Educația CE atrage atenția asupra declinului învățământului profesional 

și tehnic în ultimii 20 de ani, precum și asupra necorelării dintre 

competențele absolvenților de învățământ terțiar și cerințele 

pieței. Rata scăzută a participării la activități de învățare pe tot 

parcursul vieții și fenomenul accentuat al abandonului şcolar 
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timpuriu reprezintă alte două aspecte criticate în raportul 

Comisiei.  

Sărăcia Principalele aspecte care necesită îmbunătățiri sunt serviciile 

comunitare pentru persoanele cu dizabilități și integrarea 

romilor. Îngrijorătoare sunt, de asemenea, scăderea veniturilor 

brute ale gospodăriilor și creșterea inegalităților între venituri.  

Administrația 

publică 

Aceasta prezintă o capacitate redusă de a elabora și pune în 

aplicare politici. Printre recomandările Comisiei se numără 

îmbunătățirea instrumentelor decizionale, a răspunderii și a 

coordonării în cadrul și între diferite niveluri administrative.  

Absorbția fondurilor 

UE 

Cadrul instituțional complex, corupția, conflictele de interese, 

deficiențele sistemelor de gestiune și control se numără printre 

principalele cauze pentru care România, în ciuda înregistrării 

unor progrese importante, rămâne una dintre țările cu rata cea 

mai scăzută de absorbție a fondurilor europene.  

Reglementări, 

justiție, corupție 

politică 

Calitatea precară și lipsa de transparență reprezintă principalele 

probleme semnalate de CE în ceea ce privește reglementările 

privind combaterea corupției. Se observă progrese în lupta 

împotriva corupției în sistemul judiciar, dar procesul trebuie 

continuat în acest domeniu, precum și la nivel politic și 

administrativ.  
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Piața de energie 

electrică și gaz 

Problematică aici este, în special, lipsa de eficiență și 

transparență a întreprinderilor de stat. De aceea, Comisia 

încurajează promovarea concurenței în aceste sectoare.  

Infrastructura Atât rețeaua de transport rutier, precum și cea de transport 

naval sunt insuficient dezvoltate, parte din problemă 

reprezentând-o, din nou, întreprinderile de stat din domeniu. 

Recomandarea CE este aceeași: încurajarea concurenței.  
Sursa: Recomandarea Consiliului din 8 iulie 2014 privind Programul Nati̦onal de Reformă al 
României pentru 2014 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de Convergență al 
României pentru 2014 (2014/C 247/21), publicat în Jurnalul Oficial al UE 29.07.2014. 

Pentru a reduce aceste deficite, România a propus Comisiei 

Europene o serie de măsuri și a stabilit o serie de obiective 

pentru perioada următoare, care sunt structurate în tabele ce 

urmează. 

Rata de angajare 
(% din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani) 

Anul Uniunea Europeană (28 țări) România 

2008 70,2 64,4 

2009 68,9 63,5 

2010 68,5 64,8 
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Rata de angajare 
(% din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani) 

Anul Uniunea Europeană (28 țări) România 

2011 68,6 63,8 

2012 68,4 64,8 

2013 68,4 64,7 

2014 69,2 65,7 

2015 70,1 66,0 

2016 71,1 66,3 

2017 72,2 68,8 

2018 73,2 69,9 

2019 73,9 70,9 
sursa: Comisia Europeană 

Obiectivul Uniunii Europene pentru rata de angajare este 75% 

din populația cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, iar 

obiectivul României este 70%. Se observă o creștere a ratei de 

angajare în România cu 6,5% în anul 2019 față de anul 2008. 
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Cheltuieli interne brute pentru cercetare și dezvoltare 
(% din PIB) 

Anul Uniunea Europeană (28 țări) România 
2008 1,83 0,55 
2009 1,93 0,44 
2010 1,92 0,46 
2011 1,96 0,50 
2012 2,00 0,48 
2013 2,01 0,39 
2014 2,02 0,38 
2015 2,03 0,49 
2016 2,04 0,48 
2017 2,08 0,50 
2018 2,11 0,50 

sursa: Comisia Europeană 

Obiectivul Uniunii Europene pentru Cheltuieli interne brute 
pentru cercetare și dezvoltare sunt de 3% din PIB, iar obiectivul 
României este 2%. Se observă o scădere a cheltuielilor interne 
brute pentru cercetare și dezvoltare cu 0,05% în anul 2019 față 
de anul 2008, în România. 

Părăsirea timpurie a educației și formării 
(% din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani) 

Anul Uniunea Europeană (28 țări) România 

2008 14,7 15,9 
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Părăsirea timpurie a educației și formării 
(% din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani) 

Anul Uniunea Europeană (28 țări) România 

2009 14,2 16,6 

2010 13,9 19,3 

2011 13,4 18,1 

2012 12,7 17,8 

2013 11,9 17,3 

2014 11,2 18,1 

2015 11 19,1 

2016 10,7 18,5 

2017 10,5 18,1 

2018 10,5 16,4 

2019 10,3 15,3 
sursa: Comisia Europeană 

Obiectivul Uniunii Europene pentru Rată de abandon este de 

10% din populația cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, iar 

obiectivul României este 11,3%. Se observă o scădere 

semnificativă a ratei de abandon în România, în anul 2019 față 

de anul 2010, cu 4%. 
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Pentru România sunt importante creşterea competitivităţii, 

managementul durabil al resurselor naturale şi dezvoltarea 

teritorială echilibrată. Finanţarea acestora trebuie să răspundă 

nevoilor specifice ale statelor membre, inclusiv prin acordarea 

unei flexibilităţi mai mari. 

România salută iniţiativa Comisiei de a crea pentru noua 

perioadă de programare pachete de măsuri, prin interconectarea 

celor existente deja, ca răspuns la nevoile unor zone sau grupuri 

specifice. 

România susţine includerea unui pachet destinat sprijinirii micilor 

fermieri în vederea evitării unor fenomene prezente în România, 

ca depopularea, abandonul terenurilor agricole, şi creşterea 

capacităţii economice a acestora în vederea furnizării de bunuri 

publice 

Acţiunile asupra cărora trebuie să se concentreze noul pachet 

adresat micilor fermieri trebuie să vizeze aspecte privind: 
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➢ Mărirea sprijinului financiar acordat acestora; 

➢ Simplificarea condiţiilor de accesare a fondurilor; 

➢ Stabilirea unor acţiuni specifice pentru promovarea 

produselor; 

➢ Măsuri specifice ce vizează consilierea, consultanţa, 

formarea profesională şi creditarea acestei categorii de 

fermieri; 

➢ Dezvoltarea canalelor locale de distribuţie, în vederea 

facilitării accesului direct al consumatorilor la produsele 

micilor fermieri (agricultură  ecologică,  produse tradiţionale 

sau locale ) şi sprijinirea pieţelor locale; 

➢ Stabilirea unor condiţii si cerinţe privind standardele 

minime de realizare a producţiei şi comercializare, adaptate 

capacităţii financiare a micilor fermieri. 

În ceea ce priveşte pachetul de măsuri privind gestionarea 

riscului, România susţine continuarea şi dezvoltarea măsurilor de 

inginerii financiare, prin instrumente de asigurare, accesul la 
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credite, garanţii, capital social ş.a., acestea reprezentând 

aspecte esenţiale pentru creşterea competitivităţii sectorului 

agricol, având în vedere particularităţile acestui sector. 

Alte măsuri considerate importante de România: 

➢ susţinerea inovaţiei, utilizării metodelor agricole 

prietenoase faţă de mediu, precum şi a mijloacelor 

alternative de energie în spaţiul rural, pentru a spori 

eficienţa energetică, productivitatea şi capacitatea de 

adaptare a agriculturii la schimbările climatice; 

➢ dezvoltarea spaţiului rural, prin continuarea susţinerii 

modernizării infrastructurii şi a serviciilor non-agricole 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai; 

➢ diversificarea acţiunilor pentru digitalizare și formare, 

creşterea sprijinului financiar. 
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Planul național de investiții și relansare economică 

Planul național de investiții si̦ relansare economică a fost realizat 

de Guvernul României în iulie 2020 și principalul motor al 

realizării acestui plan a fost criza economică ce poate fi 

provocată de COVID-19. 

Modelul de dezvoltare a României, bazat preponderent pe 

stimularea consumului și implicit pe creșteri conjuncturale, și-a 

atins limitele, devenind chiar un impediment pentru o creștere 

durabilă și robustă.  

Acumularea unor deficite bugetare nesustenabile, la care se 

adaugă deficitele comerciale și de cont curent în creștere, 

marchează în mod clar necesitatea schimbării actualului model 

economic. 

Într-un context global și regional tot mai competitiv, România 

trebuie să privească mai departe de creșterile conjuncturale 
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înregistrate în ultimii ani și să se orienteze spre un model al 

schimbărilor structurale care să asigure o creștere durabilă.  

Schimbarea modelului de dezvoltare economică și socială, 

conform Planului național de investiții și relansare economică, 

trebuie axată pe: 

➢ stimularea și dezvoltarea capitalului și a competitivității 

companiilor românești 

➢ investiții în domenii-cheie ale infrastructurii publice 

➢ transformarea digitală a economiei și a administrației 

publice  

➢ pregătirea economiei pentru tranziția către o economie 

durabilă.  

Realizarea noilor piloni de dezvoltare necesită reforme 

structurale ample și susținute, care să stimuleze competitivitatea 

economiei românești și să accelereze convergența reală a 

României cu economiile dezvoltate din Uniunea Europeană  
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Prioritățile pe termen scurt ale Guvernului României sunt: 

➢ asigurarea capitalului de lucru necesar pentru 

întreprinderile afectate de COVID-19 ca urmare a închiderii 

temporare a activităților, reducerii cererii de consum și 

întreruperilor din lanțul de aprovizionare, prin programe de 

acces la finanțare pentru capital de lucru și investiții cu 

garanții de stat, granturi și scheme de ajutor de stat pentru 

investiții noi și pentru reluarea sau reconversia activităților 

economice.  

➢ Dezvoltarea de instrumente financiare noi care să ducă 

pe termen mediu la o transformare modernă a economiei 

românești prin stimularea capitalizării companiilor, asigu- 

rarea lichidității în economie prin scheme de garantare a 

instrumentelor de plată, încurajarea investițiilor private în 

domenii economice strategice printr-un fond de investiții de 

tip private equity, sprijinirea proiectelor de investiții publice 
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și private printr-o bancă românească de dezvol- tare după 

modelul altor bănci europene de dezvoltare.  

➢ în domeniul muncii și protecției sociale vor continua 

măsurile adoptate pentru protejarea locurilor de muncă, 

prin plata șomajului tehnic pentru personalul din domeniile 

a căror activitate a fost întreruptă temporar ca urmare a 

restricțiilor impuse de autorități. Sunt în aplicare măsurile 

pentru susținerea angajărilor prin măsuri active de sprijin 

pentru companii și salariați, stimularea angajărilor din 

rândul  

tinerilor și a persoanelor vulnerabile precum și a românilor 

care au revenit din străinătate. Se află deja în pregătire 

măsuri pentru sprijinirea activităților de muncă sezonieră și 

pentru zilieri, în domenii specifice, precum și introducerea 

programului flexibil de muncă pentru angajații și angajatorii 

a căror activitate afectată de pandemie se află în proces de 

relansare.  
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➢ politici de trans- formare digitală care să modernizeze 

operațiunile și interacțiunea cu cetățenii în furnizarea 

serviciilor publice, precum și modul intern de lucru al 

instituțiilor publice – procese care au fost demarate deja ca 

parte a măsurilor de răspuns ale Guvernului în fața 

provocării reprezentate de efectele pandemiei de COVID-

19. În același timp, va fi încurajată pregătirea economiei 

pentru revoluția industrială 4.0, prin programe de sprijin 

pentru transformarea digitală a industriei și întărirea 

competivității.  

➢ încurajarea inițiativelor antreprenoriale în domeniul 

economic și vor fi stimulate sectoarele economice cu 
valoarea adăugată mare, cu potențial de export, care 

valorifică rezultatele inovării și cercetării prin dezvoltarea 

de produse și soluții tehnologice cu drept de proprietate 

intelectuală și industriile care asigură cererea internă de 
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consum din producția locală, contribuind la siguranța 

energetică, alimentară și sanitară a României. 

Pactul Ecologic European va deveni principala strategie de 

creștere economică la nivelul Uniunii Europene pe termen lung. 

România va trebui să utilizeze cât mai eficient resursele 

europene puse la dispoziție, atât fondurile din Cadrul Financiar 

Multianual 2021-2027, cât și cele din programele europene de 

răspuns la criza COVID-19, astfel încât transformarea 

preconizată a economiei să favorizeze tranziția către o economie 

durabilă. 
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Prioritătile pe termen mediu și lung ale Guvernului 
României, în funcție de domenii, sunt: 

➢ infrastructură 

 prioritatea pe termen scurt este creșterea ritmului de 

finalizare a lucrărilor aflate în execuție și pregătirea 

proiectelor majore de infrastructură pe termen mediu 

și lung din domeniile transporturilor, energiei, 

comunicațiilor, agriculturii, sănătății, sportului și 

educației.  

 pe termen mediu și lung, obiectivul Guvernului este 

demararea și realizarea unui program amplu de 

investiții publice cu o alocare bugetară din fonduri 

europene și naționale, rambursabile și 

nerambursabile, de aproximativ 100 de miliarde 
euro în perioada 2020 – 2030. 
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➢ infrastructura de transport:  
 finalizarea lucrărilor de infrastructură care înregis- 

trează mari întârzieri, din cauza deficiențelor 

anterioare de pregătire a proiectelor. Acestea 

însumează 407,3 km de autostrăzi și drumuri expres, 

cu o finanțare necesară de 4,3 miliarde de euro.  

 pe termen mediu și lung, asigurarea conectării cu 

autostrăzi a provinciilor istorice ale României și cu 

rețelele de transport pan-europene, prin demararea 

lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi și 

drumuri expres, cu un cost estimat de 31 miliarde de 

euro. La acestea se adaugă investiții în cca. 3.000 de 

km de cale ferată, cu un cost estimat de aproximativ 

18 miliarde de euro, și investiții în domeniul naval și 

aerian care însumează peste 6 miliarde de euro.  

➢ sectorul energetic necesită un volum investițional uriaș pe 

întreg lanțul tehnologic, de la producere de electricitate, la 
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rețele inteligente de transport și distribuție de gaze naturale 

și electricitate, precum și la reformarea pieței de 

electricitate și gaze naturale care să facă față unui model 

nou, bazat pe capacități energetice eficiente, curate, 

flexibile și tehnologii inovatoare.  

Valoarea investițiilor programate în Sistemul Energetic 

Național pentru perioada 2020 – 2025 este estimată la 

12,48 miliarde de euro, la care se adaugă proiectele de 

dezvoltare din sectorul de transport al energiei electrice și 

al gazelor naturale, precum și proiectele de investiții ale 

companiilor energetice în capacități noi de producție și de 

exploatare, dezvoltate în parte- neriat cu alte companii 

private. 

➢ infrastructura națională de sănătate 

 construirea a 8 spitale regionale la nivel național și a 

unui spital metropolitan în Municipiul București. Au 

fost semnate contractele pentru construirea primelor 
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3 spitale regionale la Iași, Cluj și Craiova cu o valoare 

totală de 1,64 miliarde de euro.  

 pe termen mediu și lung- un alt obiectiv este  

construirea, modernizarea și reabilita- rea a 25 de 

spitale județene și 110 spitale orășenești cu o alocare 

bugetară de 17,5 miliarde de lei în perioada 2021 – 

2027.  

➢ infrastructura de învățământ  

 obiectivul de bază este reducerea ratei de abandon 

școlar, creșterea siguranței elevilor și profesorilor în 

școli, reducerea supra-aglomerării elevilor în clase și 

asigurarea accesului la învățământ gratuit, în 

proximitatea domiciliului, pentru fiecare copil. În 

acest sens, Guvernul României a programat pentru 

perioada 2021-2027 un pachet de investiții pentru 

infrastructura de învățâmânt care urmărește 

modernizarea și reabi- litarea a 2.488 de unități 
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școlare, construcția a 346 de grădinițe, 40 de 

campusuri școlare, construirea a 30 de cămine 

studențești și reabi- litarea a 8 centre universitare, 

costurile totale ridicându-se la 14 miliarde de lei.  

➢ modernizarea comunităților locale 

 sunt proiectate investiții în drumuri județene și locale, 

infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare 

a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale, construcția de unități școlare, centre 

medicale și baze sportive care însumează 102 

miliarde de lei în perioada 2021 – 2027.  

➢ agricultura 

 obiectiv prioritar al Guvernului pe termen mediu și 

lung este elaborarea și implementarea unei Strategii 

de Gestionare a Apei care se referă la reabilitarea 

infrastructurii de irigații existente, în perioada 2021-
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2024, prin punerea în funcțiune a 138 amenajări de 

irigații, cu un buget estimat de 3,4 miliarde de euro.  

 reabilitarea infrastructurii de desecare – drenaj care 

deservește o suprafață de 2,8 milioane de ha, cu o 

valoare de 1,1 miliarde de euro, precum și efectuarea 

de lucrări de combatere a eroziunii solului care 

deservesc o suprafață de aproxima- tiv 510 mii de ha, 

cu o valoare de 500 milioane de euro.  

 dezvoltarea unei rețele naționale de colectare, 

depozitare, sortare, ambalare, procesare și 

comercializare a produselor românești.  
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CAPITOLUL 3. CONTEXT REGIONAL 

România este organizată în opt regiuni de dezvoltare prin 

asocierea consiliilor judeţene pentru a coordona dezvoltarea 

regională. Aceste regiuni nu au personalitate juridică şi nici statut 

administrativ deşi ele devin din ce în ce mai semnificative în 

dezvoltarea regională. 

Regiunea Judeţe 

Nord-Est Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui 

Sud-Est Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea 

Sud-Muntenia Argeş, Călăraşi, Dîmboviţa, Giurgiu, lalomiţa, Prahova, 

Teleorman 

Sud-Vest Oltenia Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea 

Vest Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 

Nord-Vest Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, 

Sălaj 

Centru Sibiu, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş 

Bucureşti-Ilfov Bucureşti, Ilfov 
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Regiunea Nord-Est este este regiunea de dezvoltare cu cea mai 

mare suprafaţă din România ocupând un teritoriu de 36.850 km2,  

reprezentând 15,46% din suprafaţa totală a ţării, cele mai întinse 

judeţe fiind Suceava cu 8.553 km2 acesta fiind urmat de judeţul 

Bacău (6621 km– 18%), judeţul Neamţ (5896 kmp – 16%), 

judeţul Iaşi (5476 kmp – 14,9%), judeţul Vaslui (5318 kmp – 

14,4%) şi judeţul Botoşani (4985 kmp). 

Unitate 
teritorială 

Suprafaţa 
totală 
km2 

Densitatea 
populaţiei 

Număr 
municipii 

Număr 
oraşe 

Număr 
comune 

Număr 
sate 

Regiunea 
Nord Est 36850 100,3 17 34 506 2414 

Bacău 6621 107,6 3 5 85 491 
Botoşani 4986 89,2 2 5 71 333 

Iaşi 5476 150 2 3 93 418 
Neamţ 5896 95,1 2 3 78 344 

Suceava 8553 82,9 5 16 98 379 
Vaslui 5318 84,2 3 2 81 449 

sursa: Anuarul Statistic al României, INS 
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Din punct de vedere teritorial – administrativ, Regiunea Nord-Est 

se învecinează astfel: 

➢ la nord cu Ucraina 

➢ la est cu Republica Moldova 

➢ la sud cu Regiunea Sud-Est (judeţele Vrancea şi Galaţi) 

➢ la vest cu Regiunea Centru (judeţele Covasna, Harghita şi 

Mureş)  

Regiunea Nord-Est este formată din 6 judeţe: Bacău, Botoşani, 

Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui. Acestea conţin la rândul lor 17 

municipii, 29 oraşe şi 506 comune cu 2414 sate componente. 

Accesul în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est se poate realiza 

prin intermediul căilor rutiere, feroviare sau aeriene. 
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Amplasarea în teritoriu a orașelor din Regiunea Nord-Est8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
8 sursa: adaptare după ADR N-E 
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Cele mai importante reţele rutiere care traversează regiunea 

Nord Est sunt:  

 Drumul European E85: (Lituania, Belarus, Ucraina) – Siret 

– Suceava – Fălticeni - Roman - Bacău – Buzău – Urziceni 

– Bucureşti – Giurgiu - (Bulgaria, Grecia);  

 Drumul European E574: Bacău - Oneşti - Târgu Secuiesc 

– Braşov – Piteşti – Craiova;  

 Drumul European E581: Tişiţa – Tecuci – Bârlad – Huşi – 

Albiţa - (Republica Moldova, Ucraina);  

 Drumul European E58: (Austria, Slovacia, Ucraina) - 

Halmeu – Baia Mare – Dej - Bistriţa - Vatra Dornei – 

Suceava - Botoşani - Târgu Frumos - Iaşi - (Republica 

Moldova, Ucraina, Rusia);  

 Drumul European E583: Săbăoani – Iaşi – Sculeni;  

 Drumul European E576: Suceava – Vatra Dornei – Cluj-

Napoca.  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
84 

Distanţe rutiere între principalele municipii ale regiunii şi capitala 

ţării-Bucureşti: 

 Bacău Botoşani Iaşi Piatra 
Neamţ Suceava Vaslui Bucureşti 

Bacău - 193 130 58 151 83 294 

Botoşani 193 - 125 145 42 258 499 

Iaşi 130 187 - 139 145 71 430 

Piatra 
Neamţ 58 145 139 - 103 129 354 

Suceava 151 42 145 103 - 216 457 

Vaslui 83 258 71 129 216 - 359 

 

Legătura cu Republica Moldova se face prin punctele de 

frontieră: 

➢ Rădăuţi – Prut şi Stanca în judeţul Botoşani pe DN 29 E 

➢ Sculeni, judeţul Iaşi pe drumul european E 583 

➢ Albiţa, judeţul Vaslui pe drumul european E 581 
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De asemenea, Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este traversată 

de Coridorul paneuropean IX: Helsinki - Vîborg - Sankt 

Petersburg - Pskov - Gomel - Kiev - Lijubaşevka - Chişinău – 

Bucureşti - Dimitrovgrad – Alexandroupolis, cu ramificaţiile Sankt 

PetersburgMoscova-Kiev, Kaliningrad, respectiv Klaipeda – 

Vilnius, Minsk, Gomel şi Liubaşevska – Odessa.  

Transportul feroviar în Regiunea Nord – Est se desfăşoară pe căi 

feroviare simple sau duble, electrificate sau neelectrificate, 

asigurând transportul de pasageri şi mărfuri pe magistralele 

principale: Bucureşti-Bacău-Roman-Suceava-Ucraina – 

magistrala principală 500 şi Bucureşti-Bârlad-Vaslui-Iaşi-

Ungheni-Republica Moldova – magistrala principală 600. 

Principalele magistrale feroviare care asigură accesul în 

Regiunea Nord-Est sunt:  

 Magistrala principală 500: Bucureşti (nord) - Ploieşti (sud) 

- Adjud - Paşcani - Suceava - Vicşani;  
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 Magistrala principală 600: Făurei - Tecuci - Bârlad - Crasna 

- Vaslui - Iaşi – Ungheni. La acestea se adaugă aproximativ 

20 magistrale feroviare secundare, care asigură 

conexiunea celor mai importante localităţi din regiune.  

Accesul aerian în Regiunea Nord – Est este asigurat de 

aeroporturile internaţionale de la Iaşi, Bacău şi Suceava. 

În regiune se află localitatea situată la cea mai mare latitudine din 

România: Horodistea –48o 14’9’’. Regiunea se desfășoară între 

48o 15’N - 46o 00’N latitudine nordică și 28o 15’E - 24o 56’E 

longitudine estică. Altitudinea maximă din regiune este de 2.100 

m pe vârful Pietrosul Calimani, situat la limita dintre județele 

Suceava și Mureș.  

Din punct de vedere geografic regiunea se mândreşte cu lanţurile 

muntoase din partea vestică, podişurile line din cetru şi câmpiile 

cu lacuri, vii şi zone agricole extinse din partea estică. 
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Regiunea Nord-Est principalele firme de relief9  

 
 

  

 
9 sursa: prelucrare după ADR N-E 
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Din punct de vedere al reliefului regiunea se împarte în trei zone: 

➢ zona montană – ocupă 28 % din teritoriu şi este 

caracterizată aliniamentul vestic reprezentat de Munţii 

Călimani, aliniamentul central format din roci dure, cristaline, 

caracterizat de un relief şters, monoton cu excepţia Munţilor 

Rarău şi Hăşmaş unde se disting elemente spectaculoase 

precum Pietrele Doamnei, Piatra Şoimului şi Piatra 

Singuratică şi aliniamentul situate în partea estică a 

Carpaţilor Orientali, un peisaj cu culmi domoale, unde se 

remarcă Obcinele Bucovinei şi Ceahlău.  

Din punct de vedere climatic zona montană este influenţată în 

nord de masele de aer scandinavo – baltice, iar pe direcţia est-

vest de masele de aer oceanice transportate de vânturile de vest 

care aduc o creştere a precipitaţiilor medii anuale până la 1200 

mm în Ceahlău. Temperaturile medii anuale au fost înregistrate 

în jurul valorii de 70C la 1000 m, iar la peste 1800 m este prezent 

climatul alpin cu temperaturii medii anuale de 00C. 
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➢ zona subcarpatică – ocupă 12 % din teritoriu, altitudinea 

medie este de 400 – 500 m, înconjurând munţii ca un brâu. 

În zona subcarpatică predomină circulaţia aerului pe direcţia 

nord–est – sud-est, pe văile principalelor râuri, pătrunzând uneori 

şi crivăţul dinspre nord – est. În depresiunile subcarpatice se 

produc iarna inversiuni termice, iar primăvara fenomene de tipul 

foehnului. Temperaturile medii anuale cresc de la nord spre sud, 

situându-se în jurul valorii de 8 – 9 0C, iar precipitaţiile nu 

depăşesc 700 mm / an. 

➢ zona de podiş – ocupă 60 % din teritoriu şi gazduieşte 

integral judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui. Zona de podiş este 

subdivizată de Podişul Sucevei în partea central nordică, 

Podişul Bârladului în partea sud - estică şi Câmpia Moldovei 

în partea nord – estică. 

Clima zonei de podiş este caracterizată în est prin influenţe 

continentale estice, aride, cu temperature medii anuale de 9 – 10 
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0C şi precipitaţii de 400 – 500 mm / an. Iernile sunt reci fiind 

prezent şi crivăţul, iar verile sunt foarte călduroase şi secetoase. 

În nord temperaturile medii anuale scad până la 6 0C, iar 

precipitaţiile cresc până la 800 mm. 

Din punct de vedere hidrografic, Regiunea Nord – Est este 

străbătută de opt cursuri importante de apă, care drenează 

teritoriul pe direcţia nord – sud, întrega regiune aparţinând 

bazinului hidrografic al râurilor Siret şi Prut. 

Apele subterane prezente în Regiunea Nord – Est sunt în număr 

de zece cursuri, cinci aparţinând bazinului Siret şi cinci bazinului 

Prut, două sunt de adâncime şi două clasificate ca având o stare 

proastă. Apa provenită din subteran este folosită la alimentarea 

cu apă a populaţiei, în industrie şi zootehnie, principalii poluatori 

fiind cei industriali şi agricoli. 

Apele freatice din zona montană sunt considerate a fi ape dulci, 

potabile, cu grad de mineralizare diferit în funcţie de substratul 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
91 

geologic. Ape cu mineralizare foarte mică întâlnim Dorna 

Candrenilor, Fundu Moldovei, Vatra Dornei, Păltiniş, Toşorog, 

Bicayul Ardelean. Ape divers mineralizate şi mofete găsim la 

Slănic Moldova, ape sulfuroase la Drânceni, Nicolina, Strunga. 

Regiunea Nord – Est are diferite specii de plante şi animale în 

funcţie de habitatele specifice prezente care aparţin Natura 2000 

– SCI şi Natura 2000 – SPA. 

În zona carpatică sunt prezente următoarele tipuri de sol: 

andosoluri, soluri brun – acide, spodosoluri şi soluri brune, iar în 

zona subcarpatică predominante sunt solurile argiloiluviale, 

solurile cenuşii şi cernoziomice. 

Resursele subsolului sunt compuse din: minereu uranifer, 

minereu polimetalic, minereu cuprifer, barită, mangan, sare 

gemă, sulf, tuf ardezic, turbă, nisipuri cuarţoase, gips, săruri de 

potasiu, nămoluri, roci utile (andezite, calcare, serpentinite, 

nisipuri şi pietrişuri, argile, luturi loessoide), petrol şi gaze natural, 
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cărbune brun, şisturi bituminoase, ape minerale terapeutice, ape 

minerale carbogazoase şi necarbogazoase. 

Regiunea Nord Est din punct de vedere turistic este cunoscută 

prin: 

➢ patrimoniul cultural – religios din nordul regiunii inclus în 

UNESCO 

➢ centrele vechi şi patrimonial cultural din Iaşi 

➢ patrimoniul religios din zona Neamţ 

➢ podgoriile Cotnari şi Huşi 

➢ staţiunile Vatra Dornei, Gura Humorului, Slănic Moldova, 

Târgu Ocna, Câmpulung Moldovenesc, Piatra Neamţ, Târgu 

Neamţ 

➢ zonele montane Ceahlău, Rarău, Călimani 

➢ gastronomia şi ospitalitatea zonei 

➢ tradiţiile şi meşteşugurile 

Rezervaţii şi monumente ale naturii: 
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➢ Parcul Naţional Munţii Călimani 

➢ Parcul Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş 

➢ Parcul Naţional Ceahlău 

➢ Parcul Natural Vânători – Neamţ 

➢ Reţeaua Ecologică Natura 2000 – arii protejate 

Judeţ Număr rezervaţii Suprafaţa (ha) 

Total regiune 126 49 183,8 

Botoşani 9 3 223,8 

Suceava 28 4 959,2 

Neamţ 28 25 800,2 

Iaşi 26 5 036,4 

Bacău 26 9 884,7 

Vaslui 9 276,3 
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Potenţialul balnear – balneo – terapeutic şi bogăţia de izvoare 

minerale: 

Staţiuni: Vatra Dornei, Slănic Moldova, Târgu Ocna, Bălţăteşti, 

Oglinzi, Neguleşti, Cacica, Câmpulung Moldovenesc, Gura 

Humorului, Sărata Băi. 

Regiunea Nord Est are un potenţial balnear bun, putând constitui 

o destinaţie turistică important în orice anotimp. Resursele 

disponibile şi climatul sunt adecvate pentru diferite tratamente 

terapeutice. 

Regiunea Nord Est deţine 3996 monumente de interes 

internaţional, naţional şi local conform listei de patrimoniu a 

Ministerului Culturii şi Cultelor din 2010, care cuprinde: situri 

arheologice, clădiri de interes istoric şi arheologic, case 

memorial, monumente funerare sau for public, monumente 

religioase. 
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Zonele etnografice se remarcă prin frumuseţe, valoare şi 

autenticitate, artă popular – olărit, ţesături, încondeiat, împletituri. 

Infrastructura de agrement este vitală în contextual dezvoltării 

turismului, calitatea acesteia influenţând durata de şedere a 

turiştilor. O infrastrutură de agrement diversificată măreşte 

atractivitatea zonei, se extind grupurile ţintă de turişti şi, implicit, 

creşte numărul turiştilor. Pe lângă diversitatea zonele de 

agrmenet, un punct important în atragerea unui număr cât mai 

mare de turişti este dat de calitatea serviciilor de cazare şi masă. 

Forme de turism practicate în regiunea Nord – Est: 

➢ Montan (drumeţii montane) 

➢ Sporturi extreme (rafting şi canioning pe Bistriţa, delta-

plan şi parapantă, schi nautic, surfing, hidroscuter, 

snowboard) 

➢ Balnear 

➢ Cultural 
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➢ Religios 

➢ Rural şi agroturism 

➢ Ecoturism 

➢ Oenologic (viti-vinicol) 
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CAPITOLUL 4. CONTEXT JUDEȚEAN 

Judeţul Suceava este situat în partea de Nord-Est a ţării, cu o 

suprafaţă de 8553,5 km2. Este al doilea judeţ ca mărime din ţară, 

reprezentând 3,6% din suprafaţa totală a ţării. 

Așezare geografică a județului Suceava10 

 

 
10 sursa: Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Suceava, perioada 2011 – 2020 
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Suprafaţa totală a judeţului este de 8553,5 km2; acesta ocupă 6% 

din teritoriul României şi se situează pe locul doi în ţară după 

judeţul Timiş după acest criteriu.  

Judeţul Suceava este amplasat sub formă de amfiteatru, având 

ca limite o cunună de munţi în partea de vest şi lunca Siretului în 

partea de est. Zona muntoasă se suprapune Carpaţilor Orientali 

şi Podişului Sucevei şi este reprezentată de masivele muntoase 

Şuhard, Căliman, Giumalău (unde se află şi Pietrele Doamnei) şi 

Rarău, gruparea muntoasă Pietrosul Bistriţei- Grinţieşu 

Broştenilor şi Munţii Stănişoarei. Crestele muntoase sunt 

denumite Obcinele Bucovinei: Obcina Mestecăniş, Obcina 

Feredeu şi Obcina Mare.  

Județul Suceava se învecinează la nord cu Ucraina (frontieră de 

stat), la est cu judeţul Botoşani, la sud - est cu judeţul Iaşi, la sud 

cu judeţele Neamţ, Harghita, Mureş şi la vest cu judeţele Bistriţa 

- Năsăud şi Maramureş. Teritoriul are următoarele coordonatele 

geografice: 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
99 

➢ longitudine estică 24˚57’- 26˚40’  
➢ latitudine nordică 47˚4’55”- 47˚57’31” 

Structura administrativ-teritorală a judeţului Suceava în anul 

2018 cuprinde: 

➢ 5 municipii: Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Câmpulung 

Moldovenesc, Vatra Dornei; 

➢ 16 oraşe: Gura Humorului, Siret, Solca, Broşteni, 

Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Milişăuţi, Salcea, 

Vicovu de Sus; 

➢ 98 comune; 

➢ 379 sate. 

Aşezat într-o armonie peisagistică inedită, cu o amplasare în 

formă de amfiteatru, judeţul Suceava are ca limite extreme o 

uriaşă cunună de munţi în vest şi lunca largă şi joasă a Siretului 

în est. 
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Cadrul natural  

Relief 

Dealurile şi munţii sunt formele de relief predominante. Suprafaţa 

fondului forestier reprezintă 53% din cea a judeţului, ocupând din 

acest punct de vedere primul loc pe ţară.  

Raportat la marile unităţi geografice ale ţării, teritoriul judeţului 

Suceava se suprapune parţial Carpaţilor Orientali şi Podişului 

Sucevei. Regiunea muntoasă cuprinde masivele Suhard şi 

Călimani (cu vârful Pietrosul de 2100 m), cei mai impunători 

munţi vulcanici din ţară, Obcina Mestecăniş, masivele Giumalău 

- Rarău, Obcina Feredeului, Obcina Mare, Munţii Stănişoarei, 

Depresiunea Dornelor. 

Regiunea de podiş cuprinde dealurile piemontane Marginea, 

Depresiunea Rădăuţi, Podişul Suceava - Fălticeni, Podişul 

Dragomirna, Depresiunea Liteni, Câmpia Piemontană Baia, 

Valea Siretului. 
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Clima 

Părţii estice a judeţului Suceava îi este caracteristică clima 

continentală, iar părţii vestice clima continental - moderată. 

Valorile medii ale temperaturii aerului cresc din spre sud – vest 

către nord – est. Temperaturile medii anuale sunt: 

✓ pentru climatul montan sub 0°C pe munţii înalţi și 6 °C pe 

versantul estic al Obcinei Mari; 

✓  pentru climatul extramontan 7 - 8 °C. 

 

Mişcarea eoliană: 

În zona de munte direcţia dominantă a vânturilor este dată de 

orientarea formelor de relief. În podişul Sucevei vânturile 

predominante acţionează dinspre nord - vest şi se canalizează 

pe culoarele văilor Siret şi Suceava. 
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Regimul pluviometric are o repartiţie neuniformă în cursul anului, 

ceea ce demonstrează caracterul continental al climatului din 

zonă, cantitatea de precipitaţii diminuându-se treptat de la vest 

la est, astfel: 1200 mm în Călimani (cantitate anuală) şi 550 - 600 

mm în Valea Siretului. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii se 

înregistrează în luna februarie, iar cele mai bogate în intervalul 

mai - iulie, când se realizează circa 45% din cantitatea anuală de 

precipitaţii. 

 

Hidrografie 

Judeţul Suceava dispune de o bogată reţea hidrografică 

reprezentată de râuri, aparţinând în totalitate bazinului 

hidrografic al Siretului, care are ca afluenţi râurile Suceava, 

Şomuzul Mare, Moldova şi Bistriţa. Suprafaţa totală a luciulor de 

apă din judeţ este de 5542,63 ha ceea ce reprezintă 0,65 % din 
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suprafaţa totală a judeţului, din care ape curgătoare sunt 

5056,622 ha şi lacuri 486,008 ha. 

 

Reţeaua hidrografică a judeţului Suceava însumează 3092 km, 

iar densitatea reţelei hidrografice este de 0,361 km râu/km2 

teritoriu, valoare superioară celei medii pe ţară. Cantităţile cele 

mai mari de apă sunt transportate de râurile ale căror bazine de 

alimentare sunt situate în regiunea montană, cel mai întins bazin 

hidrografic fiind cel al râului Moldova, care drenează prin 

intermediul afluenţilor săi peste 33% din suprafaţa judeţului 

Suceava, după care urmează Bistriţa cu aproximativ 30% din 

suprafaţă şi râul Suceava. 

 

Râul Siret parcurge 110 km în judeţ, râul Suceava izvorăşte de 

la o altitudine de 1250 m din regiunea Obcinelor Bucovinene şi 

se varsă în râul Siret şi are ca afluenţi principali: Brodina, Putna, 
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Pozen, Suceviţa, Solca şi Soloneţ. Râul Moldova izvorăşte din 

Obcina Lucina şi străbate judeţul pe o lungime de 140 km şi are 

ca afluenţi principali: Putna, Suha, Suha Mare, Suha Mică, 

Moldoviţa, Humor şi Şomuz. Râul Bistriţa, afluentul cu debitul cel 

mai mare al Siretului, are ca afluenţi principali: Dorna, Neagra 

Şarului, Neagra şi dintre afluenţii mai mici Ţibău şi Cârlibaba. 

 

Şomuzul Mare şi Şomuzul Mic îşi au obârşia în Podişul Sucevei, 

la sud de municipiul Suceava şi se varsă în Siret pe teritoriul 

judeţului Suceava. 

 

Pe teritoriul judeţului există izvoare de ape minerale şi 

mineralizate, cele mai renumite izvoare sunt cele de la Şaru 

Dornei, Poiana Negri şi Coşna. 
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Resurse 

Resurse de apă 

În zonele montane sunt importante cantităţi de ape subterane în 

depozite aluvionare de luncă şi terasă, precum şi la baza altor 

roci de suprafaţă. În zonele de podiş apele subterane sunt 

cantonate în depozitele luncilor şi teraselor râurilor, în straturile 

de nisipuri şi pietrişuri sarmaţiene, în glacişuri, comuri de dejecţie 

şi la baza unor depozite deluviale. 

Apele de suprafaţă constituie o bogată reţea hidrografică 

alcătuită din râuri, iazuri, bălţi şi mlaştini, întreaga suprafaţă a 

judeţului Suceava aparţinând bazinului hidrografic al râului Siret. 

 

Resurse ale solului și subsolului  

Judeţul Suceava dispune de următoarele tipuri de soluri:  

 protisoluri 70104 ha 

 cernisoluri 66394 ha 
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 umbrisoluri 650 ha 

 cambisoluri 71183 ha 

 luvisoluri 106306 ha 

 spodosoluri 6151 ha 

 pelisoluri 280 ha 

 andisoluri 1587 ha 

 hidrisoluri 24730 ha 

 histisoluri 105 ha  

 antrisoluri 2692 ha. 

Dintre resursele de sol mai importante sunt faeoziomurile 

(65.173 ha) pentru potenţialul lor productiv ridicat, parţial 

eutricambosolurile (30.211 ha) şi preluvosolurile (63.005 ha). De 

asemenea, o parte a aluviosolurilor (52.861 ha) este constituită 

din soluri fertile, cu puţine restricţii pentru agricultură.  

Solurile cu potenţial productiv scăzut şi care prezintă multiple 

restricţii sunt: litosolurile (5.622 ha, regosolurile 11.004 ha), 
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districambosolurile (40.972 ha), o bună parte a luvosolurilor 

(43.301 ha), prepodsolurile şi podsolurile (6.551 ha), gleiosolurile 

şi stagnosolurile nedrenate (24.730 ha), precum şi histosolurile 

(105 ha) şi erodosolurile (2.692 ha).  

Subsolul conţine zăcăminte de mangan, minereuri cuprifere, sulf, 

barită, sare gemă, gaze naturale, ape minerale, minereu uranifer 

etc. 

Biodiversitatea 

Formele de relief variate şi elementele pedoclimatice au facilitat 

apariţia mai multor tipuri de ecosisteme, dispuse etajat, de la 

podiş spre munte. Tipuri de ecosisteme existente sunt: 

✓ ecosisteme forestiere – sunt constituite de pădurile specifice 

reliefului înalt şi reprezintă o resursă naturală importantă a 

judeţului Suceva; 

✓ pajiştile alpine – sunt localizate la peste 1600 m altitudine în 

munţii Călimani, Suhard, Giumalău şi Bârnar, ȋn Rarău ele 
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coborând pănă la 1500 m. Pajiştile alpine sunt caracteristice 

locurilor cu iarnă mai lungă de şase luni şi cu precipitaţii 

abundente de peste 1200 mm. Pajiştile alpine s-au dezvoltat 

pe un areal discontinuu, cuprinzând două etaje: alpin şi 

subalpin; 

✓ turbării şi mlaştini – în bazinul Dornelor, la Poiana Stampei şi 

Coşna şi la Şaru Dornei sunt turbării, cunoscute şi sub 

numele de tinoave, turbării înalte instalate în depresiune la 

900 – 1000 m altitudine; 

✓ ecosisteme de luncă – în şesurile Siretului, Sucevei şi 

Moldovei apar o varietate de plante higrofile lemnoase cum 

sunt: salcia, plopul, arinul sau ierboase cum sunt: rogozul, 

pipirigul, izma, piciorul cocoşului, coada calului. Se remarcă 

Lunca Zamostea care face parte din situl Natura 2000. 

✓  ecosisteme acvatice - specifice apelor curgătoare (lotice) şi 

stagnante (lacuri, bălţi, mlaştini).  
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Situri de importanţă comunitară care sunt parte integrată a reţelei 

ecologice Natura 2000: 

➢ Bistriţa Aurie - 375 ha; 

➢ Călimani – Gurghiu, 136657 ha din care 10775,5 ha pe 

teritoriul judeţului Suceava; 

➢ Fâneţele seculare Ponoare - 35 ha; 

➢ Fâneţele seculare Frumoasa - 25 ha; 

➢ Făgetul Dragomirna - 134 ha: 

➢ Pădurea Zamoştea – Lunca - 135 ha; 

➢ Pietrosul Broştenilor – Cheile Zugrenilor - 458 ha; 

➢ Rarău – Giumalău, 2498 ha; 

➢ Găina – Lucina - 836 ha; 

➢ Tinovul de la Româneşti - 20 ha; 

➢ Tinovul Mare Poiana Stampei - 644 ha; 

➢ Tinovul Şaru Dornei - 38 ha. 
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Cultura 

Teritoriul judeţului Suceava, numit şi ”Ţara de Sus” sau ”Ţara 

Fagilor”, constituie o zonă cu puternice rezonanţe istorice, fiind 

cunoscută din anale, letopiseţe, cronici, în special pentru 

perioada de mare înflorire economică, politică şi culturală din 

vremea lui Ştefan cel Mare. 

 

Aşezat la răspântia unor vechi şi importante drumuri comerciale, 

pe valea râului Suceava, de la care şi-a luat şi numele, oraşul 

Suceava este menţionat pentru prima oară într-un document din 

11 februarie 1388, emis de Petru Muşat, fiind capitală a Moldovei 

între anii 1388 şi 1565. 

În domeniul culturii judeţul Suceava se remarcă prin tradiţii, 

obiceiuri, monumente de o certă originalitate bazate şi pe 

evoluţia cultural - spirituală de o reală autenticitate din zonă.  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
111 

Mănăstirile: Voroneţ, Putna, Suceviţa, Dragomirna, Humor, 

precum şi Cetatea de Scaun a Sucevei, Hanul Domnesc 

impresionează prin elementele de arhitectură sau prin pictura 

interioară şi exterioară, prin colorit. 

În domeniul conservării şi valorificării cărţii, cele 332 de biblioteci 

din judeţ dispuneau la finele anului 2006 de un fond documentar 

de 4,9 mil. volume. Un rol important în viaţa culturală îl au şi 

celelalte instituţii de cultură, pe raza judeţului existând 30 de 

muzee. 

De remarcat este Complexul Muzeal Bucovina, Muzeul Satului 

Bucovinean, Muzeul de Ştiinţele Naturii din Suceava, Muzeul de 

Etnografie din Vatra Dornei, Muzeul Obiceiurilor Populare din 

Bucovina din Gura Humorului, Muzeul „Arta Lemnului” din 

Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Etnografic „Tehnici populare 

bucovinene” din Rădăuţi, Centrul de ceramicăneagră de la 

Marginea, Muzeul de Artă ”Ion Irimescu” și Muzeul Apelor ”Mihai 
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Băcescu” din Fălticeni, precum şi muzeele mănăstirilor Putna, 

Suceviţa, Moldoviţa, Dragomirna. 

Trebuie menționate mănăstirile ortodoxe pictate care au fost 

incluse de UNESCO printre capodoperele de artă ale lumii: 

Moldoviţa, Suceviţa, Humor, Voroneţ, Arbore, Probota. 

 

Alături de acestea sunt casele memoriale Nicolae Labiş, Ciprian 

Porumbescu, Mihail Sadoveanu ce constituie o bogată zestre 

literară, etnografică şi muzicală, precum şi principalele atracţii 

turistice ale judeţului care atrag an de an un număr tot mai mare 

de turişti. 
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Manifestări organizate în judeţul Suceava: 

➢ Târgul de Sânziene, 22 – 24 iunie, în cadrul manifestărilor 

prilejuite de Zilele Sucevei 

➢ Festivalul Naţional al Păstrăvului, comuna Ciocăneşti 

➢ Festivalul de Artă Medievală, august, Cetatea de Scaun a 

Sucevei 

➢  Crăciun în Bucovina, decembrie, municipiul Suceava 

➢  Paşte în Bucovina: Târgul Meşterilor Populari, Drumul 

Ouălor Încondeiate, Festivalul Naţional al Ouălor 

Încondeiate, aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim 

➢ Pelerin în Bucovina, 15 august, Cacica şi Putna (pe lângă 

pelerinii catolici din România sunt prezenţi şi cei din Polonia, 

Germania, Franţa, Ungaria, Austria, Italia) 

➢  Serbările Zăpezii, februarie, Pârtia Parc din Vatra Dornei 

➢  Târgul Mărului, octombrie, Fălticeni 

➢ Festivalul Folcloric Național ”Șezătoarea Copiilor”, iulie, 

Fălticeni 
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  Tradițiile și meșteșugurile 

Unul din meşteşugurile tradiţionale apreciat din cele mai vechi 

timpuri este olăritul, martor fiind şi descoperirile arheologice din 

zonă. Renumiţi meşteri olari întâlnim la Marginea şi Rădăuţi. 

Marginea este renumită pentru ceramica neagră şi cea roşie 

utilitară, iar vasele de Rădăuţi se disting prin fondul alb cu desene 

maro, verde, galben sau fondul roşu sau verde cu desene 

geometrice sau florale stilizate realizate cu alb, verde, maro, 

cărămiziu. 

 

Centrul de ceramică de la Marginea este renumit şi apreciat în 

toată ţara, din mâinile olarilor prinzând viaţă în forme străvechi 

cu denumiri specific: ulcioare, străchini, oale de sarmale, oale cu 

mănuşă, căni de Moşi, dar şi forme mai noi: vaze de diferite 

mărimi, platouri, aplice etc. Decorul acestor vase se realizează 

prin impresiune pe vasul ud şi prin lustruire cu cremene pe vasul 
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uscat (tehnică preluată de la geto - daci), decorul fiind subordonat 

formei vasului. 

 

În cadrul complexului de la Marginea se află şi un muzeu 

etnografic, amenajat într-o casă veche de peste 100 de ani, un 

adevarat loc de popas pentru oaspeţi. În casă se pot admira 

costume populare specific zonei Bucovina, cu precădere din 

zona Rădăuţi, costume populare folosite de locuitorii din zona la 

cele mai importante evenimente din viaţa satului. În muzeu pot fi 

găsite şi obiecte de ceramică, ţesături, împletituri, coşuri de 

nuiele, coliere din mărgele, ouă încondeiate, ouă cu mărgele. 

Arhitectura specifică locului este completată de covoarele de 

lână, confecţionate manual de mâinile iscusite ale femeilor din 

sat. 

Zona etnografică Rădăuţi se caracterizează printr-o realizare 

artistică superioară în toate domeniile creaţiei populare. Se 
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remarcă scoarţele, laicerele şi grindăraşele cu motive geometrice 

şi colorit de natură vegetală în general. Costumele populare 

ilustrează toate tipurile de haine tradiţionale purtate de locuitorii 

acestor aşezări. 

 

Zona Rădăuţi se impune şi prin meşteşugul cojocăritului 

reprezentat prin cele câteva tipuri de haine de blană (cojocel, 

pieptar, pieptar cu poale) cu o ornamentaţie bogată care le 

subliniază croiala, într-un colorit viu cu motive vegetale. 

 

Un alt meşteşug specific tradiţional este încondeiatul ouălelor, 

remarcându-se în acest domeniu comuna Ciocăneşti care 

organizează Festivalul Naţional al Ouălelor Încondeiate, aflat la 

a zecea ediţie în anul 2013. 

Încondeierea ouălelor este un obicei practicat în ţinutul 

Bucovinei, o tradiţie care supravieţuieşte cu greu schimbărilor, 
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însă există oameni care duc mai departe acest meşteşug, 

învăţându-şi cu drag şi răbdare copiii, conservând obiceiurile 

specifice zonei. Culoarea roşie este simbol al focului purificator. 

O credinţă din această zonă afirmă că oul roşu este apărător de 

cele rele. Extrem de diversificate şi ingenioase sunt materialele 

şi instrumentele folosite la decorarea ouălor.  

 

În Bucovina se obişnuieşte ca ouăle să fie decorate cu mărgele 

colorate sau cu materiale plastice. Ornamentica ouălor 

decorative este extrem de variată, ea cuprinzând simboluri 

geometrice, vegetale, animale, religioase şi cu motive 

tradiţionale. 

 

Fondul etnografic şi folcloric existent pune în evidenţă talentul şi 

sensibilitatea pentru frumos a locuitorilor. Bogăţia elementelor 

etnografice este evidentă în Ţara Dornelor unde şi astăzi se mai 
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păstrează vechile obiceiuri şi ocupaţii, precum şi un port popular 

autentic, lucrat cu o neîntrecută măiestrie artistică, exprimată în 

alcătuirea modelelor şi îmbinarea culorilor. 

 

Turism 

Frumuseţea peisajului, diversitatea gastronomică, tradiţiile, 

ospitalitatea proverbială a locuitorilor, existenţa unui număr mare 

de atracţii turistice pe un spaţiu restrâns, existenţa structurilor de 

cazare turistică moderne explică numărul mare de turişti care 

vizitează anual judeţul Suceava. 

În județul Suceava s-au ridicat primele trei capitale ale Moldovei: 

Baia, Siret şi Suceava, cetăţile Şcheia şi Cetatea de Scaun a 

Sucevei, o durabilă şi impresionant de bogată salbă de ctitorii şi 

necropole voievodale şi boiereşti: Putna, Voroneţ, Moldoviţa, 

Suceviţa, Humor, Dragomirna, Arbore, monumente şi centre de 

artă şi cultură cu inestimabile valori ale patrimoniului naţional şi 
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universal, comparabile cu creaţiile renascentiste italiene sau din 

Europa Occidentală. 

 

Federaţia Internaţională de Turism a Jurnaliştilor şi Scriitorilor 

(FIJET) a decernat Premiul Internaţional POMME D'OR în 1975 

acestei zone, cunoscută acum în întreaga lume. 

Printre principalele atracţii turistice din judeţul Suceava se află 

Cetatea de Scaun a Sucevei, Mănăstirea Zamca, Hanul 

Domnesc, mănăstirile (Voroneţ, Putna, Suceviţa, Dragomirna, 

Humor, Slătioarei), chilia lui Daniil Sihastrul, Depresiunea 

Dornelor, Pietrele Doamnei şi rezervaţiile naturale. 

Alături de acestea sunt casele memoriale (Nicolae Labiş, Ciprian 

Porumbescu, Mihail Sadoveanu), muzeele (Muzeul Arta 

Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, Muzeul Etnografic 

”Tehnici Populare Bucovinene din Rădăuţi”, Muzeul de 

Etnografie din Vatra Dornei, Muzeul Obiceiurilor Populare din 
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Bucovina din Gura Humorului, Centrul de ceramică neagră de la 

Marginea, Muzeul de Artă ”Ion Irimescu” și Muzeul Apelor ”Mihai 

Băcescu” din Fălticeni) ce se constituie într-o bogată zestre 

literară, etnografică şi muzicală a judeţului. 

În anul 2019 existau pe raza judeţului Suceava 469 structuri de 

cazare turistică cu o Ponderea cea mai mare a capacităţii de 

cazare turistică existentă o deţin hotelurile şi pensiunile urbane 

şi rurale. 

 Tipuri de structuri de primire turistică 31 iulie, 2019 

 Total 469 

 Hoteluri şi moteluri 55 

 Hanuri turistice - 

 Cabane turistice 12 

 Campinguri şi unităţi tip căsută 6 

 Vile turistice 21 
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 Tipuri de structuri de primire turistică 31 iulie, 2019 

 Tabere de elevi şi preşcolari - 

 Pensiuni turistice urbane 117 

 Sate de vacanţă 1 

 Pensiuni turistice rurale 235 

 Hoteluri pentru tineret - 

 Hosteluri 15 

 Popasuri turistice 3 

 Spaţii de cazarepe nave - 

 Bungalouri 3 

sursa: DJS Suceava11 

În anul 2019 în judeţul Suceava au fost cazaţi 21.604 turişti, 

dintre aceştia, aproximativ 5,9% fiind turişti străini. Indicele de 

 
11 https://suceava.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/turism/ - accesat în iulie 2021 

https://suceava.insse.ro/produse-si-servicii/statistici-judetene/turism/
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utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune în anul 2019 a fost 

de 27,5% pe total structuri de cazare turistică. 

Capacitatea şi activitatea de cazare turistică 

Judeţul 
Suceava 

Capacitate de cazare 
Sosiri 
(mii) 

Înnoptări 
(mii) 

Indicii de utilizare 
netă a capacităţii în 

funcţiune 
(%) 

Existentă 
(locuri) 

În funcţiune 
(mii locuri - zile) 

2000 5269 1335,4 153,5 480,3 36,0 

2001 5034 1421,1 151,4 461,1 32,4 

2002 5192 1399,5 162,4 406,7 29,1 

2003 5577 1640,8 162,5 423,2 25,8 

2004 5755 1760,8 187,4 432,4 24,6 

2005 6526 1932,6 192,1 435,2 22,5 

2006 7012 2056,7 211,0 500,3 24,3 

2007 6831 2087,4 226,3 535,1 25,6 

2008 7029 2101,8 229,1 530,1 25,2 

2009 7554 2176,4 209,7 479,4 22,0 

2010 8033 2263,6 194,4 460,6 20,3 

2011 8835 2439,6 229,5 556,2 22,8 

2012 9447 2594,1 238,6 586,2 22,6 
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Judeţul 
Suceava 

Capacitate de cazare 
Sosiri 
(mii) 

Înnoptări 
(mii) 

Indicii de utilizare 
netă a capacităţii în 

funcţiune 
(%) 

Existentă 
(locuri) 

În funcţiune 
(mii locuri - zile) 

2013 9585 2642,6 241,6 577,2 21,8 

2014 9650 2686,4 260,7 583,6 21,7 

2015 10143 2780,0 310,5 699,5 25,2 

2016 10610 2764,9 342,7 759,7 27,5 

2017 11883 2964,6 385,7 815,7 27,5 

2018 12152 3096,4 430,7 909,5 29,6 
sursa: DJS Suceava 

Pe zone turistice, cel mai mare număr de sosiri au înregistrat 

structurile din zona montană  cu 42,3%, fiind urmate de 

structurile situate în zona municipiul Suceava 28,0%, zona ”alte 

localităţi şi trasee turistice” cu 17,5%  şi zona staţiunii balneare 

Vatra Dornei cu 12,2%. Pe categorii de clasificare, 40,2% din 

numărul total al turiştilor sosiţi au preferat să se cazeze în 

structurile de primire de 3 stele, 38,4% în structurile de primire 

de 4 stele, 15,7% în structurile de primire de 2 stele, 5,0% în 
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structurile de primire de o stea  şi 0,7% în structurile de primire 

de 5 stele. Din numărul total al turiştilor, 94,1% au fost turişti 

români şi 5,9% turişti străini. 
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PARTEA 
II 

 

 

 

 

 

 

PARTEA II. PREZENTARE LOCALĂ și ANALIZA DIAGNISTIC 
PREZENTARE LOCALĂ și  
ANALIZA DIAGNISTIC 

 

 Capitolul 1. Prezentare locală. Analiză diagnostic 

 Capitolul 2. Populație și fond locativ 

 Capitolul 3. Infrastructură de acces și de utilități publice. 

Factori de mediu 

 Capitolul 4. Servicii publice și administrație publică locală 

 Capitolul 5. Economie 
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CAPITOLUL 1. PREZENTARE LOCALĂ 

Localizare geografică și acces 
Comuna Stulpicani este localizată în partea central–sudică a 

judeţului Suceava, la o distanţă rutieră de 52 km de municipiul 

Suceava, la 61 km de municipiul Rădăuţi, la 53 km de municipiul 

Fălticeni şi la 23 km de municipiul Câmpulung Moldovenesc. 

Este străbătută de drumul judeţean DJ 177A, drum ce are racord 

la şoseaua naţională DN 17 care face legătura municipiului 

Suceava cu municipiul Dej. Prin comună nu trece calea ferată, 

cea mai apropiata gară fiind cea din oraşul Gura Humorului.  

Accesibilitatea în zonă este facilă: DJ 177A Frasin (DN 17) – 

Stulpicani – Tarnița – Ostra – Holda (DN 17B) și DJ 177B DN 17 

(Câmpulung Moldovenesc) – Slătioara – Gemenea – Stulpicani 

(DJ 177A). 
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Amplasarea în cadrul judetu̦lui Suceava 

 

Repartiţia şi evoluţia în teritoriu a reţelei de localităţi, în 

ansamblu, este rezultatul unui complex de condiţii naturale şi 

social economice care s-au manifestat în diferite etape istorice.  

Aşezările rurale au evoluat, în principal, sub acţiunea factorilor 

social-economici, dar s-au dezvoltat şi sub influenţa mediului 

natural, a localizării în raport cu posibilităţile de alimentare cu 

apă, cu existenţa unor resurse (lemn, piatră, loc de cultivat şi de 
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păşunat), a unor microclimate de adăpostire, a terenurilor 

prielnice pentru extinderea vetrelor etc. 

 

Comuna Stulpicani este localizată în partea central-sudică a 

judeţului Suceava, în bazinul Suha Bucovineană, la jumătatea 

drumului dintre oraşul Frasin şi comuna Ostra, la confluenţa 

râurilor Negrileasa, Ostra şi Gemenea.  
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Comuna Stulpicani se învecinează cu următoarele teritorii 

comunale:  

✓ La nord şi nord-est, comunele Vama şi Frasin;  

✓ La est, comuna Slatina;  

✓ La sud-est, judeţul Neamţ şi comuna Malini;  

✓ La sud, comuna Ostra;  

✓ La sud-vest, comuna Crucea;  

✓ La nord-vest, municipiul Câmpulung Moldovenesc.  

Comuna Stulpicani are în componență următoarele sate: 

✓ Sat Stulpicani (reședința de comună) 

✓ Sat Negrileasa 

✓ Sat Vadu Negrilesei 

✓ Sat Gemenea 

✓ Sat Slătioara 

Cel mai apropriat oraş este Frasin la 10 km distanţa, reşedinţa 

de judeţ Suceava se aflǎ la 52 km. Principala cale de 
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comunicație în zonǎ este drumul județean 177A, cea mai 

apropiată staţie de cale feratǎ fiind cea din orașul Gura 

Humorului. Comuna Stulpicani este aşezată la intersecţia 

coordonatelor geografice de 47°27′30″ latitudine nordică 

25°45′54″ longitudine estică. 

Poziţia geografică a comunei Stulpicani este favorabilă din punct 

de vedere al conexiunii cu oraşele Frasin, Gura Humorului și 

Câmpulung Moldovenesc.  

Accesul către reşedinţa de judeţ – municipiul Suceava - se 

realizează prin intermediul DJ 177A până la Frasin şi de acolo 

pe E 85 până la Suceava. 

Oraşe importante apropiate: 

✓ ORAS Frasin – 10 km 

✓ orașul Gura-Humorului  – 17 km 

✓ municipiul Câmpulung Moldovenesc – 23 km 

✓ municipiul Suceava – 52 km 
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✓ municipiul Fălticeni – 53 km 

✓ municipiul Rădăuți – 61 km 
Panoramă - comuna Stulpicani 
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Scurt istoric și componență teritorial-administrativă 

Legenda spune că, pe Suha Mare, lângă Topșița Rece, s-ar fi 

aflat, cândva, prisăcile domnești şi că de la „stilbicanii” lui Ştefan 

cel Mare, care se ocupau cu ştiubeiele cu miere ar veni numele 

satului Stulpicani. Legenda poate să conţină şi mult adevăr.  

Stema comunei Stulpicani 
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Actuala comună este atestată documentar într-un uric de danie 

domnească în anul 1488, în care se aminteşte că terenurile au 

fost dăruite de Ştefan cel Mare, noii sale ctitorii, respectiv 

Mănăstirea Voroneţ.  

Moşia Stulpicanilor cuprindea în anul 1488 întreaga vale a Suhăi 

şi fusese până la vânzare, stăpânită de obştea unui sat liber, 

înrudită cu obştea Câmpulungului Moldovenesc, iar legăturile de 

sânge vor dura peste veacuri, dovadă că, în anul 1723, când 

Racoviţă Vodă întăreşte proprietatea mănăstirii Voroneţ, satul 

este numit „Stulbucani din Câmpulung”.  

Datorită existenţei păşunilor, a codrilor de brad şi foioase pe 

teritoriul comunei s-au statornicit oameni veniţi din diferite zone 

ale ţării (din Transilvania, Moldova, Bucovina), dar şi din unele 

părţi ale Europei. Din 1879, funcţiona la Stulpicani o şcoală cu 4 

clase.  
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În 19 februarie 1875, se năştea la Stulpicani, cel ce avea să 

devină un cunoscut publicist şi scriitor bucovinean, Nectarie 

Cotlarciuc. Banca populară „Raiffeisiana” s-a înfiinţat la 1 

februarie 1903, sub direcţiunea lui Georgiu Pojoga, cu Ion 

Tonigariu preşedinte şi cu Emilian Iliuţ casier.  

Faţă de alte localităţi ale judeţului, în comuna Stulpicani sunt 

păstrate şi puse în valoare, atât de generaţiile mai vechi cât şi 

de cele tinere, comorile strămoşeşti. 

 

Elemente de cadru natural 
 

Relieful 

Teritoriul comunei este situat în zona de contact a celor două 

mari unităţi de relief: Carpaţii Orientali şi Podişul Moldovei.  

Sub aspectul geologic comuna Stulpicani se dezvoltă în cea mai 

mare parte pe orogenul carpatic, respectiv Culmea Munţilor 
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Stânişoarei, molasa pericarpatică şi limita vestică a Platformei 

Moldoveneşti acoperită cu depozite cuaternare.  

Practic se poate vorbi de două formaţiuni distincte:  

1. Formaţiunea cutată a flişului extern carpatic şi a Miocenului 

subcarpatic ce ocupă sectorul superior şi mijlociu.  

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

monoclinală, acoperită de molasa pericarpatică şi de depozitele 

cuaternare de terasă, situată în sectorul estic la confluenţa dintre 

râul Suha Mare cu râul Moldova. Principala bogăţie minerală o 

constituie piatra de construcţie (gresii, prundişuri, nisipuri, argile) 

exploatate local.  

Eroziunea fluvială precum şi structura litologică pun în evidenţă 

forme mai semeţe, în ansamblu, denumite „măgură”, „bâtcă” 

care devin tot mai domoale, în aval, şi mai uşor accesibile şi 

cărora localnicii le spun : „plai”, „picior”.  
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Înclinarea medie a versanţilor este în jur de 15 grade, mai mare 

în vest şi tot 0m0 ai redusă în partea de est.  

Eroziunea torenţială şi fluvială, favorizată de roca moale a creat 

văi adânci, dispuse perpendicular faţă de axul principal al râului, 

cu versanţi puternic înclinaţi, unde pe alocuri şi datorită defrişării 

au accelerat procesele de versant.  

Pe suprafaţa comunei Stulpicani distingem din punct de vedere 

genetic mai multe tipuri de relief:  

1. relief structural, care este dat de litologie, dar şi de structura 

în pânze de şariaj. Acolo unde roca e mai dură (stradele de 

Audia) formele de relief sunt mai semeţe;  

2. relief sculptural –creat de fluvio-denudaţie, este mai bine pus 

in evidenţă: interfluviile, versanţii şi văile; 

3. relieful de acumulare este reprezentat prin şesuri aluvionare, 

terase, glacişerie şi conuri de dejecţie;  
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Pe teritoriul UAT Stulpicani se află Codrul Secular Slătioara 

(1064,2 ha12), situat pe versantul estic al masivului Rarău, la o 

altitudine cuprinsă între 790 m şi 1353 m în satul Slătioara, la 12 

km de satul resedință de comună Stulpicani. Codrul Secular 

Slătioara se întinde pe trei creste mari, paralele: Bîtca Neagră, 

Bîtca cu Plai şi Bîtca Lesei, separate între ele prin văi adânci 

unde îşi adună apele pâraiele: Văiuga, Valea lui Ion, Valea 

Ursului şi Valea Ceargăului, ce se unesc apoi în pârâul Slătioara 

și se varsă în râul Moldova. Iniţiativa declarării acestei păduri ca 

rezervaţie datează încă de la începutul acestui secol (1904, 

1907). În 1913 s-a făcut delimitarea acestuia, stabilindu-se o 

suprafaţă de 408 ha. După Primul Război Mondial, Mihail 

Guşuleac a propus includerea unor suprafeţe din Bucovina în 

categoria rezervaţiilor naturale, între acestea aflându-se şi acest 

codru, inclusiv plaiul Todirescu, ce formează partea superioară  

de pajişti montane a Slătioarei. În 1934 s-a recomandat pentru 

 
12 https://suceavalive.ro/ariile-protejate-din-custodia-directiei-silvice-suceava/ 
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protecţie o suprafaţă de 294,28 ha, precum şi fâneţele Todirescu 

(34 ha) ca zonă tampon. În anul 1950, Institutul de Proiectări 

Silvice din Bucureşti execută prima amenajare silvică de după 

război, incluzând şi codrul secular cu statut de “monument al 

naturii”. Reamenajarea pădurilor pe baze tipologice, executată 

în anul 1955, a permis crearea de perimetre de protecţie 

absolută în care nu se pot executa nici un fel de exploatări. 

Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin: molid, pin silvestru, 

tisă, fag, scoruş de munte, carpen, arin, paltin de munte, ienupăr, 

sălcii . 

Din anul 2007 Rezervaţia Codrul Secular Slătioara face parte din 

situl de importanţă comunitară ROSCI0212 Rarău – Giumalău, 

respectiv ROSPA0083 Munţii Rarău – Giumalău 
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Clima 

Din punct de vedere climatic, comuna Stulpicani se încadrează 

sectorului cu influenţe baltice, specific Obcinilor Bucovinei şi 

părţii de nord a Munţilor Stânişoarei.  

Factorii care determină climatul în această zonă sunt: poziţia 

geografică, relieful şi circulaţia maselor de aer.  

Relieful influenţează prin altitudine şi expunerea versanţilor.  

Orientarea văii de-a lungul căreia se întinde comuna pe direcţia 

NE-SV favorizează pătrunderea curenţilor de aer.  

In general, clima se caracterizează prin ierni lungi şi reci, 

primăveri ploioase şi veri răcoroase.  

Temperatura aerului în cadrul suprafeţei comunei este cuprinsă 

între izotermele de 6 – 8 grade C. Temperatura medie a lunii 

ianuarie variază între -7 grade C şi -4 grade C, iar a lunii iulie de 

+17 - +19 grade C.  
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Umezeala relativă a aerului este mai mare iarna şi primăvara şi 

mai scăzută vara. Media anuală a umidităţii aerului este -80%.  

Nebulozitatea medie anuală este în jur de 6 zecimi; 

înregistrându-se variaţii diurne şi anuale. Numărul zilelor senine 

este în medie de 40 pe an, cele cu cer acoperit fiind de 120. In 

timpul anului nebulozitatea atinge valoarea maximă în lunile 

decembrie şi aprilie, iar valoarea minimă în august şi septembrie. 

Cantitatea medie de precipitaţii pe suprafaţa comunei este în 

jurul valorii de 800 mm/an. Regimul precipitaţiilor conoaşte un 

maxim în luna iunie şi două minime: unul în octombrie şi unul în 

februarie.  

Vara se produc ploi torenţiale însoţite de grindină care pot 

provoca pagube culturilor.  

Primele zăpezi apar deseori destul de timpuriu în lunile 

octombrie-noiembrie, urmate de îngheţuri temporare, în timp ce 

ultimele zăpezi pot cădea chiar şi în luna mai (1976, 1991).  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
142 

Vânturile dominante cu cea mai mare frecvenţă în cursul anului 

aparţin sectorului nordic. Favorizate prin orientarea văii Suha 

Mare, aceste vânturi se canalizează pe direcţia V-E. Vitezele 

medii ale vânturilor sunt relativ reduse, datorită obstacolelor 

reprezentate de culmile muntoase şi de pădure, atingând valori 

de până la 4 m/sec.Viteza maximă a fost înregistrată în anul 

1969 de peste 30 m/sec. când vântul a doborât pădurea ce 

acoperea versanţii nordici a masivului Răchitiş, Ciungi etc., aflaţi 

mai expuşi vântului.  

In timpul iernii se înregistrează şi fenomenul de viscol ca urmare 

a pătrunderilor maselor de aer din sectorul NE. Primăvara se 

simte efectul fohn iar vara apare briza de vale. 
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Hidrografia 

Apele de suprafaţă  

Din punct de vedere hidrografic zona se încadrează în bazinul 

pârâului Suha, gospodărit de Administraţia Bazinală de Apă 

Siret. Acest pârâu este un afluent de dreapta a râului Moldova, 

confluenţa găsindu-se în extremitatea de nord a oraşului Frasin.  

Comuna Stulpicani este asezată în lungul pâraielor: Suha şi 

Slătioara, la confluenţa râurilor Negrileasa, Ostra şi Gemenea.  

Principalul curs de apă este Suha Bucovineană. Are o lungime 

de aproximativ 33 km, se desfaşoară de la sud la nord, urmărind 

în linii generale meridianul de 25o 45l. Colectează apele, prin 

afluenţii săi principali, din aproximativ 100 de pâraie. Principalii 

afluenţi ai Suhei Bucovinene sunt: Brăteasa, Botuşanu, Muncel, 

Gemenea, care la rândul ei primeşte afluent pe Slătioara, 

Ursoaia şi Valea Seacă, cu toţii pe partea stângă, iar pe dreapta 

primeşte pe Negrileasa şi Braniștea.  
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Reţeaua hidrografică a zonei a intrat, pentru o perioadă, în 

studiul specialiștilor, bazinul a fost considerat ca fiind 

reprezentativ pentru râurile mici. Au fost instalate 13 posturi 

hidrometrice, toate pe afluenţii Suhei, în amonte de confluenţa 

cu pârâul Negrileasa.  

Apele subterane. Sursa principală de alimentare este 

superficială (pluvionivală), cea subterană fiind moderată, ceea 

ce conferă majorităţii pâraielor un caracter torenţial. Însuşi Suha 

în perioadele secetoase de vară îşi pierde apele în cursul 

inferior, în propriile aluviuni. De aici şi denumirea de Suha, care 

înseamnă râu sec. In anii ploioşi şi la topirea bruscă a zăpezii se 

produc creşteri mari de debit, provocând inundaţii.  

Datorită precipitațiilor relativ bogate și a permiabilității rocilor din 

sectorul traversat de râul Suha, apele subterane asigură 

necesarul de apă a locuitorilor și chiar un oarecare surplus 

pentru consumul agricol sau industrial. 
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Apele subterane sunt cantonate în depozitele luncilor şi teraselor 

râurilor ce brăzdează teritoriul comunei.  

Apele freatice sunt exploatate de localnici prin puţuri săpate cu 

adâncimi ce variază între 3-10 m în funcţie de altitudine. 

 

Solurile 

Solul are ca suport de formare roca sau materialul parental. 

Acestea influenţează procesul de solificare imprimând solului 

unele din caracteristicile lui fizice şi chimice.  

Natura rocii în corelaţie cu ceilalţi factori pedogenetici 

influenţează procese ca: bioacumularea, aluvierea, gleizare şi 

pseudogleizarea, alterare, de eroziune şi alunecări.  

Astfel, în lunca Siretului avem două grupe de soluri: din grupa 

întâi fac parte solurile cernoziomice, iar din grupa a doua solurile 

aluviale slab până la mediul humifere, fertilitatea lor este mijlocie.  
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Pe platourile înalte şi în zona reliefului deluros sunt soluri cenuşii 

de pădure, cu eroziune mai accentuată pe versanţi.  

La formarea şi evoluţia solurilor a stat acţiunea continuă şi 

diferenţiată a factorilor externi şi interni asupra materialului 

litologic. Aceste procese sunt numeroase şi variate. Unele au 

dus la degradarea şi mărunţirea rocii, altele la formarea argilei şi 

redistribuirea acesteia pe profilul solului, iar altele au avut drept 

rezultat formarea celui mai important component al solului – 

humusul.  

Pe teritoriul comunei se diferenţiază următoarele clase de sol: 

Cernisoluri, Luvisoluri, Cambisoluri, Hidrisoluri, Protisoluri şi 

Antrisoluri.  

Solurile dominante sunt cele din grupa cernoziomului levigat și 

solurilor cenușii închise, iar pe șesuri domină solurile aluviale, 

lacoviștile de coastă și saloneturi de coastă. Acestea sunt 

afectate de alunecări sau de procese de eroziune, datorate 
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reliefului înclinat și stratului de argilă. Pentru a mări fertilitatea 

solurilor erodate și a celor saraturate este necesar să se aplice 

măsuri antierozionale complexe și să se administreze 

amendamente cu fosfogips. 

 

Vegetația 

Sub aspectul biogeografic comuna Stulpicani este încadrată în 

bazinul Suha Mare din provincia est-carpatică; sub provincia 

Carpaţii Orientali, districtul Obcinile Bucovinei şi a Munţilor 

Stânişoarei ce se caracterizează prin pădurile de amestec 

(molid, brad, fag, stejar).  

Suprafaţa comunei este ocupată în cea mai mare parte de 

pădure, uşor etajată de-a lungul văii şi pe versanţi: păduri de 

plop (plantaţii pentru protejarea luncii Moldovei), păduri de 

stejar, păduri amestecate de brad şi fag, urmează pădurile de 

molid, iar pe culmea Stânişoarei vegetaţia subalpină.  
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Se poate observa că versantul stâng al văii, cu expunere sudică 

este ocupat în mai mare măsură de fag, element termofil, pe 

când versantul drept este dominat de conifere. Foioasele, 

reprezentate prin fag (Fagus sylvatica), carpen (Carpinus 

betulus), frasin (Fraxinus), mesteacăn (Betula pendula), paltinul 

de munte (Acer pseudoplatanus), ulmul (Ulmus glabra), arinul 

(Alnus), plopul (Populus) şi salcia (Salix), apar sub formă de 

păduri compacte şi omogene, precum şi în amestec cu 

răşinoasele dominate de brad (Abies alba), molid (Picera 

excelsa) şi pin (Pinus silvatica). Cu totul accidental apare tisa 

(Taxus baccata). 

Pajiştile ocupă cca 30% din suprafaţa comunei fiind formate din 

numeroase specii de ierburi şi graminee.  

Valoarea furajeră a pajiştilor este bună datorită procentului mare 

de graminee şi leguminoase, ceea ce explică şi existenţa unui 

sector zootehnic bine dezvoltat.  
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Fâneţele şi pajiştile de pe raza comunei Stulpicani cuprind şi un 

mare număr de plante medicinale insuficient valorificate însă, iar 

dintre ciupercile de pădure menţionăm: ghebele (Amillaria 

mellea), hribii (Boletus aereus) şi gălbiorii (Catharellus cibarius).  

Dintre speciile rare apare tisa (Taxus baccata) şi papucul 

doamnei (Cypripedium caleeolus). In covorul subalpin apare 

afinul (Vaccinium myrtillus), merişorul (Vaccinum vitis idaea) 

precum şi jneapănul (Pinus mugo Turra), iar în parchetele 

forestiere, zmeurul (Rubus idaeus) şi murul (Rubus fruticosus). 

 

Fauna 

Fauna este variată şi destul de bogată. Cele mai reprezentative 

specii de mamifere sunt: ursul brun (Ursus artcos), lupul (Canis 

lupus), râsul (Lenx Linx), jderul (Martes martes), vulpea (Canis 

vulpes), mistreţul (Sus scrofa), cerbul carpatin (Cervus elaphus), 

căpriorul (Capreola capreola), iepurele (Lepus europaeus). 
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Dintre păsări amintim: uliul (Accipiter), păsărarul (Accipiter 

nisus), bufniţa (Bubo bubo/Strigiformes), cioara (Corvus 

frugilegus), vrabia (Passeridae), sticletul (Carduelis carduelis), 

ciocănitoarea (Piciformes), gaiţa (Garrulus glandarius), precum 

şi păsările călătoare.  

Fauna piscicolă, tot mai rar în ultima vreme ca urmare a 

braconajului, a exploatărilor forestiere şi a poluării din cauza 

lucrărilor de foraj petrolier, este alcătuită din păstrăvul de munte 

(Salmo trutta fario), mreana (Barbus barbus), cleanul (Leuciscus 

cephalus), boişteanul (Phoxinus Phoxinus), racul – mai izolat, 

porcuşorul, iar la “apele mari” de la începutul verii, din râul 

Moldova urcă scobarul (Chondostroma nasus).  

Dintre speciile mai rare amintim: cocoşul de munte (Tetrao 

urogalus) şi solomâzdra carpatică (Titrurus montandoni).  

Fondul de vânătoare este destul de dezvoltat atât ca întindere 

cât şi ca efective de animale. Pentru ocrotirea vânatului s-au 
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instalat hrănitori, alimentate iarna cu fân recoltat din pajiştile 

forestiere. 

 

Resurse 
Comunitatea Stulpicani este binecuvântată cu resurse minerale 

ce reprezintă bogăţia cea mai mare a localităţii, fiind 

reprezentate de minereuri de mangan localizate în zona Arșița 

și Tolovanu.  

Localitatea Stulpicani a fost comuna în care localnicii, în special 

bărbații, lucrau în domeniul minier.  

În prezent, din cauza disponibilizărilor, mai există doar o mică 

parte din această activitate. Agricultura comunei este specifică 

zonei de munte. Pădurile şi vegetaţia forestieră constituie 

principala resursă naturală a comunei. Principala ocupaţie a 

locuitorilor o constituie creşterea animalelor. Agricultura se 

practică în regim de gospodărie individuală.  
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Relații în teritoriu 

Poziţia geografică a comunei Stulpicani este favorabilă din punct 

de vedere al conexiunii cu centre urbane importante, fiind 

poziţionată între municipiile Fălticeni şi Câmpulung 

Moldovenesc. 

Relaţiile în teritoriu ale comunei Stulpicani se realizează cu:  

✓ comunele învecinate: între comuna Stulpicani şi comunele 

învecinate se conturează un sistem de relaţii de cooperare, 

colaborare şi coordonare în vederea implementării strategiilor 

locale de dezvoltare, pentru conservarea patrimoniului rural 

şi cultural, în scopul dezvoltării mediului economic, dezvoltării 

edilitare şi a infrastructurii de transport, îmbunătăţirii 

abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale, etc.;  

✓ cu municipiul Suceava: relaţiile sunt constituite în principal din 

deplasările pentru muncă (navetismul), aprovizionarea cu 

produse şi bunuri de larg consum, sau, dimpotrivă, pentru 
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comercializarea în special a produselor agroalimentare 

(aprovizionarea oraşelor care absorb astfel surplusul de 

produse agricole şi determină specializarea agriculturii), cât 

şi din deplasările pentru învăţământ preuniversitar, pentru 

serviciile specializate din domeniul sănătăţii, pentru serviciile 

financiar-bancare, etc.  

Aceste relaţii sunt facilitate de transportul în comun organizat 

prin reţeaua de autobuze şi microbuze.  

Potrivit Atlasului României, comuna se află, din punct de vedere 

al polarizării - al potenţialului de atracţie al oraşelor într-o zonă 

de intensă concurenţă interurbană; deplasările se fac doar 

pentru serviciile foarte specializate (universităţi, spitale), 

celelalte deplasări se efectuează în funcţie de reprezentările 

teritoriului ori de avantaje conjuncturale. 
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Comuna Stulpicani face parte din Grupul de Acțiune Locală 
“Confluențe Nordice”. 

Asociația Grupul de Acţiune 

Locală Confluențe Nordice13 este 

o organizație non-

guvernamentală, fără scop 

lucrativ, cu personalitate juridică, 

constituită în temeiul O.U.G. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, care promovează 

dezvoltarea durabilă a teritoriului “Zona Rurală Confluențe 

Nordice” și a localităților limitrofe, cu implicarea factorilor privați 

și publici, prin acțiuni care să permită, în special, valorificarea 

resurselor naturale și culturale.  

  

 
13 http://gal.confluentenordice.ro/ 
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Microregiunea Confluențe Nordice este situată în partea centrală 

a județului Suceava. Din punct de vedere administrativ, asociația 

cuprinde 12 unități administrativ teritoriale, dintre care un oraș 

(Gura Humorului) și 11 comune (Berchișești, Capu Câmpului, 

Ciprian Porumbescu, Cornu Luncii, Drăgoiești, Ostra, 

Păltinoasa, Râșca, Slatina, Stulpicani și Valea Moldovei). Alături 

de aceste unități administrativ teritoriale, în cadrul grupului de 

acțiune locală mai sunt reprezentate un număr de 19 persoane 

juridice cu scop lucrativ, 9 organizații non-guvernamentale și 1 

reprezentant autorizat care este implicat activ în dezvoltarea 

teritoriului (CJ Suceava). 
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Asociația Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” s-a 

constituit în vederea asigurării platformei de abordare a 

oportunităților LEADER România, începând cu anul 2013. 

Asociația acționează ca un promotor de dezvoltare locală, 

elaborează și implementează strategia de dezvoltare pentru 

teritoriu, organizează activități de promovare și informează 
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actorii locali despre oportunitățile de dezvoltare. Prin activitățile 

sale Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” își propune 

sprijinirea și încurajarea actorilor locali, în vederea dezvoltării 

comunității, prin accesarea fondurilor disponibile în cadrul 

strategiei locale și implicarea activă în dezvoltarea microregiunii 

GAL „Confluențe Nordice”. 

Principalul avantaj al formării Grupului de Acțiune Locală 

„Confluențe Nordice” este reprezentat de asocierea domeniului 

public (UAT-uri) cu cel privat (agenți economici și societăți civile), 

valorificându-se astfel potențialul de dezvoltare teritorială și 

comunitară. 

Avantajele acestei abordări se axează pe respectarea nevoilor 

locale, valorificarea resurselor existente, mobilizarea actorilor 

locali din mediul rural pentru întocmirea strategiilor de rezolvare 

a problemelor identificate în comunitățile din care fac parte, 

îmbunătățirea capacității de guvernare locală prin colaborarea 

cu actorii locali, promovarea inovației și a cooperării membrilor 
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locali, schimbul de experiență și promovarea bunelor practici ale 

teritoriilor prin crearea de rețele, diversificarea bazei economice 

și întărirea structurii socio-economice a zonelor rurale pe termen 

lung. 

Diversitatea etnică și multiculturală de pe teritoriul GAL 

„Confluențe Nordice” a contribuit de-a lungul timpului la 

patrimoniul arhitectural și cultural. La nivelul microregiunii, 

resursele cu potențial în dezvoltarea turistică și comercială sunt 

monumentele istorice, produsele locale, așezămintele monahale 

și rezervațiile naturale. Disparitățile existente între spațiul rural și 

cel urban pot fi diminuate prin elaborarea și implementarea unei 

strategii de dezvoltare locală care să identifice nevoile populației 

din teritoriu și să valorifice potențialul endogen. 

Dezvoltarea dinamică a teritoriului este determinată de 

implicarea tuturor factorilor (Autorități Publice Locale, agenți 

economici, societăți civile) în elaborarea strategiei de dezvoltare 

locală și în propunerea unui plan de intervenție zonală. Astfel, se 
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urmărește o nouă abordare a satului european și se încurajează 

diminuarea fenomenului imigraționist al tinerilor și reîntoarcerea 

sau stabilirea acestora în teritoriul GAL cu scopul dezvoltării 

economice, sociale și culturale. 

Asociația GAL „Confluențe Nordice” – lista partenerilor: 

1. Consiliul Județean 

Suceava 

2. Orașul Gura Humorului 

3. Comuna Berchișești 

4. Comuna Capu 

Câmpului 

5. Comuna Ciprian 

Porumbescu 

6. Comuna Cornu Luncii 

7. Comuna Drăgoiești 

8. Comuna Ostra 

9. Comuna Păltinoasa 

10. Comuna Rîșca 

11. Comuna Slatina 

12. Comuna Stulpicani 

13. Comuna Valea 

Moldovei 

14. Cooperativa Agricolă 

a Crescătorilor de 

Animale Ostra 

15. PFA Țăran Dumitru 
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16. Asociația crescătorilor 

de animale și utilizatorilor 

de pășuni Berchișești 

17. Asociația Crescătorilor 

de Animale „PICU” 

18. Asociația Crescătorilor 

de Animale „PUIU” 

19. Persoană fizică 

autorizată „Jauca Gabriel 

Costel” 

20. SC DIVIP PROD SRL 

21. SC DSH COMPANY 

TURISM SRL 

22. SC LUCOSILV SRL 

23. Asociația PROVIP 

24. Asociația de Turism 

descoperă Bucovina 

25. SC TANOLA SRL 

26. Asociația Crescătorilor 

de Animale și a 

Utilizatorilor de Pășune 

“ADRISTEAN” Capu 

Câmpului 

27. SC CAPIROLI SRL 

28. SC NEVIS COM SRL 

29. Asociația Umanitară 

FAM 

30. Forumul Local 

German Gura Humorului 

31. SC OROSANII SRL 
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32. Întreprindere Familială 

Zoița Dragomir 

33. Întreprindere 

Individuală Vornicu Alin 

34. SC Valea Raiului SRL 

35. SC TRANSGEO SRL 

36. Institutul pentru 

Parteneriat Social 

Bucovina 

37. SC MARAND 

COMSERV SRL 

38. SC PROLISOK SRL 

39. SC ZOOM SRL 

40. SC ANCONI 

COMSERV SRL 

41. Întreprindere 

Individuală Boca S. Ioan 

 
Sursă fotografie: http://gal.confluentenordice.ro/sample-page/  

http://gal.confluentenordice.ro/sample-page/
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Imagini din comuna Stulpicani 
 

Intrare în satul Stulpicani, comuna Stulpicani 
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Panoramă - comuna Stulpicani 
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Panoramă - comuna Stulpicani 
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Panoramă - comuna Stulpicani 
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Panoramă - comuna Stulpicani 
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Codrul secular Slătioara, din comuna Stulpicani 
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Codrul secular Slătioara, din comuna Stulpicani 
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Codrul secular Slătioara, din comuna Stulpicani 
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Primăria și Consiliul Local Stulpicani 
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Primăria Stulpicani – clădirea nouă14 

 

 

 

  

 
14 La momentul elaborarii prezentului documentul strategic noua clădire în care va functi̦ona Consiliul Local Comuna 
Stulpicani și Primăria Comuna Stulpicani erau în etapa construcție (lucrarea nu era finalizată) 
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Biblioteca Comunală și Căminul Cultural din comuna Stulpicani 
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Biblioteca Comunală și Căminul Cultural din comuna Stulpicani 
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Monumentul Eroilor, Stulpicani 
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Casa Parohială Stulpicani 

 

 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
176 

Sediul Poliției din Stulpicani 
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Mașina din dotarea Poliției Stulpicani 
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Oficiul Poștal Stulpicani 
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Parc de agrement, comuna Stulpicani 
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Teren de fotbal, comuna Stulpicani 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Alimentare cu apă și canalizare 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Stația de pompe de apă potabilă 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Stația de epurare 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Lucrări la infrastructura de apă potabilă 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Lucrări la infrastructura de apă potabilă 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Elemente de infrastructură apă potabilă și apă uzată 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Punct de transformare energie electrică 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Stâlp de iluminat public 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Coș de gunoi stradal 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Hidrant 
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Drum local, comuna Stulpicani 
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Drum local, comuna Stulpicani 
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Drum local, comuna Stulpicani 

 
 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
194 

 

 

Drum local, comuna Stulpicani 
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Drum local, comuna Stulpicani 
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Pod, comuna Stulpicani 
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Pod, comuna Stulpicani 
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Pod, comuna Stulpicani 
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Pod, comuna Stulpicani 
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Buldoexcavator comuna Stulpicani 
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Mașină pompieri – comuna Stulpicani 
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CAPITOLUL 2. POPULAȚIE ȘI FOND LOCATIV 

Demografie – evoluție și structură 

Județul Suceava cuprinde în structura sa administrativ-

teritorială: cinci două municipii (Suceava – reşedinţă de judeţ, 

Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei), 

11 oraşe (Gura Humorului, Siret, Solca, Broșteni, Cajvana, 

Dolhasca, Frasin, Liteni, Milișăuți, Salcea, Vicovu de Sus), 98 

de comune şi 379 de sate. 

Organizarea administrativă a teritoriului județului Suceava 
Categorii de unitati administrative Anul 2019 

 număr 

Municipii 5 

Orașe 11 

Localități componente ale municipiilor și orașelor 33 

Comune 98 

Sate 379 

Din care: aparțin de municipii și orașe 24 

sursa datelor: Institutul Național de Statistică, iulie 2020 
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La 1 iulie 2020, efectivul demografic al județului Suceava era de 

427.594 persoane. 

Raportat la aceeași dată, 1 iulie 2020, populația stabilă a 

comunei Stulpicani număra 6.050 persoane. Pe parcursul 

ultimilor 6 ani de zile, în perioada 2015-2020, populația comunei 

Stulpicani a înregistrat o scădere de 31 persoane (o scădere a 

numărului de locuitori stabili cu 0,5%).  

Trendul descendent înregistrat la nivelul populației stabile din 

comuna Stulpicani, este mai redus decât cel înregistrat în 

mediul rural la nivel național (scădere de 0,6%), iar la nivel 

regional și județean acesta este pozitiv (creștere de 0,1%, 

respectiv 1,9%). 

Evoluția populati̦ei din mediul rural după domiciuliu la 1 iulie, în perioada 2015-2020 

Mediul rural... 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2015 

persoane persoane % 

România 9.706.971 9.712.665 9.696.571 9.683.852 9.671.792 9.649.738 -57.233 -0,6% 

Reg. Nord-Est 2.160.940 2.164.073 2.162.948 2.162.819 2.165.023 2.162.337 1.397 0,1% 

Jud. Suceava 419.429 421.223 422.817 425.558 427.437 427.594 8.165 1,9% 
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com. Stulpicani 6.081 6.094 6.096 6.107 6.097 6.050 -31 -0,5% 

sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 

Populația României din mediul rural a scăzut, în medie, de la 1 

iulie 2015 până la 1 iulie 2020 cu -0,12%, ceea ce reprezintă un 

efectiv de peste 57 mii persoane. 

Rata de creștere / descresțere a populației din mediul rural în perioada 2015-2020 

Mediul rural... 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020 

persoane % față de anul precedent % mediu 

România 9,706,971 0.1% -0.2% -0.1% -0.1% -0.2% -0.12% 

Reg. Nord-Est 2,160,940 0.1% -0.1% 0.0% 0.1% -0.1% 0.01% 

Jud. Suceava 419,429 0.4% 0.4% 0.6% 0.4% 0.0% 0.39% 

com. Stulpicani 6,081 0.2% 0.0% 0.2% -0.2% -0.8% -0.10% 

sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 
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Având în vedere structura efectivului demografic rural pe sexe, 

se observă că la 1 iulie 2020, la nivel național ponderea 

persoanelor de sex feminin este de 49,70%, în timp ce 

ponderea persoanelor de sex masculin este de 50,30%. La 

nivelul comunei Stulpicani se remarcă o distribuție mai înclinată 

spre partea masculină (51,6% dintre persoane sunt de sex 

masculin, iar 48,4% sunt persoane de sex feminin). 
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Structura populației din mediul rural pe sexe, la 1 iulie 2020 

Mediul rural din .... 
Total Masculin Feminin Masculin Feminin Raportul de masculinitate 

persoane % bărbați la 100 femei 

România 9,649,738 4,853,591 4,796,147 50.3% 49.7% 101.2 

Reg. Nord-Est 2,162,337 1,103,202 1,059,135 51.0% 49.0% 104.2 

Jud. Suceava 427,594 216,178 211,416 50.6% 49.4% 102.3 

Com. Stulpicani 6,050 3,120 2,930 51.6% 48.4% 106.5 
sursa datelor: INS, iulie 2020, calcule proprii 

 

În ceea ce privește structura populației rurale pe sexe, 

comparând distribuția înregistrată la nivel național cu cea 
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înregistrată la nivelul Regiunii de Nord-Est, cât și cu cea de la 

nivelul județului Suceava, se remarcă o diferență mică între 

distribuții, populația masculină însumând valori cuprinse între 

50,3% și 51,6% din totalul demografic rural. 

Un indicator demografic important în analizarea populației este 

reprezentat de raportul de masculinitate. Acest raport de 

masculinitate este calculat prin raportarea numărului de bărbați 

la cel al numărului de femei dintr-o populație dată și, în general, 

este exprimat ca numărul de bărbați la 100 de femei. În comuna 

Stulpicani, la data de 1 iulie 2020, raportul de masculinitate era 

de 106,5 bărbați la 100 femei (106,5 bărbați la 100 de femei), în 

timp ce în mediul rural din județul Suceava raportul de 

masculinitate înregistra valoarea de 102,3 (102,3 bărbați la 100 

femei). 

La nivelul comunei Stulpicani, din cei 6.050 locuitori (populația 

după domiciliu înregistrată la 1 iulie 2020), 18,1% sunt tineri (cu 

o vârstă cuprinsă între 0 și 14 ani), 66,5% sunt adulți, iar 15,4% 
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sunt persoane vârstnice (65 ani și peste). Observăm că numărul 

persoanelor vârstnice este mai mic cu 2,7% comparativ cu 

numărul persoanelor cu o vârstă de până la 14 ani. 

 

La 1 iulie 2020, populația comunei Stulpicani număra 6.050 de 

persoane. În ceea ce privește distribuția pe grupe de vârstă și 

pe sexe a comunei Stulpicani, se observă că segmentul de 

populaţie tânără (0-14 ani) reprezintă 18,1% din totalul 

0-14 ani
1,095 persoane

18.1%

15-64 ani
4,024 persoane

66.5%

65 ani +
931 persoane

15.4%

Structura populației din comuna Stulpicani, 

județul Suceava, pe grupe mari de vârstă (1 iulie 2020)
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populației, în timp ce persoanele de gen masculin pentru 

aceeași grupa de vârstă dețin 18,3%. 

În rândul populației adulte (15-64 ani) se remarcă diferența 

semnificativă dintre ponderile pe cele două sexe: 68,7% din 

populația masculină are o vârstă cuprinsă între 15 și 64 ani, în 

timp ce în rândul persoanelor de gen feminin aceeași grupă de 

vârstă deține 64,2%. 

Segmentul de populație vârstnică este mai bine reprezentat la 

nivelul populației de sex feminin, 17,9% din populația de gen 

feminin are o vârstă 65 de ani și peste. 
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Raportul de masculinitate variază pe grupe de vârstă, fapt 

datorat mortalității diferite în cazul persoanelor de sex masculin, 

respectiv persoanelor de sex feminin. La nivelul comunei 

Stulpicani, indicatorul raportului de masculinitate pentru 

categoria de vârstă 65 de ani și peste 65 ani are o valoare de 

77,3 bărbați la 100 femei. Această valoare este mult mai mică 

decât raportul de masculinitate per total comună (106,5) și 
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poate fi explicată prin existența fenomenului cunoscut ca 

„speranţa de viaţă mai mare la femei”. 

Structura populației din comuna Stulpicani pe grupe mari de vârstă, la 1 iulie 2020 

 Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Raportul de 
masculinitate 

persoane % din total bărbați la 100 femei 

0-14 ani 1,095 572 523 18.1% 18.3% 17.8% 109.4 

15-64 ani 4,024 2,142 1,882 66.5% 68.7% 64.2% 113.8 

65 ani + 931 406 525 15.4% 13.0% 17.9% 77.3 

Total 6,050 3,120 2,930 100.0% 100.0% 100.0% 106.5 

vârsta medie 38.9 ani 37.9 ani 39.9 ani - - - - 
sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 

Raportul de masculinitate pentru grupa de vârstă 15-64 ani este 

de 113,8 – ceea ce înseamnă că la fiecare 100 persoane de 

gen feminin revin 113,8 persoane de gen masculin. 

În anul 2019, potrivit Institului Național de Statistică, la nivelul 

județul Suceava, în mediul rural, speranța de viață, pentru 

ambele sexe, a fost de 75,97 ani. În ceea ce privește speranța 

de viață pe sexe, acest indicator a înregistrat valoarea de 72,5 

ani la bărbați, iar la femei de 79,82 ani. 
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Distribuția populației din comuna Stulpicani pe grupe mici de 

vârstă evidențiază diferențe între ponderea persoanelor de sex 

masculin și ponderea persoanelor de sex feminin. 

Diferențele cele mai semnificvative pe grupe mici de vârste se 

observă pentru următoarele categorii de vârstă: 

 35-39 ani (diferență dintre cele 2 sexe: 61 persoane; 

pondere masculin: 7%; pondere feminin: 6%); 

 25-29 ani (diferență dintre cele 2 sexe: 44 persoane; 

pondere masculin: 7%; pondere feminin: 6%); 

 85 ani și peste (diferență dintre cele 2 sexe: 43 persoane; 

pondere masculin: 1%; pondere feminin: 3%); 

 30-34 ani și 35-39 ani (diferență dintre cele 2 sexe: 41 

persoane; pondere masculin: 8%; pondere feminin: 7%); 

 45-49 ani (diferență dintre cele 2 sexe: 40 persoane; 

pondere masculin: 8%; pondere feminin: 7%); 
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 80-84 ani (diferență dintre cele 2 sexe: 35 persoane; 

pondere masculin: 2%; pondere feminin: 3%); 

 60-64 ani (diferență dintre cele 2 sexe: 33 persoane; 

pondere masculin: 6%; pondere feminin: 5%); 

Raportul de dependență demografică reprezintă un indicator al 

poverii economice pe care o poartă populația productivă 

(persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani); cu toate 

acestea, există situații în care unele persoane denumite generic 

„dependente” (și anume, persoanele cu vârsta până în 15 ani și 

persoanele de peste 65 ani) sunt active, iar unele persoane apte 

de muncă (de vârstă productivă) sunt dependente din punct de 

vedere economic. 

La 1 iulie 2019, în comuna Stulpicani, raportul de dependență 

demografică înregistrat era de 49,4%, astfel, la fiecare 100 de 

persoane în vârstă de muncă (15-64 de ani) revin 49,4 

persoane dependente (grupele de vârsta de 0-14 ani și 65 ani 

și peste). 
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Indicatori demografici la nivelul teritoriului comunei Stulpicani și 
 mediul rural românesc, la 1 iulie 2019  

com. Stulpicani Jud. Suceava Reg. Nord-Est România 

1 iulie 2019: persoane, mediul rural 

0-14 ani 1.106 79.808 370.190 1.520.089 

15-64 ani 4.082 283.765 1.459.835 6.459.642 

65 ani și peste 909 63.864 334.998 1.692.061 

Total 6.097 427.437 2.165.023 9.671.792 
raportul de dependență 

demografică* 49,4 50,6 48,3 49,7 

gradul de îmbătrânire 
demografică** 82,2 80,0 90,5 111,3 

* = raportul dintre numărul persoanelor de var̂stă „dependentă” (persoane de sub 15 ani și de peste 65 ani) și 
populația în var̂stă de muncă (15-64 ani) exprimat la 100 de persoane. 
* * = raportul dintre populaţia cu var̂stă de 65 ani +  şi populaţia cu var̂sta cuprinsă între  0 și 14 ani exprimat la 100 
persoane 

sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 

Valoarea înregistrată în comuna Stulpicani este relativ mai mică 

comparativ cu cea înregistrată la nivelul județului Suceava 

(50,6%) și cu valoarea înregistrată la nivel național (49,7%), dar 

mai ridicată decât valoarea de la nivel regional (48,3%). 
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Din graficul indicatorilor demografici se observă că presiunea 

asupra persoanelor active din comuna Stulpicani este mai mică 

comparativ cu valoarea înregistrată la nivel județean, sau 

național, dar mai mare comparativ cu valoarea de la nivel 

regional. 
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Gradul de îmbătrânire demografică este calculat prin raportarea 

populației tinere la populația vârstnică și este cunoscut și sub 

denumirea „indicele vitalității populației”. Valoarea gradului de 

îmbătrânire demografică înregistrată la nivelul comunei 

Stulpicani este de 82,2%, fiind net inferioară valorilor 

înregistrate la nivel național sau regional (111,3%, respectiv 

90,5%), dar ușor mai ridicată comparativ cu valoarea 

înregistrată la nivel județean (80%). 

Valorile înregistrate la nivel general pentru mediul rural din 

România sunt sub valoarea de 150%, asigurând înlocuirea 

generațiilor. 
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Natalitate, mortalitate şi spor natural. În anul 2019, în 

comuna Stulpicani s-a înregistrat un spor natural de -3 

persoane. Rata natalității, în comuna Stulpicani a fost de 10,8‰ 

în anul 2019, fiind mai mică cu 1,1‰ comparativ cu rata 

natalității înregistrată la nivelul mediului rural al județului 

Suceava (11,9‰), dar mai mare cu 1,4‰ decât valoarea 

40.4 ani 38.7 ani 37.9 ani 38.7 ani

74.3 ani 73.8 ani 76.0 ani

0

15

30

45

60

75

90

România Reg. Nord-Est Jud. Suceava Com. Stulpicani

Vârsta medie și durata medie a vieții

(analiză comparativă, mediul rural, anul 2019)

Vârsta medie
(calcule proprii)

Durata medie a vieții
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înregistrată la nivel național și cu 0,8‰ decât valoarea de la 

nivel regional. 

 

Din reprezentarea grafică de mai sus se remarcă diferența 

valorilor înregistrate pentru indicatorul ratei mortalității în mediul 

rural românesc. Astfel, la nivelul comunei Stulpicani, rata 

mortalității are o valoare de 13,8‰. Această valoare este 
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‰
(n

u
m

a
r 

d
e
 n

a
sc

u
ti
-v

ii
la

 1
0
0
0
 l
o
cu

it
o
ri
)

Rata natalității, rata mortalității, rata sporului natural

(analiză comparativă, anul 2019: ‰, mediul rural)

România Reg. Nord-Est Jud. Suceava Com. Stulpicani



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
220 

semnificativ mai mare în comparație cu rata mortalității de la 

nivel județean (11,6‰) și mai mare decât cea de la nivel 

regional (13‰), dar ușor mai scăzută decțt rata mortalității de la 

nivel național în mediul rural (14‰). 

Mișcarea naturală la nivelul teritoriului comunei Stulpicani și mediul rural românesc 

 România Reg. Nord-Est Jud. Suceava com. Stulpicani 

Anul 2019: ‰, mediul rural 

rata natalității 9.4 10.0 11.9 10.8 

rata mortalității 14.0 13.0 11.6 13.8 

rata sporului natural -5.2 -7.7 -13.7 -3.0 
sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 

În mediul rural românesc, rata sporului natural înregistrează 

valoarea negativă de -5,2‰. În comuna Stulpicani, în anul 2019, 

rata sporului natural a fost de -3‰, fiind mai mare decât 

valoarea înregistrată atât la nivel județean (-13,7‰), cât și 

regional (-7,7‰) și național (-5,2‰). 

Evoluția ratei natalității si̦ mortalității la nivelul comunei Stulpicani 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

rata natalității 12.8 13.2 11.3 13.6 13.6 10.8 
rata mortalității 14.9 10.9 13.3 13.3 13.1 13.8 

rata sporului natural -2.1 2.3 -2.0 0.3 0.5 -3.0 
sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 
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În perioada 2014-2019, evoluția ratei sporului natural la nivelul 

comunei Stulpicani a fost oscilantă, înregistrând valori variind 

între -3‰ (anul 2019) și 2,3‰ (anul 2015). Comparativ cu anul 

2014, în anul 2019 rata natalității a scăzut cu 0,9‰. 

Rata mortalității a cunoscut cea mai mică valoare în anul 2015 

(10,9‰), iar cea mai ridicată valoare în anul 2014 (14,9‰).  
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În anul 2019, la nivel local, mișcarea naturală a populației poate 

fi sintetizată astfel: 

 Născuți vii: 66 persoane; rata natalității: 10,8‰; 

 Decedați: 84 persoane; rata mortalității13,8‰; 

 Spor natural: -18 persoane; rata sporului natural: -3‰. 

Nupti̧alitate şi divorti̧alitate. În anul 2019, în mediul rural din 

județul Suceava, s-au oficiat 2.681 de căsătorii la oficiile de 

stare civilă, reprezentând 22,6% din numărul celor înregistrate 

în mediul rural regional (11.857 căsătorii).  

Căsătorii și divorțuri la nivelul teritoriului comunei Stulpicani și mediul rural românesc 

 
u.m. com. 

Stulpicani Jud. Suceava Reg. Nord-Est România 

 anul 2019, mediul rural 

căsătorii număr 33 2.681 11.857 51.493 

divorțuri număr 8 521 2.536 11.076 

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

rata de divorțialitate ‰ 1,3 1,2 1,2 1,1 
sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 

Numărul de divorțuri pronunțate prin hotărâri judecătorești 

definitive şi conform Legii nr. 202/2010, în mediul rural Suceava 
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este de 521 cazuri. Numărul divorțurilor înregistrate în anul 

2019 reprezintă 20,5% din numărul divorțurilor pronunțate în 

mediul rural la nivelul Regiunii Nord-Est. 

În anul 2019, în comuna Stulpicani, s-au oficiat 33 căsătorii și s-

au pronunțat 8 divorțuri. 
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Pe parcursul anilor 2014-2019 în comuna Stulpicani, atât rata 

de nupțialitate, cât și rata de divorțialitate au avut evoluții 

fluctuante. Rata de nupțialitate a înregistrat cea mai mică 

valoare în anul 2015 (4,4‰) și cea mai mare valoare în anul 

2017 (7‰).  

Rata de divorțialitate a înregistrat cea mai mică valoare în anii 

2014 și 2017 (0,8‰) și cea mai mare în anul 2018 (2,3‰). 

 

Salariați și câștig salarial 

Salariați. Numărul mediu al salariaților existent în anul 2019 la 

nivel național însuma 5.164.471 persoane, conform datelor 

prelucrate de la Institutul Național de Statistică. Procentual, 

numărul mediu al salariaților la nivel național reprezintă 23,27% 

din populația totală stabilă din iulie 2019. În Regiunea Nord-Est 

numărul mediu al salariaților era de 583.064 persoane, 

reprezentând 14,61% din totalul populației și 11,29% din 

numărul mediul al salariaților înregistrat la nivel național. În 
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județul Suceava, cei 106.465 salariați înregistrați în anul 2019, 

reprezentau 13,94% din numărul populației sucevene și 18,26% 

din numărul salariaților din Regiunea Nord-Est. 

Numărul mediul al salariaților înregistrați în anul 2019 în 

comuna Stulpicani era de 310 persoane, fiind cu 37,2% mai 

mare decât numărul mediu de salariați înregistrați în anul 2014. 

Evoluția numărului mediu al salariati̦lor din comuna Stulpicani și la nivel național 

  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014 

 persoane persoane % 

România 4.507.729 4.611.395 4.759.419 4.945.868 5.068.063 5.164.471 656.742 14,6% 

Reg. Nord-Est 499.798 513.631 532.486 554.237 569.739 583.064 83.266 16,7% 

Jud. Suceava 91.710 92.643 96.423 100.561 103.489 106.465 14.755 16,1% 

com. Stulpicani 226 228 280 292 301 310 84 37,2% 
sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 
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La 1 iulie 2019 populația comunei Stulpicani cu vârsta cuprinsă 

între 15-64 ani (persoanele apte de muncă) însumau 4.079 

persoane, astfel că în anul 2019 numărul mediu de salariați 

reprezintă o pondere de 7,6% din populația aptă de muncă. În 

anul 2019, numărul mediu de salariați din comuna Stulpicani, 

reprezintă o pondere de 5,1% din populația totală a comunei la 

data de 1 iulie 2019. 
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Câștigul salarial. În anul 2019, un salariat din județul Suceava 

câștiga o sumă medie brută lunară de 3.957 lei. Această sumă 

este mai mică, atât comparativ cu suma câștigată la nivelul 

Regiunii Nord-Est (4.335 lei), dar mai ales compartiv cu cea 

înregistrată la nivel național (4.853 lei). 

 

În perioada 2014-2019, câștigul salarial nominal mediu brut 

lunar a cunoscut o creștere de 108,5% la nivel național (+2.525 
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lei), în timp ce la nivel regional a crecut cu 119,6% (+2.361 lei), 

iar la nivel județean cu 113,2% (+2.101 lei). 

Evoluția câștigului nominal mediu brut și net la nivel național, regional și județean 
  
  
  

Câștig salarial nominal mediu BRUT lunar Câștig salarial nominal mediu NET lunar 

2014 2019 Evoluție 2019/2014 2014 2019 Evoluție 2019/2014 

lei lei lei % lei lei lei % 

România 2.328 4.853 2.525 108,5% 1.697 2.986 1.289 76,0% 

Reg. Nord-Est 1.974 4.335 2.361 119,6% 1.437 2.674 1.237 86,1% 

Jud. Suceava 1.856 3.957 2.101 113,2% 1.352 2.445 1.093 80,8% 

sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 

În anul 2019, angajații din județul Suceava  au câștigat un 

salariu nominal mediu net lunar de 2.445 lei, fiind mai mare 

decât cel înregistrat în anul 2014 cu 80,8% (înregistrând o 

creștere cu 1.093 lei). În perioada 2014-2019, la nivel național 

câștigul salarial nominal mediu net lunar a crescut cu 1.289 lei 

(76,0%), iar la nivel regional cu 1.237 lei (86,1%). 
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Șomeri și rata șomajului 

Institutul Național de Statistică raporteză la nivel național, în 

martie 2021, o rată a șomajului de 2,9% pentru anul 2019, fiind 

în scădere față de anul 2014 (5,4%). 

La nivel județului Suceava, în anul 2019, rata șomajului a fost 

de 4,8%. Nu există diferențe majore între rata șomajului în 
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rândul persoanelor de sex feminin (4,6%) și persoanelor de sex 

masculin (4,9%). 

Rata so̦majului (%) pe sexe la nivel național, regional si̦ judete̦an în anul 2014 și anul 2019 
  Total Masculin Feminin 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 

România 5.4% 2.9% 5.9% 2.9% 4.8% 3.0% 

Reg. Nord-Est 6.6% 4.3% 7.6% 4.6% 5.4% 3.9% 

Jud. Suceava 6.7% 4.8% 7.4% 4.9% 5.9% 4.6% 

sursa datelor: INS, martie 2021 

La nivel regional, se remarcă faptul că în anul 2014 rata 

șomajului în rândul persoanelor de sex masculin a atins un prag 

maxim pentru perioada de raportare și comparativ cu datele 

înregistrate la nivel național sau regional. Astfel, în anul 2014 

rata șomajului masculin a fost de 7,6%. În anul 2019, la nivelul 

Regiunii Nord-Est rata șomajului a înregistrat o valoare de 4,3% 

(masculin: 4,6% și feminin: 3,9%). 
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În perioada ianuarie 2019-ianuarie 2021, numărul total al 

șomerilor înregistrați în comuna Stulpicani a oscilat între 

valoarea minimă înregistrată de 57 de șomeri (în luna ianuarie 

2021) și valoarea maximă înregistrată de 97 șomeri (în luna 

august 2020). 
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În luna ianuarie 2021, 60% dintre șomerii înregistrați sunt de 

sex masculin (34 persoane), iar 40% sunt de sex feminin (23 

persoane). 
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Cu un an în urmă, în luna ianuarie 2020, majoritatea șomerilor 

erau tot persoane de sex masculin. Astfel, din totalul de 78 de 

șomeri, 41 persoane erau de gen masculin (52,56%) și 37 

persoane de gen feminin (47,44%). 

  

masculin
60%

feminin
40%

Structura șomerilor din comuna comuna Stulpicani, 

județul Suceava pe sexe în luna ianuarie 2021

Total șomeri: 57 persoane
 Masculin: 34 persoane

 Feminin: 23 persoane
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Fondul locativ 

În anul 2019, la nivelul comunei Stulpicani, fondul locativ era 

format din 1981locuințe, dintre care 1.968 locuințe se aflau în 

proprietate privată (99,34%). 
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În perioada 2014-2019, fondul locativ din comuna Stulpicani a 

crescut cu 0,71% (respectiv 14 locuințe). 

Locuințe existente la sfârșitul anului pe forme de proprietate în comuna Stulpicani 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014 

număr număr % 
total 1.967 1.971 1.976 1.976 1.979 1.981 14 0.71% 

    din care, proprietate privată 1.954 1.958 1.963 1.963 1.966 1.968 14 0.72% 

sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 

La sfârșitul anului 2019, fiecărui locuitor stabilit în comuna 

Stulpicani îi revenea o suprafață medie locuibilă de 20,4 mp, 

fiind mai mare decât media înregistrată atât la nivelul mediului 

rural județean Suceava (18,7 mp/cap de locuitor), regional (17,7 

mp/cap de locuitor), cât și la nivel național (20,2 mp/cap 

locuitor). 

O locuință din comuna Stulpicani are o suprafață medie locuibilă 

de 62,8 mp, fiind superioară suprafeței medii locuibile 

înregistrată la nivel național (47,4 mp/locuință), regional (45,6 

mp/locuință) dar și valorii înregistrată în județul Suceava (51,0 

mp/locuință). 
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În cursul anului 2014, numărul locuințelor finalizate în comuna 

Stulpicani a fost de 3 locuințe, reprezentând 0,2% din numărul 

total de locuințe finalizate în mediul rural din județul Suceava 

(1.506 locuințe). 
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În comparație cu anul 2014, în anul 2019 numărul locuințelor 

finalizate în comuna Stulpicani este egal cu 2, cu mai puțin o 

locuință comparativ cu numărul celor terminate în anul 2014. În 

perioada 2014-2019, au fost finalizate în total la nivel local 18 

locuințe, reprezentând 0,2% din numărul total de locuințe 

terminate în mediul rural din județul Suceava în aceeași 

perioadă. 

Evoluția locuințelor finalizate în perioada 2014-2019 
Locuințe terminate în timpul anului u.m. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

județul Suceava (mediul rural) număr 1,506 1,235 1,488 1,395 1,307 1,316 

com. Stulpicani număr 3 4 5 0 4 2 

% comuna Stulpicanidin total rural județ % 0.2% 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.2% 

sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 
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CAPITOLUL 3. INFRASTRUCTURĂ DE ACCES. UTILITĂȚI 
PUBLICE. FACTORI DE MEDIU 

Rețea de drumuri 
Comuna Stulpicani este străbătută de drumul județean DJ 177A 

și DJ 177B și de o rețea de drumuri comunale care însumează 

110 km.  

Poziţia geografică a comunei Stulpicani este favorabilă din punct 

de vedere al conexiunii cu oraşele Gura Humorului şi 

Câmpulung Moldovenesc.  

Principalele căi de acces rutiere către comuna Stulpicani, 

inclusiv cele județene sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Căi de acces către comuna Stulpicani 

Categorie 
drum 

Descriere 

DJ 
DJ 177A Frasin (racord DN 17(E58)) – Stulpicani – Ostra – Broşteni 

(racord DN 17B) 
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Categorie 
drum 

Descriere 

DJ 177B Stulpicani (racord DJ 177A) – Câmpulung Moldovenesc 

(racord DN 17(E58));  

DJ 177E Stulpicani (racord DJ 177B) – Slătioara 

DC 

DC 31 Stulpicani (racord DJ 177A) – Negrileasa – Vadu Negrilesei;  

DC 34 Stulpicani (racord DJ 177B) – Gemenea;  

DC 31A Slătioara.  
sursa datelor: Primăria Stulpicani, martie 2021 

 

Starea de viabilitate a drumurilor din comuna Stulpicani poate fi 

caracterizată ca nesatisfăcătoare pe tronsoanele care lipseşte 

îmbrăcămintea asfaltică şi amenajările pentru evacuarea apelor 

de pe platforma drumului. În mare parte, drumurile săteşti sunt 

drumuri pietruite, pe timp nefavorabil circulaţia rutieră făcându-

se anevoios. 
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Cale de acces către comuna Stulpicani – DJ 177A 
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Cale de acces către comuna Stulpicani – DJ 177A 

 
 

Conform centralizărilor primăriei Stulpicani, drumurile comunale 

au o lungime totală de aproximativ 110 km, iar situația drumurilor 

prezintă următoarele disfuncționalități: 
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✓ Lipsa şanţurilor şi a rigolelor pe marginea drumurilor / 

neglijarea efectuării lucrărilor de curăţare, decolmatare şi 

adâncire a acestora acolo unde rigolele/şanţurile există.  

✓ Podurile şi podeţele rutiere necesită reparaţii prin 

introducerea tuburilor de mare capacitate, în vederea 

evitării inundării drumurilor. 

DC 31B este un drum comunal ce străbate centrul comunei și 

care a fost modernizat cu fonduri nerambursabile. DC 31B 

străbate comuna de la intersecția cu DJ-177A (de la km 9+260 

până la km 11+010). 
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Drum modernizat cu fonduri nerambursabile - comuna Stulpicani (DC 31B) 
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Drum modernizat cu fonduri nerambursabile - comuna Stulpicani (DC 31B) 
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Drum modernizat cu fonduri nerambursabile - comuna Stulpicani (DC 31B) 
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Drumuri comunal modernizat, comuna Stulpicani 
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Drumuri comunale modernizate, comuna Stulpicani 

  

 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
249 

 

 

Drum forestier Ursoaia- comuna Stulpicani 
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Distanța dintre comuna Stulpicani și municipiile, respectiv orașele din județul Suceava 
Localitate Distanța Durată Hartă 

Suceava 52 km 1 h 1 min. 

 
sursa imagine: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Suceava, 
martie 2021 

Fălticeni 53 km 1 h 2 min. 

Rădăuți 61 km 1 h 18 
min. 

Câmpulung Moldovenesc 23 km 39 min. 

Vatra Dornei 65 km 1 h 23 
min. 

Gura Humorului 17 km 29 min. 

Siret 83 km 1 h 27 
min. 

Solca 46 km 58 min. 

Broșteni 38 km 1 h 17 
min. 

Cajvana 44 km 1 h  

Dolhasca 77 km 1 h 28 
min. 

Frasin 10 km 21 min. 

Liteni 81 km  1 h 32 
min. 

Milisăuți 56 km 1 h 10 
min. 

Salcea 66 km 1 h 14 
min. 

Vicovu de Sus 77 km 1 h 30 
min. 

sursa datelor: https://www.google.ro/maps, martie 2021 
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Rețea de alimentare cu apă și canalizare 
Alimentarea cu apă  

Lungimea totală a rețelei de apă potabilă din comuna Stulpicani 

în anul 2019 era de 17,6 km. Rețeaua simplă de distribuție a apei 

potabile existentă, în prezent, la nivelul local acoperă necesarul 

satului Stulpicani și 30% din necesarul comunei. 
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Rețeaua de distribuție a apei potabile din comuna Stulpicani s-a 

extins de la 2,7 km în anul 2013 la 17,6 km în anul 2019. 

 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile din 

județul Suceava însumează 1.521,1 km (anul 2019) din care 

705,9 km rețea sunt în mediul rural (46%) și 815,2 km rețea sunt 

în mediul urban (54%). Lungimea rețelei de distribuție a apei 

potabile din comuna Stulpicani reprezenta în anul 2019 doar 

2,49% din lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei 

potabile din mediul rural al județului Suceava. 

 

În anul 2019, în mediul rural din județul Suceava 46 de comune 

dețineau rețea de distribuție a apei, ceea ce reprezintă 46,9% 

din numărul total de comune. Comparativ cu situația din mediul 

rural regional sau național, se remarcă că la nivel județean 
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ponderea comunelor în care există rețea de alimentare cu apă 

potabilă este semnificativ mai mică. 

Centralizator cu privire la rețeaua de distributie a apei în mediul rural românesc 

 
Numărul localităților cu rețea 
de distribuție a apei (mediul 

rural) 
Număr localități în total 

(mediul rural) % localități cu rețea apă 

Anul 2014 Anul 2019 Anul 2014 Anul 2019 Anul 2014 Anul 2019 

România 2.130 2.270 2.861 2.862 74,4% 79,3% 

Reg. Nord-Est 320 338 506 506 63,2% 66,8% 

Jud. Suceava 45 46 98 98 45,9% 46,9% 

sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 

Sistemul de alimentare cu apă corespunde următoarei scheme 

tehnologice:  

✓ Puţ de captare săpat cu dimensiunile H=7,0 m și D=2,0 m, 

debit 3,88 l/s, captarea se face din pânza freatică a râului 

Negrileasa;  

✓ Staţie de pompare cu două electropompe de 7,5 Kw fiecare 

din care una activă și una de rezervă Q=25 mc/h, H=140 

mca;  
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✓ Stație de clorinare amplasată în aceeași clădire cu stația de 

pompare, dezinfecția apei se face prin clorinare cu clor 

gazos;  

✓ Rețea aducțiune de la stația de pompe la rezervor având 

diametrul De 140 mm și o lungime de 2,7 km;  

✓ Rezervor de înmagazinare existent de 200 mc plus rezervor 

de 100 mc în care este stocată rezerva de incendiu a 

localității;  

✓ Rețea de distribuție existentă cu funcționare gravitațională 

având conducte cu diametrul 140 - 63 mm astfel: 

▪ De 125 mm , L= 2.5 km;  

▪ De 110 mm , L=1 km;  

▪ De 90 mm , L= 3.5 km;  

▪ De 75 mm , L= 2,0 km;  

▪ De 63 mm , L= 9,5 km.  
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Sistemul de alimentare cu apă existent este dimensionat cu 

următoarele debite:  

✓ Qzi mediu = 1,53 l/s;  

✓ Qzi max = 1,75 l/s;  

✓ Qor max =4,99 l/s 

Disfuncţionalităţi ale sistemului de alimentare cu apă:  

✓ lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă în 

toate satele comunei influenţează negativ 

dezvoltarea social-economică a comunei;  

✓ utilizarea în scop potabil a apei de calitate 

necorespunzătore prin exploatarea izvorelor și a 

apei fretice, fără posibilitatea controlului sanitar al 

apei furnizate. 

Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile în comuna 

Stulpicani, în anul 2019 era de 350 mc pe zi fiind mai mare cu 
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13 mc/zi comparativ cu anul 2014, când capacitatea instalațiilor 

de producere a apei potabile era de 337 mc/zi. 

Capacitatea instalati̦ilor de producere a apei potabile în comuna Stulpicani 
 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 

Capacitate: Metri cubi pe zi 337 350 350 350 350 350 

sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor în anul 

2019 este de 28 mii mc, dintre care 23 mii mc sunt pentru uz 

casnic (82,14%). 
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Cantitatea de apă potabilă distribuită locuitorilor din comuna 

Stulpicani, în anul 2019, reprezintă 0,25% din cantitatea totală 

distribuită în județul Suceava (9.209 mii mc apă distribuiți la 

nivel județean pentru uz casnic). 
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În anul 2019, în comuna Stulpicani au fost distribuiți 3,8 mc de 

apă pentru uz casnic/cap de locuitor, în timp ce la nivelul 

județului Suceava pentru fiecare locuitor au fost distribuiți 112,1 

mc de apă pentru uz casnic. 
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Conform autorităților publice locale din comuna Stulpicani, 

începând cu anul 2009 comuna Stulpicani a beneficiat în baza 

OG 7/2006 de fonduri guvernamentale pentru realizarea 

investiției „Reabilitare și Extindere rețea alimentare cu apă 

potabilă în comuna Stulpicani, Județul Suceava”.  

Investiția a fost inclusă ulterior în PNDL 2011-2014, fiind 

finalizată și recepționată în noiembrie 2014. 
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Stație de pomapre apă potabilă, comuna Stulpicani 
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Stația de pompare a apei Gemenea – comuna Stulpicani 
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Canalizare 

În localitatea Stulpicani există canalizare cu o lungime de 14,7 

km. Rețea realizată prin proiectul: „Extindere infrastructură 

alimentare cu apă potabilă. Modernizare și extindere 

infrastructură apă uzată cu stati̦e de epurare în comuna 

Stulpicani, județul Suceava” prin fonduri-FEADR, sub-măsura 

7.2. 

Valoarea proiectului a fost de 1.840,277 mii euro. 

Rețeaua de canalizare realizată, acoperă necesarul la nivelul 

satului Stulpicani în proporție de 30% și la nivel de comună in 

proporție 5%. 
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Stații de epurare, comuna Stulpicani 
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În concluzie, apele uzate menajere produc în prezent, efecte 

nedorite asupra calității solurilor, apelor și implicit, a sănătății 

oamenilor. 

Pentru a asigura protecția calității mediului, a sănătății și 

confortului populației, se impune adoptarea unei scheme de 

amenajare care să asigure colectarea, evacuarea și epurarea 

apelor uzate menajere la nivelul comunei. 

Date fiind argumentele expuse anterior, investiții viitoare în 

dezvoltarea sistemului de canalizare la nivelul comunei 

Stulpicani, sunt foarte important a fi întreprinse. 

Lungimea totală a rețelei simple a conductelor de canalizare din 

județul Suceava însumează 1.058 km (anul 2019) din care 678,5 

km rețea sunt în mediul urban (64%) și 379,5 km rețea sunt în 

mediul rural (36%). Lungimea totală simplă a conductelor de 

canalizare din comuna Stulpicani reprezenta în anul 2019 doar 
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3,69% din lungimea totală a rețelei simple de canalizare din 

mediul rural sucevean. 

În anul 2018, în mediul rural din județul Suceava, 38 din 98 de 

comune dețineau rețea de canalizare (adică 38,8% dintre 

comune), ponderea acestora fiind aproape egală cu cea din 

mediul rural românesc (36,3% din comune) și mai mare față de 

ponderea localităților din regiunea din Regiunea Nord-Est care 

era de 36,6%. 

Centralizator cu privire la rețeaua de canalizare în mediul rural românesc 

 
Numărul localităților cu rețea 
de canalizare (mediul rural) 

Număr localități în total 
(mediul rural) 

% localități cu rețea apă din 
total localități 

Anul 2014 Anul 2019 Anul 2014 Anul 2019 Anul 2014 Anul 2019 

România 760 1.040 2.861 2.862 26,6% 36,3% 

Reg. Nord-Est 138 185 506 506 27,3% 36,6% 

Jud. Suceava 36 38 98 98 36,7% 38,8% 

sursa datelor: INS, martie 2021, calcule proprii 

În prezent, la nivelul comunei Stulpicani, este în derulare 

proiectul Extindere rețea alimentare cu apă. Mărire capacitate 

sursă. Realizare racorduri canalizare menajeră în Aglomerarea 

I Stulpicani, comuna Stulpicani, județul Suceava. 
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Scopul proiectului de alimentare cu apă în sistem centralizat este 

creşterea calităţii vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei din 

comună, prin reducerea riscului îmbolnăvirilor hidrice prin 

furnizarea unei ape cu parametri calitativi conform directivei CE 

98/93/EC privind calitatea apei potabile nr. 458/2002. 

Locuitorii care nu beneficiază de canalizare în sistem centralizat 

utilizează closete simple uscate, care constituie surse de infecţie 

pentru pânza freatică.  

 

Alimentarea cu energie electrică și iluminat public 

În prezent, în comuna Stulpicani, majoritatea gospodăriilor sunt 

electrificate. Arterele principale sunt prevăzute cu instalații de 

iluminat public. 

Lungimea rețelei de electricitate este de 110 km, iar a rețelei de 

iluminat public, de 75 km. 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
267 

Alimentarea cu energie electrică a comunei Stulpicani este 

asigurată din reţeaua de medie tensiune de 20 KV. Posturile de 

transformare sunt de tip aerian şi se alimentează radial din 

reţeaua de medie tensiune. Puterea Posturilor Trafo variază 

între 100 şi 250 KV.  

Reţeaua de medie tensiune de 20 KV este pozată pe stâlpi de 

beton tip RENEL.  

Reţeaua de joasă tensiune (LEA 0,4 KV) asigură racordarea 

tuturor beneficiarilor, realizând în acelaşi timp şi iluminatul 

public. Reţeaua de iluminat public se află în aproprierea reţelei 

de drumuri din comună. Această reţea se află în continuă 

extindere, pentru alimentarea noilor locuinţe. 

Datorită extinderii intravilanului, a creşterii numărului de 

locuinţe, de obiective social-administrative, economice şi 

comerciale, se poate aprecia o creştere a consumului de 

energie electrică la nivelul comunei. 
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Pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori, se 

propun extinderi ale reţelei de joasă tensiune LEA 0.4 KV şi se 

vor avea în vedere următoarele criterii: 

✓ Alimentarea cu energie electrică trebuie să corespundă 

nivelurilor de exigenţă impuse de normativele tehnice în 

vigoare. 

✓ Toate circuitele principale vor fi trifazate. 

✓ Alimentarea reţelei de iluminat particular şi utilizări casnice 

se recomandă a se face prin 2-4 plecări, iar cea a reţelei de 

iluminat public prin 1-3 plecări. 

✓ Posturile de transformare vor fi aeriene, montate pe stâlpi; 

acestea se vor amplasa la distanţe aproximativ egale, cât 

mai în centrul de greutate al consumatorilor şi în apropierea 

consumatorilor importanţi. 

✓ Se va reabilita iluminatul public. Pentru iluminatul public se 

vor considera încărcări uniform distribuite; valorile nivelelor 
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de iluminare sunt în funcţie de categoria căilor de circulaţie: 

drumuri comunale, săteşti. 

✓ Calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat 

pentru circuitele de iluminat public, iluminat particular şi 

utilizări casnice, în situaţiile când funcţionează cu 

conductorul de nul comun. 

Soluţia de racord la reţeaua electrică se va stabili de către 

proiectanţii de specialitate F.T.D.E.E. Suceava conform 

prescripţiilor în vigoare PE 132 şi PE 136. 

Lucrări prioritare: 

✓ Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor 

neelectrificate şi a noilor construcţii; 

✓ Electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de 

siguranţă în exploatare; 

✓ Refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor de 

lemn cu cei de beton; 
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✓ Extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele de 

extindere a intravilanului; 

✓ Înlocuirea posturilor de transformare defecte. 

 

Alimentarea cu gaze naturale 

La nivelul comunei Stulpicani nu există rețea de alimentare cu 

gaze naturale. Alimentarea cu căldură a locuinţelor se 

realizează în cea mai mare parte cu sobe cu combustibil solid 

(lemne, deşeuri agricole, etc.) 

Pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei Stulpicani se 

recomandă întocmirea unui studiu tehnico-economic pentru 

înfiinţare de distribuţie gaze naturale. Principala 

disfuncţionalitate o constituie lipsa instalaţiilor de încălzire 

centrală, în special în spaţiile socio-culturale, ceea ce înseamnă 

reducerea substanţială a confortului. O mică parte din 
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gospodării dispun de instalaţii proprii de furnizare a apei calde 

pentru baie, bucătărie si încălzire a locuinţei. 

Se propune alimentarea cu gaze naturale a comunei Stulpicani 

prin racordul la alimentarea cu gaze din localitatea cea mai 

apropiată. 

În localitate, conductele subterane de distribuţie se vor poza 

numai în teritoriul public ţinând cont de următoarea ordine de 

preferinţe: zone verzi, trotuare, alei pietonale, în porţiunea 

carosabilă, folosind traseele mai puţin aglomerate cu instalaţii 

subterane. 

Transport public 

Transportul în comun este asigurat de curse regulate de maxi – 

taxi şi autobuze pe traseul Gura Humorului-Stulpicani și retur. 

Există 4 stații de călători amenajate. La nivel local există 

necesitatea suplimentării stațiilor de călători și a modernizării 

celor existente. 
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Serviciul de salubritate 

Comuna Stulpicani are înființat Serviciul de salubrizare în 

subordinea Consiliului Local Stulpicani prin HCL nr. 

70/19.09.2019 având denumirea Serviciul Local de Salubrizare 

Stulpicani. 

Autogunoieră – Primăria Comunei Stulpicani 
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Utilități publice, comuna Stulpicani 

Coș de gunoi stradal 
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Dotările actuale ale Serviciul de salubrizare aflat în subordinea 

Consiliului Local Stulpicani:  

 4 platorforme supraterane destinate pentru colectarea 

selective a deșeurilor. Fiecare platformă este dptată cu 

câte 4 containere individuale; 

 350 coșuri stradale; 

 82 containere; 

 Autogunoieră. 

Modul de colectare al deșeurilor de pe raza comunei Stulpicani 

este din poarta în poarta de două ori pe săptămână: fracție 

umedă și fracție urscată. O dată pe lună în ultima zi de Vineri 

din lună sunt colectate deșeurile de tip îmbrăcăminte-

încălțăminte. 

Pentru buna funcționare a Serviciului de salubrizare este 

necesară suplimentarea cu următoarele dotări care să asigure 
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colectarea și reciclarea deșeurilor în proporție de 80-90% după 

cum urmează: 

1. Dispozitive dotate cu patru containere de 1100 l și camere 

de supraveghere – 12 bucăți 

2. Eurocontainere 1100 l – 200 bucăți 

3. Coșuri stradale – 500 bucăți 

4. Autospecială vidanjă cu dotări - 1 bucăți. 

 

Factori de mediu 

Aerul, apa şi solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile 

dar şi cel mai frecvent supuse agresiunii factorilor poluanţi, 

având consecinţe directe şi grave nu numai asupra calităţii 

mediului înconjurător dar şi asupra oamenilor, florei şi faunei. 

Un prim pas în scopul reducerii şi eliminării impactului poluării 

asupra acestor factori constă în identificarea surselor de 

poluare. 
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Principalele domenii care pot reprezenta potenţiale surse de 

poluare a mediului comunei Stulpicani sunt agricultura, 

gospodăria comunală şi echiparea edilitară. 

Agricultura 

În comuna Stulpicani sunt în total suprafetețe întinse de teren 

arabil, cultivate în principal în sistem individual (gospodăresc) - 

neintensiv. Încărcarea cu utilaje agricole este redusă. Există 

riscul ca utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor chimice să 

fie utilizate necorespunzător, însă nu s-au semnalat incidente 

de poluare notabile din aceste surse. Lucrările agricole pot 

genera emisii de pulberi care să depăşească temporar şi local 

limitele maxim admise. O practică răspândită este utilizarea 

îngrăşămintelor naturale pentru ameliorarea terenurilor 

agricole. Această practică este, de asemenea, aplicată 

individual, fără studii pedochimice. Aplicarea dejecţiilor 

nefermentate poate genera o creştere locală a concentraţiilor 

de azot şi fosfor în soluri. Nu există studii sau analize care să 
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confirme o eventuală poluare a terenurilor sau a apelor freatice 

în zona Stulpicani.  

Având în vederea amploarea redusă a activităţilor agricole şi 

implicit a surselor de poluare aferente acestora, se poate 

considera că în comuna Stulpicani, agricultura se practică în 

limitele de suportabilitate şi regenerare a mediului, fără a 

genera stres ireversibil asupra factorilor de mediu.  

Echiparea edilitară şi gospodăria comunală  

Echiparea edilitară şi gospodăria comunală generează 

probleme pentru mediu prin variate surse. În primul rând trebuie 

menţionate emisiile de gaze (CO, CO2, NOx, SOX), pulberi 

sedimentabile, fum, funingine, rezultate în urma proceselor de 

ardere de la încălzirea locuinţelor comunei.  

Altă sursă de poluare ce ţine de echiparea edilitară şi 

gospodăria comunală este generată de inexistenţa unui sistem 

centralizat de canalizare, dar şi de ineficienţa colectării, 
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transportului şi depozitării deşeurilor menajere ca şi de 

inexistenţa unor platforme controlate şi amenajate 

corespunzător pentru deşeuri  

Din cauza acestor lipsuri în sistemul de echipare edilitară şi 

gospodărie comunală, există pericolul infestării surselor locale 

de apă subterană (fântâni, izvoare) şi a apelor de suprafaţă cu 

substanţe chimice, nutrienţi, substanţe organice provenind din 

cultura plantelor şi creşterea animalelor, infiltraţiile de la 

grupurile sanitare nepermealizate.  

Calitatea factorilor de mediu  

Factorii de mediu aer, apă, sol, vegetaţie şi faună constituie o 

parte importantă a patrimoniului oricărei comunităţi umane. În 

acelaşi timp însă, ei reprezintă resursele de mediu cele mai 

vulnerabile şi cel mai frecvent supuse acţiunii factorilor poluanţi, 

având consecinţe directe şi grave atât asupra calităţii mediului 
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înconjurător cât şi asupra sănătăţii populaţiei şi a celorlalte 

organisme vii.  

Factorii de mediu se află în relaţie de interdependenţă unul faţă 

de celălalt, astfel încât, orice intervenţie antropică asupra unei 

componente de mediu induce, inevitabil, consecinţe şi asupra 

celorlalte.  

Diminuarea calităţii mediului este determinată de două categorii 

de acţiuni:  

✓ acţiuni fizice naturale (eroziuni, alunecări de teren, 

exces de umiditate, sărăturări, unele fenomene 

climatice şi hidrologice), care afectează calitatea 

solurilor, apelor, aerului, florei şi faunei;  

✓ acţiuni antropice generate de dezvoltarea 

economico - socială a teritoriului, care au un rol 

hotărâtor în procesul de transformare a mediului 
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natural într-un mediu antropizat, inclusiv prin 

dinamizarea şi accentuarea unor fenomene fizice.  

Calitatea aerului  

Comuna Stulpicani este amplasată la distanţe relativ mari faţă 

de potenţiale surse majore de poluare a aerului (52 km faţă de 

mun. Suceava, 23 km faţă de municipiul Câmpulung 

Moldovenesc) şi implicit influenţa acestor surse asupra calităţii 

aerului din zonă este de aşteptat să fie mică.  

La microscară, potenţialele surse locale de afectare a calităţii 

aerului sunt:  

✓ Activităţile agricole şi zootehnice – emisii de praf, 

pulberi, gaze de ardere, gaze metabolice;  

✓ Trafic rutier – emisii de pulberi, gaze de ardere;  

✓ Încălzire – emisii de gaze de ardere;  

✓ Incendii locale;  
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✓ Procese de fermentaţie naturală – emisii de gaze de 

fermentaţie.  

Nu au fost înregistrate la APM Suceava sau GNM Suceava 

reclamaţii sau sesizări privind calitatea aerului în zonă.  

Analizând potenţialele surse de emisie, precum şi poluanţii 

emişi de acestea, este de aşteptat ca aerul din zonă să aibă o 

calitate bună.  

Calitatea apelor  

Apele de suprafaţă  

Comuna Stulpicani este aşezată în lungul pâraielor: Suha şi 

Slătioara, la confluenţa râurilor Negrileasa, Ostra şi Gemenea.  

Stabilirea stării ecologice a corpurilor de apă (apă de suprafaţă, 

apă subterană şi apă de îmbăiere) se realizează pe baza 

următorilor indicatori specifici stabiliți de Agenţia Europeană de 

Mediu:  
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o scheme de clasificare a cursurilor de apă;  

o substanţele consumatoare de oxigen din cursurile 

de apă;  

o nutrienţii din apa dulce;  

o substanţele periculoase din cursurile de apă;  

o substanţele periculoase din lacuri;  

o pesticidele din apele subterane;  

o calitatea apelor de îmbăiere.  

Ape pluviale:  

În general, calitatea acestor ape este dată de calitatea aerului 

atmosferic şi de existenţa pe sol a unor surse de poluanţi care 

pot fi antrenaţi de apa de ploaie (fitosanitare, produse petroliere, 

deşeuri zootehnice, alte deşeuri). Nu s-au identificat surse 

notabile de impurificare a apelor pluviale. În consecinţă, 

calitatea (chimică şi biologică) acestor ape este de aşteptat să 

fie bună.  
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Apele subterane  

Principalele cauze (surse) sunt infiltraţiile de la suprafaţă de 

substanţe organice sau chimice provenite din activităţi umane: 

depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere, dejecţii 

zootehnice, din substanţele fertilizante şi de combatere a 

dăunătorilor utilizate în agricultură, utilizarea frecventă de 

closete uscate, lipsa reţelei de canalizare în toate satele 

comunei.  

Calitatea solurilor  

Solul, ca rezultat al interacţiunii tuturor elementelor mediului şi 

suport al întregii activităţi umane, este influenţat puternic de 

acestea, atât prin acţiuni antropice, cât şi ca urmare a unor 

fenomene naturale.  

Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai 

mare de una sau mai multe restricţii. Influenţele dăunătoare ale 

acestora se reflectă în deteriorarea caracteristicilor şi funcţiilor 
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solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, dar, ceea ce 

este şi mai grav, în afectarea calităţii produselor agricole şi a 

securităţii alimentare, cu urmări serioase asupra calităţii vieţii 

omului.  

Poluarea solurilor  

Pentru teritoriul comunei Stulpicani nu există date care să 

confirme poluarea certă a solurilor. Potenţialele surse de 

poluare a solurilor comunei sunt de natură biologică.  

Astfel, principalul factor care poate cauza poluarea solurilor pe 

teritoriul comunei este depunerea şi deversarea pe sol a 

deşeurilor menajere, a reziduurilor şi a dejecţiilor zootehnice. 

Dejecţiile zootehnice au un conţinut mare de materie organică 

uşor biodegradabilă şi de elemente nutritive (P, K, N, Ca, Mg, 

microelemente), constituind un îngrăşământ organic foarte 

recomandat ca fertilizant al solurilor. Aceste considerente, 

alături de mirosul neplăcut resimţit la distanţe mari, impun 
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aplicarea acestora ca îngrăşăminte pe terenurile agricole în 

cantităţi moderate şi numai după ce au fost compostate în 

condiţii controlate. Administrate în cantităţi prea mari, dejecţiile 

zootehnice determină apariţia riscului poluării solului datorită 

depăşirii capacităţii de absorbţie a solului respectiv.  

Degradarea solurilor  

Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în 

timp de o multitudine de factori naturali şi antropici, care 

determină anumite restricţii în utilizarea solurilor.  

Aceste restricţii sunt cauzate fie de factori naturali (clima, forme 

de relief, caracteristici edafice etc), fie de acţiuni antropice 

agricole; în multe cazuri factorii mentionaţi pot acţiona sinergic 

în sens negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi 

chiar anularea funcţiilor acestora.  

Alte cauze ale deteriorării solului la nivel de comună sunt 

păşunatul excesiv ce se efectuează pe suprafeţe relativ mici 
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raportate la numărul de animale, defrişările, spălarea versanţilor 

etc.  

Inundaţii au loc datorită creşterii volumului de apă ca urmare a 

ploilor torenţiale precum şi în cazul topirii bruşte a zăpezii pe 

următoarele pârâuri: Slătioara, Valea lui Ion a(localitatea 

Slătioara), Gemenea, Hojda, Petruceni (localitatea Gemenea), 

Suha, Negrileasa, Ursoaia, Slatina (localitatea Stulpicani), 

Negrileasa, Bicului (localitatea Negrileasa).  

Activitatea omului asupra solului trebuie orientată spre o 

exploatare raţională a acestuia, care va contribui la formarea, 

refacerea structurii lor, la menţinerea echilibrului substanţelor 

fertilizante şi la combaterea spălării areolare, eliminarea 

excesului de umiditate, a combaterii şi diminuării poluării 

solurilor.  

Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul 

rând asupra potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau 
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anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. Cele mai grave efecte 

asupra solurilor sunt generate de fenomenele de degradare 

care determină scăderea potenţialului productiv, scoaterea din 

circuitul agricol, schimbări ale modului de folosinţă. De 

asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice şi deşeuri 

menajere poate avea consecinţe negative asupra apelor, prin 

spălări, scurgeri şi infiltraţii, asupra plantelor, animalelor şi 

omului.  

Calitatea vegetaţiei şi faunei  

Vegetaţia naturală a comunei Stulpicani, constituită din pajişti şi 

păduri, ca şi biotopurile caracteristice acestora au fost 

modificate de-a lungul timpului de diverse activităţi umane: 

desţeleniri, defrişări, lucrări ameliorative, chimizare, păşunat 

intensiv, dezvoltare rurală.  
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Pădurile de pe raza teritoriului comunei Stulpicani se află într-o 

stare bună de calitate. Comuna este mult peste media 

naţională, în ceea ce priveşte fondul silvic. 

Referitor la calitatea pajiştilor, acestea au fost mult deteriorate 

din cauza păşunatului excesiv. Neîntreţinerea şi exploatarea 

iraţională au condus la reducerea numărului şi vitalităţii speciilor 

ierboase, înmulţirea plantelor ruderale (buruieni) şi la 

desfiinţarea temporară sau definitivă a unor pajişti.  

Defrişările şi desţelenirile practicate, uneori fără discernământ, 

în vederea extinderii culturilor agricole, au diminuat suprafeţele 

ocupate de păduri şi pajişti. Aceste acţiuni au declanşat reacţii 

negative asupra celorlalte componente naturale: creşterea 

gradului de continentalism şi stepizarea climatului, reducerea 

debitelor apelor subterane şi de suprafaţă, creşterea 

torenţialităţii şi a eroziunii, etc.  
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Ca şi vegetaţia, fauna din acest teritoriu a suferit ca urmare a 

presiunilor exercitate de activităţile antropice care au determinat 

restrângerea arealelor, modificarea componenţei populaţiilor şi 

a habitatelor, reducerea numerică a numărului de specii.  

Datorită rolului important al faunei în alimentaţia populaţiei şi în 

menţinerea echilibrului biologic al biocenozelor şi 

ecosistemelor, rezultă necesitatea protejării şi ocrotirii faunei, 

prin instituirea de protecţii speciale pentru speciile vulnerabile 

sau periclitate.  

Conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice 

constituie o condiţie a dezvoltării durabile a societăţii. Deşi în 

multe locuri nivelul poluării a scăzut şi protecţia naturii a fost din 

ce în ce mai mult integrată în planurile de dezvoltare, 

biodiversitatea rămâne totuşi sub ameninţarea unui mare 

număr de factori perturbatori.   
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CAPITOLUL 4. SERVICII PUBLICE 

Sănătate 

În anul 2019, în județul Suceava funcționau 1.924 de unități 

sanitare. Dintre acestea, 168 de structuri erau publice (9% din 

total), iar 1.756 aparțineau mediului privat (91% din total). 

Unități sanitare pe categorii de unități și forme de proprietate în județul Suceava, în anul 2019 

Categorii de unități sanitare 
Total Proprietate publică 

număr  număr din total % din total 

Spitale 13 0.7% 9 69% 

Ambulatorii de specialitate 1 0.1% 1 100% 

Ambulatorii integrate spitalului 8 0.4% 8 100% 

Dispensare medicale 6 0.3% 6 100% 

Centre de sănătate 1 0.1% 1 100% 

Centre de sănătate mintală 3 0.2% 3 - 

Unități medico-sociale 5 0.3% 5 - 

Centre medicale de specialitate 1 0.1% 1 100% 
Centre medicale de specialitate cu paturi de 
spital 2 0.1% 0 - 

Puncte de lucru ale centrelor de dializă 3 0.2% 0 - 

Cabinete medicale de medicină generală 17 0.9% 0 0% 

Cabinete medicale școlare 59 3.1% 59 100% 

Cabinete medicale studențești 1 0.1% 1 100% 

Cabinete medicale de familie 301 15.6% 0 0% 
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Categorii de unități sanitare 
Total Proprietate publică 

număr  număr din total % din total 

Societate medicală civilă 1 0.1% 0 0% 

Cabinete stomatologice 446 23.2% 0 - 

Cabinete stomatologice școlare 13 0.7% 13 100% 

Cabinete medicale de specialitate 574 29.8% 0 0% 

Societate civilă medicală de specialitate 1 0.1% 0 0% 

Farmacii 250 13.0% 9 4% 

Puncte farmaceutice 47 2.4% 0 0% 

Depozite farmaceutice 3 0.2% 0 0% 

Laboratoare medicale 68 3.5% 47 69% 

Laboratoare de tehnică dentară 95 4.9% 0 0% 

Centre de transfuzie 1 0.1% 1 100% 

Alte tipuri de cabinete medicale 4 0.2% 4 100% 

sursa datelor: INS, martie 2021; *din total unităti̦ de aceeași categorie 
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În ceea ce priveşte situaţia paturilor în unităţile sanitare din 

judeţul Suceava, numărul total al acestora a înregistrat o 

evoluţie ușor pozitivă în perioada 2014-2019, din punct de 

vedere al extinderii unităţilor sanitare de specialitate în care sunt 

amplasate, evoluţie pozitivă înregistrată îndeosebi în sistemul 

privat de sănătate.  

Proprietate privată
1756 unități

91%

Proprietate publică
168 unități

9%

Structura unităților sanitare din județul Suceava

(unități sanitare, anul 2019)
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Astfel, dacă în spitalele din sistemul public, în 2019, numărul 

paturilor de spital a rămas același ca în 2014, în sistemul privat, 

au fost înființate 135. 

Paturi în unităti̦le sanitare pe categorii de unităti̦ sanitare și forme de proprietate  
în județul Suceava, în anul 2019  

Categorii de unitati sanitare Forme de 
proprietate 

Anul 2019/2014 

2014 2019 număr % 

În spitale - total Total 2914 3049 135 4.6% 

- Proprietate publică 2866 2866 0 0.0% 

- Proprietate privată 48 183 135 281.3% 

În spitale (inclusiv în centre de sănătate) Total 2939 3084 145 4.9% 

- Proprietate publică 2891 2901 10 0.3% 

- Proprietate privată 48 183 135 281.3% 

De obstetrică-ginecologie (în spitale) Total 253 238 -15 -5.9% 

- Proprietate publică 243 228 -15 -6.2% 

- Proprietate privată 10 10 0 0.0% 

Pentru copii (în spitale) Total 204 204 0 0.0% 

- Proprietate publică 204 204 0 0.0% 

În centre de sănătate de spital Total 25 35 10 40.0% 

- Proprietate publică 25 35 10 40.0% 

În unități medico-sociale Total 110 120 10 9.1% 

- Proprietate publică 110 120 10 9.1% 
În centre medicale de specialitate cu 
paturi de spital Total : 34  - 

- Proprietate privată : 34 - - 
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Categorii de unitati sanitare Forme de 
proprietate 

Anul 2019/2014 

2014 2019 număr % 
În puncte de lucru ale centrelor de 
dializă Total : 88 - - 

- Proprietate privată : 88 - - 

sursa datelor: INS, martie 2021; *din total unităti̦ de aceeași categorie; „:” - date lipsa 

Important de menţionat este şi faptul că au fost create locuri de 

spitalizare prin paturi amplasate în centre medicale de 

specialitate şi centre de dializă, acestea neexistând la nivel 

judeţean în anul 2014.  

 

La nivelul comunei Stulpicani, infrastructura sanitară cuprinde: 

 Dispensar uman: 1 unitate în satul Stulpicani 

 Farmacie umană: 1 unitate în satul Stulpicani 

 Cabinet individual medicină de familie: 2 cabinete de 

medicină de familie în satul Stulpicani 

 Cabinet stomatologic: 1 unitate în satul Stulpicani 

 Dispensar veterniar: 1 unitate 
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 Farmacie veterinară: 1 unitate 

Din punct de vedere al personalului medico-sanitar, actul 

medical este asigurat de către: 

 2 medici 

 4 asistenți medicali 

 1 medic stomatolog 

 1 farmacist 

 2 medici veterinari 

 3 tehnicieni veterinari 

Întrucât comuna Stulpicani se află la o distanță de 10 km de 

orașul Frasin și la 17 km de orașul Gura Humorului, populația 

poate apela cu ușurință la infrastructura medico-sanitară din 

mediul urban pentru cazuri mai complicate sau care necesită 

spitalizare / investigații de lungă durată. 
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Dispensarul Uman din comuna Stulpicani 

 

 

  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
297 

 

 

Dispensarul Uman din comuna Stulpicani 
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Asistență socială 

Serviciul de asistență și protecție socială face parte din aparatul 

de lucru al Primarului din comuna Stulpicani fiind deservit de 1 

angajat al acestui compartiment.  

Serviciul de asistență și protecție socială constă în 

instrumentarea dosarelor pentru persoanele cu handicap 

conform Legii 448/2006, instrumentarea dosarelor pentru 

ajutoarele de încălzire a locuinței, instrumentarea dosarelor 

pentru protecția și promovarea dreptului copilului conform Legii 

272/2004. 

În luna martie 2021, beneneficii serviciilor de asistența socială 

la nivel local sunt: 

 50 de persoane - beneficiari ajutor social  

 26 persoane cu handicap grav 

 26 de asistenți personali 

La nivel local, nu există copii în plasament. 
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Educație  

În anul școlar 2019, în mediul rural din România existau un 

număr de 3.117 de unități școlare, fiind mai puține cu 83 unități 

comparativ cu anul 2014. 

În același an școlar (2013/2014), în mediul rural din Regiunea 

Nord-Est funcționau 597 de unități școlare. Din cele 597 de 

unități școlare, 115 unități școlare aparțin mediului rural 

suceava (19,3%). În comparație cu anul școlar 2013/2014, în 

Regiunea Nord-Est numărul unităților de învățământ a 

înregistrat o scădere cu 27 unități în anul 2019. 

În județul Suceava în anul școlar 2018/2019 numărul unităților 

școlare s-a micșorat comparativ cu anul școlar 2013/2014 (fiind 

mai puține cu 7 unități de învățământ). 

În perioada 2014-2019, numărul unităților școlare care 

funcționau în mediul rural a scăzut atât la nivel național, cât și 

la nivel regional și județean. 
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Unități școlare pe niveluri de educație în mediul rural românesc și în comuna Stulpicani 
 România Reg. Nord-Est Jud. Suceava Com. Stulpicani 

 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

Total 3.210 3.117 597 570 115 108 1 1 

Învățământ antepreșcolar - 1 - - - - - - 

Învățământ prescolar 94 77 15 10 6 2 - - 

Învățământ preuniversitar 3.115 3.038 582 560 109 106 1 1 
      Învățământ primar și 

gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 

2.835 2.776 517 500 103 101 1 1 

                         Învățământ primar 
și gimnazial 2.826 2.770 517 500 103 101 1 1 

                         Învățământ primar 
și gimnazial special 9 6 - - - - - - 

      Învățământul secundar 
ciclul 2 (liceal si profesional) 277 259 65 60 6 5 - - 

Învățământ  
liceal 263 210 57 37 6 5 - - 

Învățământ  
profesional 14 49 8 23 - - - - 

Învățământ postliceal si de 
maistri 3 3 - - - - - - 

Învățământ superior - licență 1 1 - - - - - - 

sursa datelor: INS, martie 2021 

În comuna Stulpicani funcţionează Școala Gimnazială 

Stulpicani, care are în subordine, următoarele structuri:  

✓ Grădinițele cu program normal din Stulpicani, Negrileasa, 

Gemenea, Slătioara, Vadu Negrilesei 

✓ Şcoala Gimnazială Slătioara;  
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✓ Şcoala Gimnazială Gemenea;  

✓ Şcoala Gimnazială Negrileasa;  

✓ Şcoala Primară Vadu Negrilesei.  

 

Tradiția învățământului în comuna Stulpicani este întinsă pe 

parcursul unui secol și jumătate. Prima școală a fost o clădire 

mică din lemn, ajungând treptat la școala din zilele noastre, 

spațioasă, plină de lumină. 

 

Misiunea Școlii Gimnaziale Stulpicani 

Școala se ghidează după deviza: “Suntem o familie! Împreună 

construim, învăţăm, inovăm, păstrăm  tradiţiile! Suntem o 

şcoală deschisă, pentru comunitate!” 

Misiunea Şcolii Gimnaziale Stulpicani este de a oferi 

elevilor,  într-un context social dinamic, accesul la educaţie, în 

scopul atingerii performanţei individuale şi colective, prin 
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formarea de cetăţeni responsabili şi activi, capabili să înveţe pe 

tot parcursul vieţii, în vederea construirii unei cariere adaptabile 

atât la cerinţele cât şi la dinamica vieţii.  

Viziunea Școlii Gimnaziale Stulpicani 

“Suntem o şcoală pentru viitor – o şcoală pentru toţi!” 
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Grădinița cu Program Normal Stulpicani 
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Școala Gimnazială Stulpicani 
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Școala Gimnazială Stulpicani 
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Microbuz școlar 
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Casa Tineretului, comuna Stulpicani 
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Grădinița cu program normal, sat Negrileasa 
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Școala Gimnazială Negrileasa 
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Școala Gimnazială Gemenea 
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Școala Gimnazială Slătioara 
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Școala Primară Vadu Negrilesei 
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Grădinița cu Program Normal, sat Gemenea 
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Situati̦a sistemului educati̦onal în comuna Stulpicani, în anul 2020 

Denumirea instituției Nr. copii / grupe / 
clase 

Cadre 
didactice 

Cadre 
nedidactice și 

personal auxiliar 
G.P.N. Stulpicani 70 copii/4 grupe 4 1 
G.P.N. Negrileasa 40 copii/2 grupe 2  
G.P.N. Gemenea 16 copii/1 grupă 1  
G.P.N. Slătioara 11 copii/1 grupă 1  
G.P.N. Vadu Negrilesei 16 copii/1 grupă 1  
Școala Gimnazială 
Stulpicani 

137 elevi/7 clase 
nivel primar 
126 elevi/7 clase 
nivel gimnazial 

8 
 

12 

4 
5 

Școala Gimnazială 
Negrileasa 

54 elevi/3 clase nivel 
primar 
47 elevi/3 clase nivel 
gimnazial 

3 
 
6 

3 

Școala Gimnazială 
Gemenea 

32 elevi/2 clase nivel 
primar 
26 elevi/2 clase nivel 
gimnazial 

2 
 
4 

1 

Școala Gimnazială Slătioara 26 elevi/2 clase nivel 
primar 
24 elevi/2 clase nivel 
gimnazial 

2 
 
5 

1 

Școala Primară Vadu 
Negrilesei 

35 elevi/2 clase nivel 
primar 

2 1 

sursa datelor: Administrația Publică Locală Stulpicani, martie 2021 

În anul 2019 erau înregistrați 637 de copii, dintre care 151 erau 

preșcolari, 286 copii în învățământul primar și 200 elevi 

înregistrați în învățământul gimnazial. 
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În anul școlar 2013/2014, populația școlară din comuna 

Stulpicani era formată din 697 persoane și până în anul școlar 

2019/2020, populația școlara a scăzut cu 60 persoane (-8,6%). 

Evoluția populati̦ei școlare din comuna Stulpicani pe niveluri de educație 

  
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014 

persoane persoane % 

Total 697 680 687 678 649 637 -60 -8.6% 

Învățământ preșcolar 162 149 160 162 157 151 -11 -6.8% 

Învățământ primar 278 287 303 304 289 286 8 2.9% 

Învățământ gimnazial 257 244 224 212 203 200 -57 -22.2% 
sursa: INS, martie 2021, calcule proprii 

 

În perioada 2014-2019, populația școlară din comuna Stulpicani 

a înregistrat un trend descendent pe două din cele trei niveluri 

de educație. Se remarcă o scădere de 6,8% a numărului de 

copii preșcolari și cu 22,2% a numărului de copii înscriși în ciclul 

gimnazial. Numărul copiilor din ciclul primar a cunoscut o 

ușoară creștere, de 2,9%. 
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Din cei 637 copii înscriși în grădinițe și în programele 

educaționale primare și, gimnaziale în anul școlar 2019/2020, 

23,7% sunt copii înscriși în grădinițe (151 copii), 44,9% sunt 

elevi înscriși în învățământul primar (286 elevi) și 31,4% sunt 

elevi înscriși în învățământul gimnazial (200 persoane). 
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În anul școlar 2019/2020, numărul cadrelor didactice din 

comuna Stulpicani însuma 52 persoane. În comparație cu anul 

școlar 2014/2015, numărul cadrelor didactice a scăzut cu 5,5%. 

 

  

Copii înscriși în 
grădinițe
151 copii
23.7%

Învățământ primar
286 elevi
44.9%

Învățământ 
gimnazial
200 elevi
31.4%

Populația școlară din comuna Stulpicani, județul Suceava

pe niveluri de educație (anul 2019)
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Evoluția cadrelor didactice din comuna Stulpicani pe niveluri de educație 

  
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2014 

persoane persoane % 
Total 55 53 53 52 50 52 -3 -5.5% 

Învățământ preșcolar 9 9 8 8 8 9 0 0.0% 
Învățământ primar 16 16 17 17 16 16 0 0.0% 

Învățământ gimnazial 30 28 28 27 26 27 -3 -10.0% 
sursa: INS, martie, calcule proprii 

În perioada 2014-2019, numărul cadrelor didactice din 

învățământul preșcolar și primar a rămas constant, numărul 

cadrelor din învățământul gimnazial înregistrând o scădere de 

10%. 
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Dacă în anul 2019, comparativ cu anul 2018, numărul cadrelor 

didactice din grădinițe și învățământul gimnazial, a crescut cu 

câte 1 cadru didactic, la nivelul de învățământ primar nu s-a 

înregistrat nicio modificare, numărul rămânând același ca în 

anul 2018, respectiv 16 cadre didactice. 
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În ceea ce privește repartiția pe niveluri de educație a 

personalului didactic din comuna Stulpicani, se observă că în 

anul școlar 2019/2020, 52% din numărul total al cadrelor 

didactice sunt concentrate în învățământul gimnazial, 31% în 

învățământul primar și cea mai mică pondere este în 

învățământul preșcolar (17%). 

Învățământ preșcolar
9 cadre didactice

17%

Învățământ primar
16 cadre didactice

31%

Învățământ 
gimnazial

27 cadre didactice
52%

Personalul didactic din comuna Stulpicani, 

județul Suceava pe niveluri de educație (anul 2019)
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Elevii și cadrele didactice din comuna Stulpicani, au la dispoziție 

58 de săli de clasă și cabinete școlare pentru desfășurarea 

activităților, precum și 3 laboratoare școlare. 

Evoluția dotărilor din sistemul educațional din comuna Stulpicani 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

învătă̦mânt primar, gimnazial si̦ liceal: număr, persoane 

săli de clasă și cabinete școlare 58 58 56 56 56 58 

laboratoare școlare 3 3 4 3 4 3 

săli de gimnastică : : : : : : 

ateliere școlare : : : : : : 

număr PC-uri 115 115 67 66 76 76 

terenuri de sport : : : : : : 

populația școlară  697 680 687 678 649 637 

cadre didactice 55 53 53 52 50 52 

învătă̦mânt primar, gimnazial si̦ liceal: indicatori 

personal didactic / 25 persoane populație școlară 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 

populație școlară / sală de clasă 12.0 11.7 12.3 12.1 11.6 11.0 

populație școlară / laborator școlar 232.3 226.7 171.8 226.0 162.3 212.3 

populație școlară / sală gimnastică - - - - - - 

populație școlară / atelier școlar - - - - - - 

populație școlară / PC 6.1 5.9 10.3 10.3 8.5 8.4 

populație școlară / teren de sport - - - - - - 
sursa: INS, martie 2021, calcule proprii 
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Biblioteca școlară din comuna Stulpicani are 29.904 volume de 

cărți. Între activitățile și evenimentele organizate în cadrul 

bibliotecii școlare, enumerăm: 

✓ Ziua Educației 

✓ Ziua Bucovinei 

✓ 1 Decembrie – Zi de mare însemnătate 

✓ 24 ianuarie – Pagini din istori neamului nostru 

✓ Lumea minunată a lecturii 

În anul școlar 2019/2020, în comuna Stulpicani, la fiecare 25 

elevi din sistemul primar și gimnazial existau 2 cadre didactice 

care se ocupau de instruirea acestora, iar populația școlară ce 

revine pe sală de clasă este de 11 elevi fiind în scădere față de 

anul școlar 2014/215 când valoarea acestui indicator de confort 

al copii în sălile de clasă era de 12 elevi pe sală de clasă. 

Din punct vedere al dotărilor IT&C, în anul școlar 2019/2020, în 

comuna Stulpicani la fiecare unitate PC reveneau 8,4 școlari. 
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Acest indicator a înregistrat o evoluție nefavorabilă. Astfel, în 

perioada 2014-2019 se remarcă o scădere foarte mare a 

numărului de PC-uri din unitățile educaționale din comuna 

Stulpicani, în anul 2019 numărul acestora fiind cu 39 mai mic 

decât în 2014 (115 PC-uri în 2014 și 76 PC-uri în 2019). 

 

Prin programele naționale pentru acordarea de ajutoare 

financiare pentru achiziționarea de calculatoare se dorește ca 

un număr mai mare de elevi să aibă acces la un 

calculator/tabletă, cu atât mai mult în contextul perioadei de 

pandemie când din cauza virusului SARS COV-2, elevii și 

cadrele didactice trebuie să se adapteze la învățământul on-

line. În acest sens, Ministerul Educaţiei continuă programul 

intitulat „EURO 200” pentru achiziționarea de echipamente 

IT&C. 
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La nivel local, educația on-line s-a desfășurat destul de 

anevoios, situația nefiind una particulară, ci mai degrabă una 

generală înregistrată la nivel național, nu doar la nivel local. 

Educația on-line s-a desfășurat anevoios și se desfășoară 

anevoios din cauza lipsei unei infrastructuri tehnologice 

adecvate atât pentru cadrele dicactive, cât și pentru elevi. La 

lipsa infrastructurii tehnologice se adaugă ca punct slab și 

nivelul scăzut al abilităților resurselor umane, agrenate în 

procesul educațional, în zona competențelor digitale. 

Activitățile didactice și educaționale se desfășoară într-un cadru 

cu multe provocări și eforturi din ambele tabere (cadre didactice 

și elevi), astfel încât actul educativ să aibă rezultate pozivitive 

în lipsa unei interacțiunii față în față dintre cele două părți 

implicate direct. 

Decizia luată la nivel național de suspendare a activităților 

didactice față-în-față afecteză, per ansamblu, în mod negativ 

procesul de învățare. Studiile inițiate la nivel național 
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evidențioază faptul că profesorii consideră că dedică mai mult 

timp pentru organizarea activității didactice decât în maniera 

tradițională și reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină 

un interes real la ore din partea elevilor. 

Începând cu data de 9 noiembrie 2020, cursurile față în față au 

fost suspendate la nivel național ca urmare a numărului mare 

de cazuri noi de COVID-19 (aceasta fiind a doua decizie de 

acest fel, întrucât prima dată, decizia a fost luată în luna marie 

2020), iar toate școlile au intrat în scenariul online pentru cel 

puțin 30 de zile. După cele 30 zile, decizia a fost prelungită până 

la vacanța de iarnă și în luna ianuarie 2021, cadrele didactice, 

elevii și părinții vor afla dacă decizia va fi prelungită sau nu.  

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună” alături 

de Consiliul Național al Elevilor15 a realizat în perioada 18-23 

noiembrie 2020 o consultare online a percepțiilor elevilor, 

 
15 sursa: https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/12/Rezultate-sondaj-online_calitatea-educatiei-
online_dec2020.pdf 
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părinților și cadrelor didactice despre educația online, cu accent 

pe calitatea acesteia. Consultarea a fost realizată printr-un 

chestionar online distribuit pe canalele și rețelele de comunicare 

ale celor două organizații care au inițiat demersul. Eșantionul 

analizat este compus din 9.401 elevi, 3.265 cadre didactice și 

4.965 părinți din toate județele din România. Eșantionul este 

non-aleatoriu și neprobabilist. 

Perspectiva unanimă a celor trei grupuri consultate (elevi, cadre 

didactice și părinți) este că educati̦a online reprezintă o soluție 

de compromis, temporară, care, însă, nu poate înlocui 

avantajele educati̦ei față în față. În tabelul de mai jos sunt 

expuse avantajele și provocările regăsite de elevi, cadre 

didactice și profesori în experiența proprie cu educația online în 

contextul pandemic al anului școlar 2020-2021. 
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Avantaje și provocări ale educației online16 

Grup Avantaje Provocări 

Elevi Relaxare 

Liniște 

Confort 

Siguranță 

Schimbarea mentalității profesorilor 

și a metodelor de predare 

Timp pentru descoperirea de noi 

hobbyuri 

Lipsa echipamentelor digitale și 

a semnalului la internet 

Obligativitatea deschiderii 

camerelor 

Orele sunt plictisitoare, 

stresante, obositoare 

Neînțelegerea lecțiilor predate 

Profesorii nu sunt înțelegători 

Conținutul educațional nu este 

adaptat 

Capacitate de învățare mai mică 

Prea multe teme 

Stări de anxietate și lipsa 

motivației 

Lipsa socializării 

Cadre 

didactice 

Îmbunătățirea relației cu părinții 

Abordarea unor metode noi/ 

interesante 

Lipsa echipamentelor digitale și 

a internetului pentru 

elevi și profesori 

 
16 ibidem 
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Grup Avantaje Provocări 

Creșterea autonomiei profesorilor și 

elevilor în învățare 

Utilizarea unor metode alternative 

în 

evaluare 

Elevii introvertiți sunt mai activi la 

orele 

online 

Gestionarea elevilor care nu pot 

participa deloc online 

Refuzul elevilor de a deschide 

camerele și de a participa 

activ la ore 

Lipsa de motivație a elevilor și 

profesorilor 

Mai mult timp pentru pregătirea 

lecțiilor 

Lipsa spațiului adecvat 

Unii dintre părinți au competențe 

digitale limitate 

Timp îndelungat petrecut în fața 

ecranelor digitale 

Unii părinți șoptesc răspunsul 

copiilor 

Lipsa feedback-ului imediat din 

partea elevilor 

Îmbinarea vieții de familie 

(îngrijirea propriilor copii) cu 

rolul de educator 
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Grup Avantaje Provocări 

Părinți Implicarea cadrelor didactice 

Copiii au mai mult timp 

Siguranță 

Cooperare mai bună cu profesorii 

Părinții învață alături de copii 

Confortul familial 

Responsabilitate crescută în rândul 

elevilor 

Timp limitat pentru sprijinirea 

elevului 

Diferențe privind calitatea 

educației online 

Lipsa motivației elevilor 

Rigiditatea unor profesori 

Lipsa socializării 

Emoții negative pentru părinți și 

elevi – frustrare, 

anxietate, dezamăgire, abandon 

Neadaptarea programei la 

educația online 

Timp îndelungat petrecut de 

elevi în fața ecranelor 

Dificultăți mari de învățare 

pentru elevii din clasele 

primare 

Cheltuieli suplimentare pentru 

părinți pentru 

achiziționarea echipamentelor 

tehnologice 
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Bibliotecile din comuna Stulpicani sunt bibliotecile școlare și 

biblioteca publică. 

Conform Institului Național de Statistică, în comuna Stulpicani 

există două biblioteci, din care una este publică. Cele două 

unități dețin 37.452 volume, iar activitatea este susținută de cele 

două persoane angajate. 

Cultură în comuna Stulpicani – date statistice 
    2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Biblioteci - total Număr 2 2 2 2 2 2 
    din care biblioteci 
    publice Număr 1 1 1 1 1 1 

Volume existente în biblioteci Număr 39,265 39,321 39,492 38,548 38,650 37,452 

Volume eliberate Număr 10,162 6,569 6,978 7,174 5,910 6,519 

Cititori activi la biblioteci Număr persoane 792 685 878 663 661 645 

Personalul angajat din biblioteci Număr persoane 1 1 2 2 2 2 
sursa: INS, martie 2021 

În perioada 2014-2019, numărul volumelor eliberate a 

înregistrat o evoluție fluctuantă, în anul 2019, numărul 

volumelor eliberate fiind de 6.519, fiind cu 609 mai mare decât 

numărul volumelor eliberate cu un an înainte (anul 2018, când 

au fost eliberate 5.910 volume). 
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În anul 2019, numărul cititorilor activi era de 645 persoane, fiind 

cu 147 de persoane mai mic decât numărul cititorilor activi 

înregistrați în anul 2014. 

Biblioteca sc̦olară deținea în anul 2020 un număr 29.904 

volume, iar în calendarul de activități regăsim: 

✓ Ziua Educației 

✓ Ziua Bucivinei 

✓ 1 Decembrie – Zi de mare însemnătate 

✓ 24 Ianuarie – Pagini din istoria neamului nostru 

✓ Lumina minunată a lecturii 

Biblioteca comunală deținea în anul 2020 un număr de 10.659 

de volume. 

În cadrul Bibliotecii Comunale se organizează numeroase 

evenimente, precum: 

✓ Eminescu e un dor, Eminescu-I un izvor: 15 ianuarie 
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✓ Unirea Principatelor – 24 ianuarie 

✓ Proiectul Național Educațional Prietenie pe-o sfoară 

✓ Pași spre bibliotecă – 2 aprilie 

✓ Ziua Bucovinei – 28 noiembrie 

✓ Ziua Națională a României – 1 decembrie 

Biblioteca Comunală Stulpicani – fondul de carte, 2020 
 Anul 2020 

Număr titluri       10.659 
Număr volume, din care: 10.659 

LIMBA SI LINGVISTICA 7000 
GENERALITATI 1000 
FILOZOFIE.PSIHOLOGIE 400 
MATEMATICA.STIINTE ALE 
NATURII.BIOLOGIE.CHIMIE 

300 

                 GEOGRAFIE                                                                                         259 
                 ISTORIE                                                                                                900 
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Cultură, artă și timp liber 
La nivel local există Casa Tineretului în localitatea Stulpicani 

care are ca destinație asigurarea spațiilor desfășurării 

diverselor activități cu caracter educativ, social și cultural. 

Casa Tineretului a fost extinsă și reabilitată în anul 2019. 

Căminele culturale din localitățile Stulpicani, Gemenea, 

Slătioara, Negrileasa, Vadu Negrilesei sunt destinate pentru 

desfășurarea activităților culturale din comună, petrecerea 

timpului liber și a evenimentelor familiale, dar și ateliere de artă 

populară – încondeiat ouă, sculptură în lemn. 

Acestea necesită reabilitare, modernizare și dotare. 
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Căminul Cultural din satul Negrileasa, comuna Stulpicani 
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Căminul Cultural din satul Gemenea, comuna Stulpicani 
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Căminul Cultural din satul Slătioara, comuna Stulpicani 

 
  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
337 

La nivelul comunei Stulpicani nu există muzee și colecții 

publice. 

 

Evenimente locale 

Poate niciun lucru nu defineşte mai bine spiritul Bucovinei, 

decât tradiţiile si obiceiurile sale străvechi. Bucovina e  locul ce 

abundă în legende, mituri si tradiţii păstrate de veacuri. Aici, 

diversele momente ale anului, zilele religioase – Paşti, Crăciun 

– precum şi clipele importante ale calendarului agricol, sunt 

celebrate cu mare veselie prin festivaluri şi serbări. De secole, 

bucovinenii transfigurează, prin măşti şi jocuri, îndeletnicirile 

zilnice, momentele cele mai importante din viaţa omului 

(naşterea, căsătoria, moartea), ironizează prostia şi urâtul. 

La nivel local, există o serie de evenimente locale (sărbători) 

consacrate: 
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✓ Festivitatea de aprindere a bradului – 6 decembrie 

✓ Obiceiuri și tradiții de Crăciun și Anul Nou – luna 

decembrie 

✓ Manifestări dedicate Sărbătorii Botezului Domnului – luna 

ianuarie 

✓ Ziua Eroilor – mai-iunie 

✓ Prima atestare documentară a comunei Stulpicani – 17 

august 

✓ Serbări școlare 

Mențiune: Toate aceste evenimente au o tradiție la nivel local și 

au fost organizate ani la rând. În contextul noii pandemii, la nivel 

o parte dintre evenimente nu au mai fost organizate în anul în 

curs și este posibil să nu fie organizate nici în anul următorul 

(2021), dar ele există în sufletele cetățenilor din comună și vor 

fi reluate imediat ce contextul național va permite acest lucru. 
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Viața spirituală locală 

Lăcașurile de cult existente la nivelul comunei Stulpicani sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

Lăcașuri de cult de pe raza comunei Stulpicani 
Denumirea lăcaşului Localitatea 

Parohia Înălțarea Domnului Stulpicani 
Parohia Sfântul Toader Stulpicani 
Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Negrileasa 
Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Vadu Negrilesei 
Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Slătioara 
Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel Gemenea 
Biserica Romano-Catolică Stulpicani 

sursa: UAT Stulpicani, martie 2021 
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         Biserica Romano-Catolică, sat Stulpicani 
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Biserica Înălțarea Domnului, sat Stulpicani 
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Biserica Înălțarea Domnului, sat Stulpicani 
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Biserica Sfântul Toader, sat Stulpicani 
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Biserica ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, sat Vadu Negrilesei 
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Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, sat Negrileasa 
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Administrația publică locală 
 

Organigrama Primăriei Comunei Stulpicani 
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Politici întreprinse în teritoriu. La nivelul comunei Stulpicani, 

în perioada 2014-2020 au fost inițiate și implementate 

următoarele proiecte: 

Nr. 
crt. 

Denumire proiect Valoarea 
totală a 

proiectului 
lei inclusiv 

TVA 

Denumirea 
programul

ui de 
finanţare 

Finanțarea 
proiectului 

Observații 

1. Extinderea și 
reabilitarea clădirii 
Casei Tineretului, 
satul Stulpicani, 
comuna Stulpicani, 
județul Suceava 

652.702,55 - Buget local 

Procedură în 
licitație – lucrări – 

în curs de 
evaluare 

2. Extindere reţea 
alimentare cu apă. 
Mărire capacitate 
sursă. Realizare 
racorduri canalizare 
menajeră în 
Aglomerarea 1 
Stulpicani,comuna 
Stulpicani, judeţul 
Suceava 

5.541.970 
 PNDL 

Buget de 
stat 

MDRAP 
Buget local 

Investiţie in curs 
de finalizare 
contractul de 
finanţare nr. 

2390/ 06.11.2017 
 

3. Consolidare și 
reabilitare poduri în 
comuna Stulpicani, 
judeţul Suceava 

6.716.152 PNDL 

Buget de 
stat 

MDRAP 
Buget local 

Investiție 
finalizată 2019 
Ctr. finanțare 

1296/27.09.2017 
4. Finalizarea lucrărilor 

de construcții și 
achiziții dotări la 
Primăria Stulpicani 

 
1.168.311 

GAL 
Confluențe 

Nordice 

FEADR 
Fonduri 

europene 
 

Investiție în curs 
de derulare 

Ctr. de finanțare 
25.04.2018 
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5. Construcție trotuare 
centru Sat Stulpicani, 
Comuna Stulpicani, 
Județul Suceava 

1.007.574,3
3 - Buget local 

Procedură de 
licitație-execuție 
lucrări în curs de 

evaluare 
6. Reabilitare și 

modernizare 
dispensar medical în 
localitatea Stulpicani, 
județul Suceava 

554.980 PNDL 

Buget de 
stat 

MDRAP 
Buget local 

Investiție 
finalizată 2019 
Contractul de 
finanțare nr. 

2309/01.11.2017 
7. Reabilitare și reparații 

Grădinița cu program 
normal, grup social, 
centrală termică corp 
B din sat Gemenea, 
comuna Stulpicani, 
județul Suceava 

444.266,45 - Buget local Investiție în curs 
de derulare 

8. Modernizare drumuri 
de interes local în 
Aglomerarea II 
Stulpicani, comuna 
Stulpicani, județul 
Suceava 

7.997.520,9
3 - Buget local 

Procedură de 
licitație PT în curs 

de evaluare 

9. Modernizare drum 
comunal DC 31 în 
comuna Stulpicani, 
județul Suceava 

9.205.469,0
0 

Fondul de 
dezvoltare 
și investiții 

FDI Procedura de 
licitație PT 

10. Modernizare 
infrastructură rutieră în 
comuna Stulpicani, 
județul Suceava 

5.217.000 PNDL 

Buget de 
stat 

MDRAP 
Buget local 

Investiție în curs 
de derulare 

Ctr. de finanțare 
2437/16.12.2019 

11. Elaborare Plan 
Urbanistic 
General+RLU 

154.700 - 
Buget local 

Consiliul 
Județean 

Investiție în curs 
de derulare 

12. Reabilitarea și 
modernizarea școlii 
primare în localitatea 

923.160 PNDL 
Buget de 

stat 
MDRAP 

Investiție în curs 
de derulare 
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Vadu Negrilesei, 
comuna Stulpicani, 
județul Suceava 

Buget local Ctr. de finanțare 
828/16.11.2016 

13. Reabilitarea și 
modernizarea școlii 
gimnaziale în 
localitatea Negrileasa, 
comuna Stulpicani, 
județul Suceava 

1.826.500 PNDL 

Buget de 
stat 

MDRAP 
Buget local 

Investiție în curs 
de derulare 

Ctr. de finanțare 
826/16.11.2016 

14. Reabilitare, 
modernizare, 
extindere și dotare 
Cămin Cultural în 
satul Gemenea, 
comuna Stulpicani, 
județul Suceava 

1.661.849,5
5 CNI CNI 

Procedură de 
licitație PT în curs 

de evaluare 

15. Reabilitare, 
modernizare și dotare 
Cămin Cultural în 
satul Stulpicani, 
comuna Stulpicani, 
județul Suceava 

1.859.000 CNI CNI Investiție în curs 
de derulare 

16. Extindere 
infrastructură de apă 
potabilă, modernizare 
și extindere 
infrastructură de apă 
uzată cu stație de 
epurare în comuna 
Stulpicani, județul 
Suceava 

8.389.052,4
2 AFIR Fonduri 

europene 

Investiâie 
finalizată 2019 

Ctr. de finanțare 
24.02.2017 

17. Execuție racorduri la 
obiectivul de investiții 
Extindere 
infrastructură de apă 
potabilă, modernizare 

1.900.000.0
0 AFIR Fonduri 

europene 

Investiție 
finalizată 2019 
Act adițional 
27.03.2019 
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și extindere 
infrastructură de apă 
uzată cu stație de 
epurare în comuna 
Stulpicani, județul 
Suceava 

18. Reabilitarea și 
modernizarea 
Grădiniței cu program 
normal Stulpicani, 
comuna Stulpicani, 
județul Suceava 

1.460.977 PNDL 

Buget de 
stat 

MDRAP 
Buget local 

Investiție 
finalizată 2019 

Ctr. de finanțare 
nr. 

827/16.11.2016 

19. Reabilitarea și 
modernizarea Școlii 
gimnaziale în 
localitatea Slătioara, 
comuna Stulpicani, 
județul Suceava 

926.290,00 PNDL 

Buget de 
stat 

MDRAP 
Buget local 

Investiție 
finalizată 2019 

Ctr. de finanțare 
nr. 

825/16.11.2016 

20. Refacere pod din 
beton din DJ 177E 
peste râul Slătioara ce 
asigură accesul către 
Școala Slătioara 

399.780,50 - 
Fonduri 
locale și 

HG 

Investiție în curs 
de derulare 

21. Extinderea și 
modernizarea clădirii 
Casei Tineretului din 
satul Stulpicani, 
comuna Stulpicani, 
prin construire de grup 
sanitar, centrală 
termică și instalații de 
încălzire 

337.250,00 - Buget local Investiție 
finalizată 2018 

sursa: Primăria Comunei Stulpicani 
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Venituri și buget preconizat 

În anul 2020, veniturile totale cumulate la nivelul unității 

administrativ-teritoriale Stulpicani au depășit suma de 10 mii lei, 

remarcându-se o scădere semnificativă în comparație cu anii 

precedenți, reducere generată de scăderea veniturilor 

guvernamentale. 

În același an, veniturile proprii însumau 2.754 mii lei, 

reprezentând 25,5% din veniturile totale cumulate la nivelul 

comunei. 

Venituri totale și categorii de venituri la nivelul Primăriei Comunei Stulpicani 
 2016 2017 2018 2019 2020 

 mii lei 
Venituri – total, din care: 8.424 9.214 11.421 19.225 10.797 
       Venituri proprii 2.043 2.314 2.269 2.620 2.754 
       Venituri fiscale 6.204 6.900 4.600 5.710 7.341 
       Venituri guvernamentale 177 0 4.552 10.895 702 
Pondere venituri proprii din total venituri (%) 24.3% 25.1% 19.9% 13.6% 25.5% 

sursa: Primăria Comunei Stulpicani, martie 2021 
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La nivelul comunei Stulpicani, veniturile proprii ale Primăriei au 

avut o evoluție ușor oscilantă în perioada 2016-2020 (de la 

2.043 mii lei în anul 2016 (acesta fiind cel mai scăzut nivel 

pentru perioada de referință 2016-2020) la 2.754 mii lei (în anul 

2020). Veniturile totale au înregistrat, ca și veniturile proprii o 

evoluție oscilantă (cel mai mare nivel al veniturilor totale fiind 

8,424
9,214

11,421

19,225

10,797

24.3% 25.1%
19.9%

13.6%

25.5%
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Comuna Stulpicani, județul Suceava: venituri totale și 

ponderea veniturilor proprii din total venituri
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(mii lei)

pondere venituri proprii
din total venituri (%)
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înregistrat în 2019: 19.225 mii lei, iar cel mai scăzut nivel în anul 

2016: 8.424 mii lei). 

Se preconizează o creștere a bugetului local de la 4.183 mii lei 

în anul 2021 la 4.209 mii lei în anul 2022 și, ulterior, la 4.306 mii 

lei în anul 2023. (+3,0% în 2023 comparativ cu 2021). 
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CAPITOLUL 5. ECONOMIE 

Agricultură 

Conform datelor Compartimentului Registru Agricol din cadrul 

Primăriei Stulpicani, comuna ocupă o suprafață totală de 

20.152,41 ha, dintre care 3.024,0 ha reprezintă teren intravilan 

(15%) și 17.128,41 ha sunt terenuri extravilane (85%). 

 

Intravilan
3,024.00 ha

15.0%Extravilan
17,128.41 ha

85.0%

Structura suprafeței fondului funciar 

din comuna Stulpicani, județul Suceava

Suprafață totală: 20.152,41 ha cf. 
Compartimentului Registru Agricol, 
Primăria Stulpicani
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Suprafata̦ teritoriului comunei Stulpicani pe moduri de folosință 

  Suprafaţa (ha) % 

Suprafața totală 20,152.41 100.0% 

Intravilan 3,024.00 15.0% 

Extravilan 17,128.41 85.0% 
sursa datelor: Compartiment Registru Agricol - Primăriei Stulpicani, martie 2021 

 

La nivelul comunei Stulpicani, conform Registrului Agricol din 

cadrul Primăriei Stulpicani, 4.858 ha reprezintă teren agricol 

(25,4%) și 14.278,41 ha sunt terenuri neagricole (74,6%).  

Suprafață agricolă
4,858.0 ha

25.4%

Terenuri neagricole
14,278.41 ha

74.6%

Structura suprafeței fondului funciar după modul de 

folosință - comuna Stulpicani, județul Suceava 
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Modul de folosință a suprafeței agricole din comuna Stulpicani 
Modul de folosință ha % 

Suprafață agricolă 4.858 100% 

Arabilă 651 13,40% 

Pășuni 1.282 26,39% 

Fânețe 2.920 60,11% 

Vii si̦ pepiniere viticole 0 0,00% 

Livezi și pepiniere pomicole 5 0,10% 
sursa datelor: Compartiment Registru Agricol - Primăriei Stulpicani, martie 2021 

 

 

60.1%

26.4%

13.4%

0.1%

Fânețe

Pășuni

Arabilă

Livezi și pepiniere pomicole

Suprafața agricolă din comuna Stulpicani, județul Suceava 

pe moduri de folosință

Suprafață neagricolă 
totală: 4.858 ha
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Din totalul suprafeței agricole (4.858 ha), 2.920 ha (60,1%) sunt 

acoperite cu fânețe, 1.282 ha sunt acoperite cu pășuni (26,4%), 

651 ha reprezintă suprafață agricolă arabilă (13,4% din 

suprafața agricolă) și 5 ha sunt acoperite cu livezi (0,1%). 

 

Terenurile neagricole se întind pe 14.278,41 ha, iar 99,4% din 

această suprafață sunt păduri și altă vegetație forestieră. 

Modul de folosință a suprafeței neagricole din comuna Stulpicani 
Modul de folosință ha % 

Terenuri neagricole 14.278,41 100,0% 
Păduri și altă vegetație forestieră 14.193,67 99,4% 
Ocupată cu ape, bălți 31,74 0,2% 
Ocupată cu construcții 51,0 0,4% 
Terenuri degradate și neproductive 2,0 0,01% 
sursa datelor: Compartiment Registru Agricol - Primăriei Stulpicani, martie 2021 
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Ocolul Silvic Stulpicani 
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Activitatea agricolă 

Legumicultură. Suprafața totală de teren agricol cultivată cu 

legume la nivelul comunei Stulpicani este de 22 ha, din care 1 

ha cu tomate, 15 ha cu cartofi și 6 ha cu alte legume. 

 

Tomate
4.5%

Cartofi
68.2%

Altele
27.3%

Suprafața agricolă cultivată cu legume la nivelul

comunei Stulpicani, județul Suceava (anul 2020)

Suprafață agricolă cultivată
cu legume: 22 ha
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În perioada 2017-2020, la nivelul comunei Stulpicani suprafața 

cultivată cu legume a scăzut cu 418 ha (adică cu 95%). 

Cereale. În perioada 2017-2020, la nivelul comunei Stulpicani, 

suprafața cultivată cu cereale a rămas constantă – 10 ha 

cultivate cu porumb. 

Suprafata̦ de teren agricol cultivată cu cereale la nivelul comunei Stulpicani 

 2017 2018 2019 2020 

Ha 

Suprafață totală, din care: 10 10 10 10 

Porumb 10 10 10 10 
sursa datelor: Compartiment Registru Agricol, Primaria Stulpicani, martie 2021 

 

Creșterea animalelor. În anul 2020, la nivelul teritoriului 

comunei Stulpicani, erau înregistrate în Registrul Agricol al 

Primăriei: 4.300 bovine, 5.200 ovine, 110 caprine, 130 cabaline, 

1.800 porcine, 3.400 păsări și 340 familii albine. 
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În perioada 2017-2020 se remarcă, per total categorii de 

animale, o scădere a efectivului. În acest sens, în anul 2020 

comparativ cu anul 2017, numărul ovinelor a scăzut de la 5.300 

de capete la 5.200 (-1,9%), iar numărul bovinelor a scăzut cu 

4,4%. 

 

4,500

5,300

110

120

1,800

3,700

400

4,300

5,200

110

130

1,800

3,400

340

Bovine
(-200 capete; -4,4%)

Ovine
(-100 capete; -1,9%)

Caprine
(+/-0; +/-0%)

Cabaline
(+10 capete; +8,3%)

Porcine
(+/-0; +/-0%)

Păsări
(-300 capete; -8,1%)

Familii de albine
(-60; -15,0%)

Evoluția efectivelor de animale existente la nivelul 

comunei Stulpicani, județul Suceava

(analiză comparativă, anul 2020 vs. anul 2017)

Anul 2017

Anul 2020
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Efectivele de animale existente la nivelul comunei Stulpicani 
 2017 2018 2019 2020 2020/2017 
 număr capete număr capete % 

Bovine 4.500 4.460 4.200 4.300 -200 -4,4% 

Ovine 5.300 4.900 4.800 5.200 -100 -1,9% 

Caprine 110 110 110 110 0 0,0% 

Cabaline 120 125 120 130 10 8,3% 

Porcine 1.800 1.200 1.600 1.800 0 0,0% 

Păsări 3.700 3.500 3.700 3.400 -300 -8,1% 

Familii de albine 400 420 400 340 -60 -15,0% 
sursa datelor: Primăria Comunei Stulpicani, martie 2021 

În patru ani, numărul păsărilor a scăzut cu 15%, astfel că în anul 

2020 sunt cu 300 de păsări mai puține comparativ cu 4 ani în 

urmă (în anul 2017). 

În acceași perioadă de raportare, numărul familiilor de albine a 

scăzut cu 15% (-60 familii de albine în anul 2020 comparativ cu 

anul 2017). 
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Pe raza comunei Stulpicani există un cabinet veterinar și o 

farmacie veterinară. De sănătatea animalelor din comună se 

ocupă doi medici veterinari și trei tehnicieni veterinari. 
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Piscicultură 

La nivelul teritoriului comunei Stulpicani, conform Registrului 

Agricol din cadrul Primăriei, suprafața acoperită cu luciu de apă 

(bălți) este de 31,74 ha. 

La nivel local nu există bălţi amenajate în vederea practicării 

pescuitului sportiv sau de alt tip, dar la nivel local, există iazuri 

mici pentru uz gospodăresc. 

 

Silvicultură 

În comuna Stulpicani cea mai mare suprafață de teren este 

acoperită cu păduri și altă vegetație forestieră – 14.193,67 ha 

datelor furnizate de Administrația Publică Locală – 

Compartimentul Registrul Agricol. Pădurile se află atât în 

proprietatea Ocolului Silvic, cât și în proprietate privată. 

Componenta pădurilor pe esenţe lemnoase: molid, brad, tisa, 
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larita, fag, scoruş de munte, carpen, arin, paltin de munte, 

zmeur, afin, merișor. 

La nivel comunei Stulpicani nu există specii protejate. 

Ocolul Silvic Stulpicani 
 

 
  



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
366 

Mediul de afaceri 

Lista agenților economici de la nivelul comunei Stulpicani 

Denumire agent economic Domeniu de activitate Număr de 
angajați 

SC RELVAM FOREST SRL Tăierea și rindeluirea lemnului   20 
SC DIACOVSCHI SRL Tăierea și rindeluirea lemnului 5 
SC TRANS GEO SRL Tăierea și rindeluirea lemnului 7 
SC GHEZA TRANS SRL Transporturi 5 
SC VALEA RAIULUI SRL Tăierea și rindeluirea lemnului 5 
SC FENSTER DOR SRL Tăierea și rindeluirea lemnului 60 
SC POPVIOTRANS SRL Tăierea și rindeluirea lemnului 5 

SC QUOVADIS IMPEX SRL Comerț cu amănuntul al 
produselor farmaceutice 

5 

SC MELASOR SRL Comerț cu amănuntul al 
carburanților pentru autovehicule 

3 

SC PROFI ROM SRL Comerț cu amănuntul al 
produselor alimentare 

10 

sursa datelor: Primăria Comunei Stulpicani, martie 2021 

La nivel local, societatea civilă are reprezentativitate prin 2 
ONG-uri active la nivelul comunei Stulpicani, respectiv: 
Asociația Institutul pentru parteneriat social Bucovina și 
Asociația Consultanților în dezvoltare comunitară. 
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Turism 

La nivel local, în Stulpicani, nu există unități de cazare, care să 

vină în susținerea potențialului turistic pe care îl are comuna 

Stulpicani. 

În comuna Stulpicani există o unitate de alimentație publică: II 

Diacon Vasile Mirel, cu specific prepararea de produse de 

panificație și cofetărie. 

Comuna Stulpicani are potențial turistic ce poate fi valorificat. 

Potențialul turistic este dat atât de cadrul natural, de prezența 

codrilor seculari, a siturilor Natura 2000, dar și existența unor 

obiective turistice precum: 

✓ Casa Muzeu Învățător Dranca Chiril Stulpicani 

✓ Rezervația Codrii Seculari Slătioara 

✓ Lăcașe de cult 

✓ Trasee turistice către Rarău prin Codrul Secular și 

Rezervația Floristică Todirescu 
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Pe teritoriul comunei există renumita rezervație naturală Codrii 

seculari de la Slătioara, care constituie un punct de atracție 

deosebit, atât pentru turiști, cât și pentru specialiști. Rezervația 

este monument al naturii, ocrotit ca bun de patrimoniu. 

Din punct de vedere al facilităților sportive, la nivel local, există 

un stadion sportiv. 

Dintre posibilitățile de dezvoltare a turismului în comuna 

Stulpicani, precizăm următoarele: 

✓ Amenajarea de spații pentru picnic, vetre pentru 

aprinderea focului 

✓ Renovarea și conservarea construcțiilor cu valoare 

arhitecturală, culturală și istorică 

✓ Punerea în valoare a monumentelor istorice  

✓ Amenajarea unei stâne turistice în comuna Stulpicani. 
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De asemenea, pe teritoriul comunei Stulpicani, există 

numeroase gospodării ţărăneşti care oferă condiţii prielnice 

realizării agroturismului montan. 
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PARTEA 
III 

 

 

 

 

 

 

PARTEA III. ANALIZA SWOT 
ANALIZA SWOT 

 

 Dezvoltare rurală și factori de mediu 

 Educație, cultură și culte 

 Sănătate și asistență socială 

 Administrație publică 

 Economie și potențial local 
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Dezvoltare rurală și factori de mediu 
 

DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FACTORI DE MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Comuna Stulpicani are o 

suprafață e peste 20 mii ha și 
5 sate componente; 

• Comuna Stulpicani este 
străbătută de DJ177A fiind în 
aproprierea centrelor urbane: 
Frasin (10 km), Gura 
Humorului (17 km), 
Câmpulung Moldovenesc (23 
km), Suceava (52 km), 
Fălticeni (53 km); 

• Drumul de acces către 
comuna Stulpicani este 
modernizat (DJ177A); 

• Existența la nivel local a 
drumurilor comunale asfaltate 
și sau/modernizate din fonduri 
nerambursabile; 

• Comuna Stulpicani face parte 
din Grupul de Acțiune Locală 
Confluențe Nordice; 

• Populația are acces la 
transportul în comun ce este 

• Reţeaua de iluminat public nu 
acoperă integral principalele 
puncte din comună; 

• Existența la nivel local de 
gospodării neelectrificate; 

• La nivel local defrișările sunt 
realizate pe suprafețe extinse și 
într-un mod mai curând 
necontrolat, astfel că 
instabilitatea versanților este în 
creștere; 

• Slaba valorificare a potențialului 
lemnos (la nivel local se pune 
accent pe valorificare primară – 
gatere – impactul economic fiind 
mic și rata de angajare mică); 

• Poluarea apelor de suprafață și 
subterane întrucât există infiltrări 
ținând cont de faptul că rețeaua 
de canalizare nu acoperă tot 
teritoriul comunei; 

• Existența perimetrelor miniere 
(fostele și actualele exploatări 
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DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FACTORI DE MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
asigurat de către operatori 
privați prin curse regulate de 
maxi-taxi și autobuze pe ruta 
Gura Humorului-Stulpicani; 

• Fondul forestier al comunei 
Stulpicani ocupă o suprafață 
totală de peste 14 mii ha și 
reprezintă 70% suprafața 
comunei; 

• Dezvoltarea comunei este 
concentrată în zona ramurei 
de prelucrare a lemnului; 

• Existența la nivel local a 
tradiției în ceea ce privește 
creșterea animalelor (bovine – 
peste patru mii capete și ovine 
– peste cinci mii capete); 

• Existența suprafețelor extinse 
de pășuni și fânețe ce susțin 
sectorul agricol - ramura 
creșterea animalelor (în 
special a bovinelor și 
ovinelor); 

• La nivel local există pajişti cu 
înaltă valoare naturală (HNV) 

miniere) ce sunt în stare 
avansată de degradare (în 
aceste zone nu sunt realizate 
lucrări de reconversie și 
reamenajare); 

• La nivel local cursurile de apă 
pot determina pagube materiale 
(și umane) ca urmare a ieșirii din 
matcă în perioadele ploioase; 

• Spațiile verzi din apropierea 
cursurilor de apă  nu sunt 
amenajate corespunzător; 

• La nivel local sistemul de 
colectare a apelor pluviale, este 
într-o stare de degradare ce 
necesită amenajări. 
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DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FACTORI DE MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
– prin intermediul cărora este 
asigurată baza furajeră de 
calitate animalelor; 

• Existența păşunilor montane 
de altitudine, ce oferă 
posibilitatea localinicilor de a 
crește animalele în sistem de 
pendulare sezonieră; 

• Sănătatea animalelor din 
comună este asigurată de 2 
medici veterinari, respectiv 3 
tehnicieni veterinari care își 
desfășoară activitatea pe 
teren; 

• Comuna Stulpicani este la 17 
km de Centru de Însămânțare 
Artificială Gura Humorului 
(Centru Teritorial pentru 
Ameliorare și Repreducție în 
Zootehnie Gura Humorului); 

• Condițiile climatice locale sunt 
favorabile culturii cartofului; 

• Comuna Stulpicani face parte 
din Grupul de Acțiune Locală 
Confluențe Nordice ce asigură 
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DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FACTORI DE MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
transferul informației către 
populație cu privire la 
fondurile europene și 
facilitează accesarea acestor 
fonduri prin organizarea de 
sesiuni de informare; 

• Existența la nivel local a 
rețelor tehnico-edilitare (rețea 
alimentare cu apă curentă, 
rețea canalizare și stație de 
epurare), dar aceste utilități 
sunt în zona centrală a 
comunei; 

• Existența reţelei de 
electricitate ce acoperă 
aproape integral teritoriul 
comunei; 

• Existența reţelei de 
comunicare (telefonie fixă şi 
mobilă, internet); 

• Existența serviciului de 
colectare deșeuri din poartă în 
poartă și a contractelor de 
salubrizare; 
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DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FACTORI DE MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• La nivel local, serviciul de 

salubrizare este propriu, fiind 
amplasate un număr de 82 de 
containere pentru colectare 
selectivă; 

• Existența deșeurilor de lemn 
ce ar putea fi valorificate 
pentru producerea de energie 
pe bază de biomasă; 

• Populația și agenții economici 
sunt prietenoși cu mediul și 
acordă atenție colectării 
selective a deșeurilor; 

• Agenţii economici locali 
manifestă interes în ceea ce 
privește recuperarea şi 
refolosirea ambalajelor; 

• Existența la nivel local a 
fructelor și ciupercilor de 
pădure ce pot fi valorificate ca 
materie primă în industria 
alimentară; 

• Pe teritoriul comunei există 
renumita Rezervație Naturală 
Codrii Seculari de la Slătioara 
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DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FACTORI DE MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- 1064,2 ha și din anul 2007 
rezervaţia face parte din situl 
de importanţă comunitară 
ROSCI0212 Rarău – 
Giumalău, respectiv 
ROSPA0083 Munţii Rarău – 
Giumalău) 

 
 

DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FACTORI DE MEDIU 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Posibilitatea ca populația să își 

suplimenteze veniturile prin 
valorificarea produselor naturale 
obținute în cadrul gospodăriilor 
(produse lactate și produse apicole); 

• Promovarea intensă la nivel național a 
produselor naturale și educarea 
populației în ceea ce privește 
alimentația sănătoasă; 

• Existenţa cadrului legislativ pentru 
întemeierea şi dezvoltarea fermelor 
zootehnice; 

• Cadrul legislativ instabil 
ce poate conduce la 
descurajarea 
crescătorilor de 
animale și a 
apicultorilor; 

• Resurse financiare 
reduse / insuficiente 
pentru finanţarea şi co-
finanţarea proiectelor 
din domeniul 
zootehnic; 
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DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FACTORI DE MEDIU 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Existența la nivel județean a 

asociațiilor profesionale în domeniul 
creșterii animalelor și a organismelor 
de sprijin a producătorilor ce asigură 
transferul informației și acordă spijin 
populației; 

• Existenţa Planului Naţional Strategic 
pentru Dezvoltare Rurală; 

• Existența la nivel județean a unui 
Sistem integrat de management al 
deșeurilor solide (finanțat prin POS 
Mediu); 

• La nivel județean a fost implementat 
proiectul “Fazarea proiectului Sistem 
de management integrat al deșeurilor 
în județul Suceava”, prin intermediul s-
a finalizat construcția Depozitului 
ecologic de deșeuri Pojorîta și au fost 
construite 2 Stații de Transfer (la 
Rădăuți și Fălticeni), inclusiv Centre 
Publice de Colectare; 

• Existența fondurilor externe destinate 
pentru modernizarea drumurilor 
comunale și sătești; 

• Frecvenţa ridicată a 
perioadelor ploioase şi 
existența riscului de 
inundaţii; 

• Resurse financiare 
insuficiente pentru 
finanţarea şi co-
finanţarea proiectelor 
finanţate prin fonduri 
europene; 

• Atitudinea de 
indiferență a populației 
și a agenților economici 
față de mediul 
înconjurător și 
conservarea acestuia; 

• Creşterea suprafeţelor 
cu păduri afectate de 
fenomene de risc 
natural. 

•  precum dăunătorii și 
de fenomene antropice  
-defrișarea 
necontrolată 
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DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FACTORI DE MEDIU 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Existența fondurilor externe 

rambursabile și nerambursabile ce 
vizează sprijinirea dezvoltării 
infrastructurii locale; 

• Existența la nivel județean a 
resurselor de gaze naturale, a 
magistralelor de gaze și a unui interes 
pentru extinderea rețelelor de 
distribuție a gazelor naturale; 

• Existența organizațiilor și asociațiilor 
non-profit și neguvernamentale ce 
pledează pentru agricultura ecologică, 
protecția mediului și dezvoltare 
durabilă; 

• Existența, în special – în zona urbană, 
a firmelor de consultanță ce pot oferi 
sprijin și transfer de informație în ceea 
ce privește accesarea fondurilor 
europene în mediul rural; 

• Existența campaniilor de informare 
organizate de APDPR, APIA etc. care 
vizează creşterea indicelui de 
absorbţie a fondurilor europene 
nerambursabile; 

• Creșterea numărului de 
solicitări de retrocedare 
a suprafețelor 
acoperite cu pădure 
ceea ce poate avea ca 
rezultat fragmentarea 
zonelor forestiere 

• Neurmărirea în mod 
corespunzător a 
modului de respectare 
a regulilor silvice de 
exploatare, atât în 
parchetele contractate 
cu agenţi economici cât 
şi în cele exploatate în 
regie proprie, ceea are 
ca efect degragarea 
factorilor naturali. 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
381 

DEZVOLTARE RURALĂ ȘI FACTORI DE MEDIU 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Existenţa Agenţiei Naţionale de 

Consultanţă Agricolă cu filiale 
judeţene ce oferă sprijin pentru 
dezvoltarea mediului rural şi agricol; 

• Existența programelor finanțate prin 
Agenția Națională de Dezvoltare a 
Zonelor Industriale (ANDZI – fosta 
Agenția Națională de Dezvoltare a 
Zonelor Miniere ANDZM); 

• Existența fondurilor europene ce 
vizează finanțarea lucrărilor de 
împădurire; 

• Posibilitatea de finanţare a lucrărilor 
de amenajare a drumurilor forestiere; 

• Existența activiștilor care pledează 
pentru protejarea pădurilor și 
impunerea unui plan de exploatare a 
masei lemnoase, cu respectarea 
măsurilor și regulilor silvice de 
exploatare. 
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Educație, cultură și culte 
 

EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Existența la nivel local a unei 

unități educaționale ce asigură 
programe de formare pentru 
nivelul educațional preșcolar, 
primar și gimnazial; 

• Existența unei grădinițe în 
fiecare din cele 5 sate ale 
comunei; 

• Existența la nivel local a unei 
tradiții în ceea ce privește 
educația în sistem 
instituționalizat (tradiția 
învățământului în comuna 
Stulpicani este întinsă pe 
parcursul unui secol și 
jumătate); 

• Structurile Școlii Gimnaziale 
Stulpicani au beneficiat de 
lucrări de modernizare; 

• Școala Gimnazială Stulpicani 
este în curs de reabiliare 
energetică; 

• În cadrul unității educaționale – 
Școala Gimnazială Stulpicani 

• Unitățile de învățământ sunt 
insuficient echipate cu mobilier 
și materiale didactice; 

• Populaţia şcolarizată în scădere 
din cauza micşorării sporului 
natural (în anul 2019 rata 
sporului natural a fost de -3‰ 
comparativ cu anul 2017 când 
sporul natural a fost de 0,3‰); 

• În cadrul unităților educaționale 
(cu excepția Școlii Gimnaziale 
Stulpicani) nu există 
supraveghere video și nici pază; 

• Baza materială deficitară pentru 
desfășurarea activităților pentru 
discipline precum chimie, 
biologie și fizică; 

• La nivel local locurile de joacă 
pentru copii sunt insuficnete în 
raport cu necesătitățile; 

• Școala are nevoie de dotarea cu 
materiale didactice pe arii 
curriculare; 
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există supraveghere video și 
pază; 

• În cadrul unităților educaționale 
din comună funcționează 3 
laboratoare școlare; 

• Personalul didactic din comuna 
Stulpicani aplică metode 
educaționale complexe și 
complete fiind aliniate cu 
standardele europene; 

• Populația școlară este implicată 
nu doar în programele 
educaționale standard, ci și în 
programe extra-curriculare pe 
diverse teme (educație 
ecologică și mediul înconjurător, 
sănătate și igienă etc.); 

• În cadrul școlii Stulpicani de-a 
lungul timpului s-au desfășurat 
diverse proiecte finanțate cu 
fonduri externe; 

• În comună există cămine 
culturale în toate satele 
comunei; 

• Căminul Cultural din satul 
Stulpicani este în proces de 
reabilitare prin CNI; 

• Existența în comună a unei 
biblioteci comunale (ce deține 
fond de carte extins); 

• Necesitatea cursurilor de 
formare pentru cadrele 
didactice;  

• Lipsa unui laborator lingvistic 
• Lipsa terenurilor de sport 

școlare și publice. 
• Biblioteca școlară necesită 

dotări specifice 
• Grădinița nu deține un spațiu de 

joacă adecvat și amenjat în aer 
liber  

• Grădinița are curte comună cu 
curtea școlii 

• Grădinița nu poate fi denumită 
inclusivă pentru că nu oferă 15 
min/zi în aer liber 

• Grădinița are nevoie de 
înlocuirea mobilierului și 
achiziționarea unui 
videoproiector precum și de 
achiziția de jucării și jocuri 
educative, respectiv de 
materiale didactice specifice 

• La nivel local, copii nu au 
posibilitatea de a-și valorifica 
talentele, întrucât nu există un 
grup organizat de copii care să 
desfășoare activități culturale; 

• Căminele Culturale din satele 
componente ale comunei: 
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• Organizarea la nivelul teritoriului 
comunei Stulpicani  a unor 
evenimente ce au ca scop 
promovarea culturii și tradițiilor 
locale; 

• Școlarii din comuna Stulpicanii 
participă la concursuri școlare și 
obțin rezultate bune; 

• La nivel local nu există abandon 
școlar; 

• La nivel local, societatea civilă 
are reprezentativitate prin 2 
ONG-uri active la nivelul 
comunei Stulpicani, respectiv: 
Asociația Institutul pentru 
parteneriat social Bucovina și 
Asociația Consultanților în 
dezvoltare comunitară; 

• Unitățile școlare din Stulpicani 
au încheiate parteneriate cu alte 
unități școlare din țară, la care 
se adaugă și parteneriatele 
existente la nivel local cu 
instituțiile publice (biserică, 
CMI); 

• Există microbuz școlar ce 
asigură transportul copiilor în 
perioada de desfășurare a 
orelor de curs; 

Gemenea, Slătioara, 
Negrileasa și Vadu Negrilesei 
necesită repații și dotări. 
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• La nivel local există preșcolari, 
școlari și tineri foarte talentați. 

 
 

EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• Existența programelor 

naționale prin care sunt 
acordate resurse financiare 
pentru construcția, reabilitarea, 
modernizarea și dotarea 
căminelor culturale; 

• Existența fondurilor externe 
destinate infrastructurii de 
susținerea a activităților 
sportive; 

• Existența unui proiect de lege 
prin care părinții să fie amendați 
dacă există absenteism în 
rândul copiilor; 

• Introducerea muncii în folosul 
comunității pentru acoperirea 
echivalentului în lei al amenzilor 
neachitate; 

• Instituțiile publice locale 
(Primărie, Poliție, Biserică, 
Cabinetul medical, Biblioteca 
Comunală etc.) sunt deschise 

• Buget încă insuficient alocat 
învățământului public 
generând fenomene de dotare 
materială la limita necesarului 
unităților sau recurgerea la 
finanțare paralelă prin aportul 
familiilor; 

• Personalul didactic poate 
renunța la posturile din 
învățământ și să se reorienteze 
din punct de vedere 
profesional, întrucât nu este 
motivat și nu îi sunt asigurate 
condițiile adecvate pentru 
desfășurarea activităților 
educaționale; 

• Fonduri externe limitate și 
destul de reduse pentru 
reabilitarea, modernizarea și 
dotarea unităților școlare; 
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EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
pentru a colabora cu școala de 
pe raza comunei în cadrul 
proiectelor de educație a 
preșcolarilor și școlarilor; 

• Inspectoratul Școlar Județean 
Suceava și Casa Corpului 
Didactic Suceava colaborează 
eficient cu școala, prin 
implicarea cadrelor didactice în 
programe de perfecționare. 

• Reducerea populației școlare 
pe fondul sporului natural 
negativ; 

• Estomparea tradiţiilor locale 
odată cu trecerea timpului; 

• Nivelul de trai scăzut al 
familiilor are impact asupra 
traseului educțaional al 
copiilor, există familiile care nu 
își pot susține financiar copii pe 
durata studiilor; 

• Creșterea numărului de copii ai 
căror părinți sunt plecați în 
străinătate; 

• Scăderea natalității și migrarea 
tinerilor, are ca rezultat 
îmbătrânirea populației la nivel 
local; 

• Pandemia datorată virusul 
SARS-COV 2 a dus la 
desfășurarea cursurilor in mod 
firesc, în condiții condiții 
speciale; 

• Pierderea interesului pentru 
educație prin lipsa contactului 
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EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI CULTE 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
direct/interacționării directe 
dintre elevi și cadrele didactice; 

• Scăderea nivelui de pregătire 
al elevilor prin prisma 
necesității învățării online și a 
sporirii noțiunilor noi pe care 
elevii ar trebui să le asimilizeze 
și nu reușesc din cauza 
nivelului scăzut de trai și al 
restricțiilor la echipamente TIC. 
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Sănătate și asistență socială 
 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Autoritățile locale se implică activ 

în problemele comunității; 
• Din punct de vedere al 

personalului medical (7 persoane 
prestează servicii medicale) – la 
nivel local populația poate apela la 
serviciile celor 2 medici de familie, 
a 4 asistenți medicali, 1 stomatolog 
și 1 farmacist; 

• Existența asistenților personali 
pentru îngrijirea persoanelor cu 
handicap grav; 

• Existența la nivel local a două 
cabinete medicale de familie și a 
unui cabinet stomatologic; 

• Existența la nivel local a unui 
dispensar uman; 

• Existența rețelei de apă curentă și 
a grupurilor sanitare în cadrul 
cabinetelor medicale; 

• Informare operativă cu privire la 
formele de ajutor de stat; 

• Ponderea populației cu nevoi de 
asistare este mică; 

• Absența personalului calificat – 
psiholog – pentru consilierea 
pacienților cu handicap sau în 
stadiu terminal și în școli; 

• Serviciile acordate sunt afectate 
de bugetul insuficent; 

• Lipsa unei cantine sociale; 
• Sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă; 
• Personal insuficient pentru 

asistență socială; 
• Actul medical este afectat de 

bugetele reduse din sectorul 
sănătății; 

• Fonduri insuficiente destinate 
asistenţei medicale; 

• Personal insuficient pentru 
asistenţă socială; 

• Societatea civilă insuficient 
implicată în rezolvarea 
problemelor locale din sfera 
socială; 

• Existența la nivel local a 
persoanelor fără ocupație și a 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Existența instalației de încălzire 

centralizată pentru cabinetele 
medicale individuale. 

șomerilor (indemnizați și ne-
indemnizați); 

• Lipsa aparaturii moderne din 
sistemul medical local și a 
lămpilor ultraviolete pentru 
dezinfecție; 

• Lipsa aparatelor medicale 
adecvate îi pune pe locuitorii 
comunei în situația de a se 
deplasa în mediul urban în 
vederea realizării de investigații 
medicale corespunzătoare; 

• Lipsa unei mașini pentru situații 
medicale de urgență; 

• Lipsa dotărilor cu aparatură 
medicală de specialitate (ex. 
spirometru, nebulizator, aparat 
determinare hemoglobină, 
glucometru, analiză urină) și 
mobilier medical, inclusiv pat 
pentru consultații; 

• Existența la nivel local a 
persoanelor bolnave cronic și 
trendul ascendent al numărului de 
bolnavi cronici (de la an la an 
numărului cazurilor crește); 

• Lipsa la nivel local a unui centru 
de tratare a persoanelor care se 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
confruntă cu boli ale aparatului 
respirator (boli pulmonare, astm, 
silicoza etc.); 

• La nivel local nu există Centru de 
Bătrâni (un centru pentru 
persoane vârstnice cu sau fără 
venituri, fără familie sau fără 
adăpost); 

• Lipsa la nivel local a unui Centru 
de Zi pentru copiii ai căror părinți 
sunt plecați la muncă în 
străinătate, pentru familiile unde 
ambii părinți lucrează sau pentru 
copiii din familii defavorizate. 

 
 

SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• Asigurarea unei intervenții 

prompte la nivelul comunității, în 
cazurile de violență domestică, 
prin protecția imediată a victimei 
și securizarea spațiului familial 

• Crearea unui spațiu de 
socializare pentru persoanele 
de vârsta a treia, crearea unor 

• Apariția unor noi boli 
infecțioase și izoltarea 
populației, presiunea psihică 
asupra populației și mai ales 
asupra copiilor și bătrânilor 
care au nevoie de ajutor în 
desfășurarea activităților de 
rutină zilnică; 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
punți între generații și înlesnirea 
unor întâlniri, între elevi și 
persoanele vârstnice fără 
aparținători legali; 

• Cultivarea în rândul comunității 
a unui concept de respect față 
de persoana vârstnică și față de 
valoarea experienței sale de 
viață; 

• Existența fondurilor destinate 
pentru reabilitarea şi dotarea 
corespunzătoare a unităților 
medicale; 

• Existența fondurilor 
nerambursabile destinate 
pentru dezvoltarea de centre de 
zi pentru copii, adulți și vârstnici; 

• Existența programelor 
complexe de urmărire a stării de 
sănătate a populaţiei; 

• Existenţa Strategiei Naţionale 
Anti-Sărăcie; 

• Identificarea și cooptarea unui 
partener privat care să sprijine 
autoritatea locală prin servicii de 

• Bugete reduse acordate 
pentru medicina primară  
(medicamente și 
consumabile); 

• Condiții aspre de funcționare a 
centrelor multifuncționale; 

• Costul medicamentelor foarte 
ridicat și existența situațiilor în 
care veniturile mici ale 
populației restricționează 
dreptul la tratarea diferitelor 
afecțiuni; 

• Costul serviciilor medicale în 
creștere 

• Costurile ridicate pot conduce 
la renunţarea dotărilor din 
sectorul medical; 

• Creșterea gradului de sărăcie 
prin prisma înăspririi condițiilor 
de acordare a ajutoarelor 
sociale și scăderii numărului 
de beneficiari; 

• Depopularea comunei prin 
migrație (prin plecarea 
tinerilor); 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
suport, în realizarea obiectivelor 
de prevenire a marginalizării 
sociale; 

• Încurajarea și susținerea la nivel 
național a centrelor sociale 
multifuncționale prin 
programare de finanțare; 

• Înființarea unui centru de zi 
pentru persoanele vulnerabile și 
care provin din familii 
defavorizate; 

• Informarea societății civile cu 
privire la drepturile 
fundamentale ale copilului – 
dreptul la educație, la sănătate, 
la socializare, dreptul la o 
familie, dreptul de a crește într-
un mediu sănătos, dreptul la 
protecția imaginii, dreptul de a-
și exprima opinia etc.; 

• Lista medicamentelor 
compensate a fost revizuită și 
adăugită ceea ce ar putea 
facilita accesul populației la 

• Inexistența unei necorelări a 
legislației în vigoare ce 
reglementează centrele 
multifuncționale și politica de 
angajare/dezvoltare de noi 
locuri de muncă în sistemul 
public; 

• Lipsa unei diferențieri clare 
între salariile personalului 
medico-sanitar și costurile 
pentru consumabile, respectiv 
medicamente; 

• Lista medicamentelor 
compensate sau gratuite nu 
acoperă necesitățile 
populației; 

• Tendințele de îmbătrânire a 
populației întrucât natalitatea 
este scăzută și mortalitatea în 
creștere. 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
medicamente la nivel național, 
respectiv local; 

• Politica socială susţinută din 
partea Uniunii Europene; 

• Existența programului național 
privind evaluarea stării de 
sănătate a populației demarat în 
anul 2017 și care s-a adresat 
atât persoanelor asigurate, cât 
și persoanelor neasigurate; 

• Promovarea la nivel național a 
principiilor naturiste și adoptării 
standardelor alimentare 
sănătoase; 

• Promovarea tot mai intensă la 
nivel național unui stil de viață 
sănătos, a unei nutriții 
echilibrate, de combatere a 
consumului de tutun și alcool; 

• Rezolvarea cazurilor medicale 
deosebite în sistemul medical 
județean (distanța mică față de 
Frasin – 10 km; Gura Humorului 
– 17 km, Câmpulung 
Moldovenesc – 23 km) 
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SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• Servicii de îndrumare pentru toți 

membrii familiei cu tensiuni și 
violență familială, în vederea 
depășirii momentului de criză și 
prevenirii unor noi episoade de 
violență; 

• Uniunea Europeană susține 
politica socială și oferă țărilor 
membre oportunități de 
finanțare pentru sectorul 
asistenței sociale. 
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Administrație publică 
 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Implicarea efectivă a conducerii 

la nivel de vârf în procesul de 
conștientizare și aplicare a 
acțiunilor legate de reformă în 
administrație; 

• Existența procedurilor ce 
reglementează fluxul de 
documente în instituție; 

• Existența unor proceduri care 
să descrie modul de realizare al 
activităților și subactivităților ce 
vizează organizarea muncii în 
instituție; 

• Existența unui compartiment de 
informare a cetățeanului și 
relații publice care funcționează 
în cadrul Consiliului Local al 
comunei Stulpicani ca interfață 
principală între instituție și 
cetățeni; 

• Existența unui Compartiment 
pentru proiectele de finanțare 

• Rezistența scăzută la 
schimbare manifestată de o 
parte din personal; 

• Ineficiența mecanismului de 
elaborare a politicilor publice la 
nivelul primăriei; 

• Insuficienta conștientizare a 
noțiunilor de eficență, 
rentabilitate și transparență în 
administrarea domeniului 
public și privat al comunei; 

• Dificultăți de comunicare 
internă între diferitele 
compartimente funcționale și 
între structuri ale administrației 
publice locale; 

• Existența încă a unui sentiment 
de frustrare a funcționarilor 
(angajați contractuali și 
funcționari publici) motivat de 
sistemul de salarizare, 
promovare, precum și de 
menținere a unei imagini 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
din fonduri externe 
nerambursabile; 

• Aplicarea metodologiei de 
evaluare a performanțelor 
personalului angajat în 
administrația publică; 

• Transparență în recrutarea și în 
promovarea personalului; 

• Participarea, în limita fondurilor 
a tuturor categoriilor de 
personal la activități de formare 
continuă; 

• Existența la nivelul instituției a 
unei strategii de formare 
continuă a funcționarilor publici 
predominantă la nivelul 
instituției a relațiilor de 
colaborare între colegi; 

• Existența unui program de 
contabilitate și salarii; 

• Existența unui cadru legal 
coerent și stabil privind liberul 
acces la informația de interes 
public și transparența actului 
administrativ. 

publice negative a 
funcționarului din administrația 
publică; 

• Imposibilitatea promovării pe 
post a salariaților; 

• Posibilități reduse de motivare 
financiară a personalului și de 
atragere a persoanelor cu 
calificare superioară în 
structurile funcționarilor publici; 

• Resurse financiare limitate 
pentru susținerea programului 
de pregătire; 

• Nu se realizează testarea 
periodică a funcționarilor 
publici; 

• Nu se realizează rapoarte de 
activitate lunare, ci doar 
trimestriale; 

• Fonduri limitate alocate formării 
continue a funcționarilor publici; 

• Imposibilitatea de motivare 
suplimentară a personalului 

• Dificultăți legate de aplicarea 
curentă a noilor acte normative 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
datorită multitudinii și 
complexității acestora; 

• Resurse financiare insuficiente 
pentru informatizare; 

• Lipsa de interes a cetățenilor în 
a se implica activ în procesul de 
luare a deciziei la nivel local. 

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• Îmbunătățirea eficacității 

organizaționale; 
• Cursuri de perfecționare pentru 

angajații primăriei; 
• Posibilități de accesare a unor 

fonduri externe destinate în mod 
special modernizării administrației 
publice; 

• Dotări administrație locală; 
• Dezvoltarea unor legături puternice 

între consiliul județean și autoritățile 
locale; 

• Mai multe posibilități de instruire a 
personalului prin agenții de formare 
profesională 

• Inerție mare privind implicarea 
factorilor responsabili, dar și a 
comunității în programele de 
dezvoltare; 

• Tendința mass-mediei de a 
reflecta cu precădere - și de 
regulă fără a verifica – 
aspectele negative ale 
anumitor activități din 
administrație, de cele mai multe 
ori informațiile fiind greșit 
interpretate sau neînțelese; 

• Fluctuația funcționarilor publici 
– datorită salariilor mici, 
personalul bine pregătit este 
tentat să caute locuri de muncă 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
în sectorul privat; pe de altă 
parte imposibilitatea angajării 
imediate a altor funcționari 
publici influențează în mod 
negativ continuitatea 
activităților; 

• Dificultatea realizării unei 
strategii și a unor planuri de 
acțiune care să reziste 
schimbărilor politice; 

• Schimbări legislative prea 
frecvente pentru a fi asimilate 
eficent 
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Economie și potențial local 
 

ECONOMIE ȘI POTENȚIAL LOCAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Evoluție economică locală pozitivă 

(mediul de afaceri local 
înregistrează evoluție ascendentă 
a activităților derulate prin prisma 
ciferelor de afaceri înregistrate); 

• Sectorul industrial la nivel local 
este reprezentat de prelucrarea 
lemnului; 

• La nivel local în sezonul fructelor 
de pădure (zmeură, afine, mure) și 
în sezonul ciupercilor comestibile: 
Ocolul Silvic intermediază 
colectarea și comercializarea 
acestor produse - populația 
suplimentându-și veniturile; 

• Există potențial agricol prin prisma 
creșterii animalelor ce este 
susținut și de tradiția creșterii 
bovinelor și ovinelor; 

• La nivel local, sectorul comercial 
este bine reprezentat, iar 
populația are acces la diverse 
categorii de produse; 

• Resurse financiare la nivel local 
insuficiente pentru susţinerea de 
proiecte investiționale locale; 

• Sectorul serviciilor este slab 
reprezentat la nivel local (astfel 
accesul populației este 
restricționat pentru servicii de 
întreținere-reparații 
electrocasnice, service auto și 
servicii de înfrumusețare); 

• Infrastructura de susținere a 
mediului de afaceri local este 
deficitară (în comuna Stulpicani nu 
există filiale de bănci, societăți de 
asigurări, firme de consultanță 
etc.); 

• Lipsa centrelor de colectare și 
prelucrare a produselor lactate; 

• Reprezentanții mediului de afaceri 
manifestă un grad scăzut de 
interes cu privire la normele 
europene și accesarea fondurilor 
nerambursabile; 
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• Populația poate valorifica 
animalele prin sacrificarea 
acestora la abatoarele din Gura 
Humorului; 

• Condițiile climatice locale sunt 
favorabile culturilor de cartofi; 

• Existența agenților economici ce 
asigură locuri de muncă populației 
din comună; 

• Administrația Locală manifestă 
deschidere și oferă sprijin 
potențialilor investitori în vederea 
dezvoltării economiei locale; 

• Existența și păstrarea tradițiilor 
locale; 

• Existența la nivel local a 
Căminelor Culturale care 
promovează și organizează 
evenimente culturale; 

• Existența evenimentelor locale la 
care sunt promovate cultura și 
valorile locale (Jocul caprei de 
Anul Nou, Colindele şi Bisericuţa 
(Viflaimul de Crăciun); 

• Existența la nivel local a unor 
peisaje naturale de excepție ce 
pot susține turismul natural; 

• Pe teritoriul comunei există 
renumita rezervație naturală 
Codrii seculari de la Slătioara, 

• Sectorul de alimentație publică și 
de primire turistică este slab 
dezvoltat; 

• La nivel local, în Stulpicani, nu 
există unități de cazare, care să 
vină în susținerea potențialului 
turistic pe care îl are comuna 
Stulpicani. 

• La nivel local nu există o unitate de 
prelucrare și conservare a 
fructelor de pădure, respectiv a 
ciupercilor comestible în vederea 
valorificării superioare a acestor 
produse. 
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care constituie un punct de 
atracție deosebit, atât pentru 
turiști, cât și pentru specialiști. 
Rezervația este monument al 
naturii, ocrotit ca bun de 
patrimoniu; 

• Pe teritoriul comunei există 
obiective turistice care pot 
contribui la dezvoltarea sectorului 
turistic: Casa Muzeu Învățător 
Dranca Chiril Stulpicani, lăcașe de 
cult, trasee turistice către Rarău 
prin Codrul Secular. 

 
 

ECONOMIE ȘI POTENȚIAL LOCAL 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
• Existența firmelor și 

organizațiilor ce oferă sprijin și 
consultanță agenţilor 
economici în vederea accesării 
fondurilor europene cu scopul 
dezvoltării capacităților de 
producție și crearea de noi 
locuri de muncă; 

• Îmbunătățirea condițiilor 
economice locale prin 
diversificarea activităților 

• Oferte de creditare greu 
accesibile (garanţii mari, 
dobânzi mari etc.); 

• Creșterea ratei inflației și a ratei 
de schimb valutar, 
devalorizarea monedei 
naționale și a puterii de 
cumpărare; 

• Cadru legislativ instabil; 
• Sectorul comercial este invadat 

cu produse din import, iar 
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economice și valorificarea 
corespunzătoare a resurselor 
locale; 

• Disponibilitatea fondurilor 
europene ce pot fi absorbite în 
vederea dezvoltării spiritului 
antreprenorial; 

• Existența programelor ce susțin 
încurajarea și creșterea 
capacității antreprenoriale prin 
finanțarea proiectelor inovative 
și sustenabile; 

• Posibilitatea accesării 
creditelor cu dobândă 
subvenționată pentru crearea 
de noi locuri de muncă în 
mediul rural; 

• Existența programelor 
guvernamentale în derulare de 
susținere a sectorului IMM; 

• Existența fondurilor externe 
nerambursabile pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
turistice din mediul rural; 

• Existența fondurilor 
guvernamentale acordate 
pentru reabilitarea lăcașelor de 
cult; 

resursele locale nu sunt 
valorificate corespunzător; 

• Reinstalarea unei stări de criză 
economică la nivel global, prin 
prisma măsurilor de urgență și 
alertă luate odată cu apariția 
noului virus SARS-CoV-2 (noul 
coronavirus); 

• Creşterea ponderii muncii la 
negru, cu efecte negative 
asupra pieţei muncii, economiei 
şi asistenţei sociale; 

• Efectivul populaţiei active de la 
nivel local înregistrează trend 
descedent; 

• Neadaptarea condițiilor locale 
turistice la trendul regional sau 
național conduce la scăderea 
competitivităţii turistice locale și 
la pierderea turiștilor ce aleg 
alte destinații turistice 
(migrarea potențialilor turiști 
către alte zone); 

• Descurajarea micilor 
producători în ceea ce privește 
obținerea de certificate pentru 
produsele ecologice și bio din 
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• Existența unui program de 
dezvoltare a turismului la nivel 
județean și regional; 

• Încurajarea la nivel județean și 
regional a unor noi forme de 
turism (religios, rural, ecologic 
etc.); 

• Îmbunătăţirea condiţiilor 
infrastructurii fizice şi de utilităţi 
la nivel local, județean și 
regional. 

cauza procesului greoi și 
birocratic de certificare. 
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PARTEA 
IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTEA IV. DEZVOLTARE LOCALĂ: 2021-2027 
DEZVOLTARE LOCALĂ: 

2021-2027 

 

 Portofoliu proiecte pentru perioada 2021-2027 

 Surse posibile de finanțare 

 Monitorizare și implementare 
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Portofoliu proiecte pentru perioada 2021-2027 
 

I. Dezvoltarea sectorului economic, agricol și turistic 
1. Modernizare târg comunal, sat Stulpicani, comuna 

Stulpicani, județul Suceava 

2. Înființarea Muzeului Tradițiilor și obiceiurilor populare 

locale în comuna Stulpicani, județul Suceava 

3. Înființarea unui atelier de prelucrare a pieilor și 

confecționare a obiectelor tradiționale de îmbrăcăminte 

(cojoace, bundițe, căciuli), o continuare a vechiului 

meșteșug a cojocăritului 

4. Înființarea unui complex în care să activeze firme având 

ca domeniu de activitate furnizarea de servicii pentru 

populație (frizerie, coafor, croitorie, cizmărie, cofetărie și 

patiserie etc.) 

5. Dezvoltarea punctelor de prelucrare și comercializare a 

lemnului de pe raza comunei Stulpicani 
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6. Înființarea unui punct de prelucrare a produselor de 

origine animalieră pe raza comunei Stulpicani 

7. Înființare centru informare stimulare antreprenoriat - 

partener AJOFM 

8. Stimularea investițiilor private-programe formare 

antreprenori/ informare 

9. Reabilitarea și valorificarea monumentelor cultural-

istorice şi religioase locale 

10. Diversificarea ofertei turistice – promovarea zonei în 

mediul on-line (pagina web, pagini pe rețete de 

socializare)  

11. Înființarea unui Centru de Informare Turistică 

12. Înființarea unui sediu notarial pe raza comunei Stulpicani 

13. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri prin  accesarea 

de fonduri europene 
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II. Infrastructură de acces 
1. Construire trotuare centru, sat Stulpicani, comuna 

Stulpicani, județul Suceava 

2. Modernizare drumuri de interes local în Aglomerarea II 

Stulpicani, comuna Stulpicani, județul Suceava 

3. Modernizare drum comunal DC 31 în comuna Stulpicani, 

județul Suceava 

4. Modernizare infrastructura rutieră în comuna Stulpicani, 

județul Suceava 

5. Refacere infrastructură afectată de inundații în comuna 

Stulpicani, județul Suceava 

6. Construire trotuare în comuna Stulpicani 

7. Modernizare infrastructură rutieră DC 34 Gemenea 
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III. Infrastructură utilități publice 
1. Dezvoltare rețea inteligentă de distribuție a gazelor 

naturale în comuna Stulpicani, județul Suceava în 

asociere cu comuna Ostra 

2. Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice 

pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de 

distribuție a energiei electrice 

3. Extinderea rețelei de alimentare cu apă, extinderea 

infrastructurii de apă uzată, realizare racorduri canalizare 

menajeră în limita proprietății și în satul Gemenea, 

comuna Stulpicani, județul Suceava 

4. Înființare rețea de apă și canal în satul Slătioara, comuna 

Stulpicani 

5. Înființare rețea de apă și canal în satele Negrileasa și 

Vadu Negrilesei, comuna Stulpicani 

6. Extinderea rețelei de canalizare în comuna Stulpicani, 

județul Suceava 
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7. Achiziționarea unei autospeciale pentru colectarea și 

transportul gunoiului menajer 

8. Extinderea sistemului de iluminat public stradal din 

comuna Stulpicani 

 

IV. Îmbunătățirea aspectului local general 
1. Amenajare spații de joacă pentru copii în comuna 

Stulpicani, județul Suceava 

2. Amenajare parc de distracții pentru tinerii din comuna 

Stulpicani, județul Suceava 

 

V. Servicii publice locale (educație, sănătate, asistență 
socială, cultură-turism-relaxare, sport, administrație 
publică locală) 
1. Finalizarea lucrărilor de construcții și achiziții dotări la 

Primăria Stulpicani 
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2. Reabilitare și reparații Grădinița cu program normal, grup 

social, centrală termică corp B din sat Gemenea, comuna 

Stulpicani, județul Suceava 

3. Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Stulpicani, 

din satul Stulpicani, județul Suceava 

4. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Cămin 

Cultural în satul Gemenea, comuna Stulpicani, județul 

Suceava 

5. Modernizarea căminelor culturale din satele Slătioara, 

Vadu Negrilesei și Negrileasa 

6. Investiție în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate (POC) pentru Prioritatea de Investiții 

2.3.3. – tablete școlare 

7. Investiție în cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare (POIM), Obiectivul specific 9.1. Creșterea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Cod apel 

POIM/881/9/1/Consolidarea capacității unităților de 
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învățământ de stat în vederea gestionării situației de 

pandemie generată de virusul SARS-COV-2 

8. Reabilitare și modernizare dispensar medical sat 

Gemenea, comuna Stulpicani, județul Suceava 

9. Construire locuințe sociale în comuna Stulpicani, județul 

Suceava 

10. Înființare sală de sport multifuncțională în comuna 

Stulpicani, județul Suceava 

11. Extindere și modernizare sistem de supraveghere video 

în comuna Stulpicani 

12. Centru pentru persoanele vârstnice pe raza comunei 

Stulpicani 

13. Înființarea, dotarea și darea în folosință a unui muzeu 

etnografic pe raza comunei Stulpicani 

14. Derularea de evenimente și campanii de promovare a 

tradițiilor și obiceiurilor tradiționale locale 
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15. Îmbunățățirea mediului de deșfășurare a activităților 

administrative-informatizare digitalizare activitate 

Primăria comunei Stulpicani 

16. Formarea continuă a angajaților din instituția publică - 

programe de formare anuale 

17. Încheierea de înfrățiri și parteneriate cu comunități din 

Europa în vederea dezvoltării locale a comunei Stulpicani 

prin realizarea de schimburi de formări profesionale, 

cooperarea serviciilor comunale, schimburi turistice, 

culturale și educaționale 

18. Dezvoltarea infrastructurii sportive locale și 

modernizarea bazei sportive, respectiv stadion în comuna 

Stulpicani 
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VI. Asistență socială 

1. Servicii de consiliere-informare și acordarea de ajutoare 

de urgență pe raza comunei Stulpicani 

2. Înființare, dotare și darea în folosință a unui Centru de 

îngrijire la domiciliu pe raza comunei Stulpicani 

 

VII. Conservarea și valorificarea patrimoniului natural 
local susținute prin politici de mediu 
1. Amenajarea, regularizarea, decolmatarea și stabilizarea 

malurilor pentru pâraiele ce străbat teritoriul comunei 

Stulpicani 

2. Achiziționarea de echipamente și mijloc de deplasare 

rapidă pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Urgență, precum și pentru întreținerea și protecția 

mediului 

3. Dezvoltarea rețelei de hidranți la nivelul comunei 

Stulpicani de-a lungul rețelei de apă potabilă 
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4. Derularea de campanii de informare și programe de 

educație ecologică 

5. Derularea de campanii de conștientizare a populației cu 

privire la colectarea selectivă a deșeurilor și reducerea 

cantității de deșeuri 

6. Achiziție echipamente pubele pentru colectarea selectivă 

7. Construire platforme pentru containere deșeuri reciclabile 

în comuna Stulpicani 

8. Construirea unei platforme de gunoi grajd pe raza 

comunei Stulpicani 
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Surse posibile de finanțare 

În cadrul acestui subcapitol sunt analizate sursele posibile de 

finanțare ce pot contribui la implementarea portofoliului de 

proiecte propus în vederea dezvoltării comunei Stulpicani 

pentru perioada 2021-2027. 

Pornind de la o strategie bine realizată, conform nevoilor și 

așteptărilor cetățenilor, o comunitate ar trebui să aibă 

următoarele priorități: 

 

Educație

Nivel de trai

Economie
Administrație 

locală

Utilități și 
servicii publice
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Comisia Europeană a propus un buget pragmatic și modern 

pentru perioada 2021-2027: 

 
sursa: www.fonduri-structurale.ro, adaptate după date furnizate de Comisia Europeană 

  

http://mfe.gov.ro/un-buget-ue-modern-echitabil-si-flexibil/
http://mfe.gov.ro/un-buget-ue-modern-echitabil-si-flexibil/
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Propuneri legislative UE 

În perioada 29 – 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat 

propunerea privind pachetul legislativ privind Politica de 
Coeziune (PC) 2021-2027. 

Aceasta cuprinde: 

✓ Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 

✓ Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC) 

✓ Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

✓ Regulamentul privind mecanismul de cooperare 

transfrontalieră; 

✓ Regulamentul privind „Fondul social european plus” 

(FSE+). 

Regulamentul privind prevederile commune(CPR) conține un set 

unic de norme pentru 7 fonduri UE implementate în gestiune 

partajată, respectiv: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
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Comparativ cu perioada 2014-2020 de programare, CPR nu mai 

acoperă fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală 

(FEADR). 

Negocierile privind politica de coeziune la nivelul Consiliului au 

demarat în luna septembrie 2018, sub Președinția austriacă fiind 

finalizate aspectele privind abordarea strategică și programarea 

și management și control. Politica de Coeziune își propune: 
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Pe durata Președinției române a Consiliului UE, s-au finalizat 

aspectele privind condiții pentru eligibilitate și cadrul de 

performanță, monitorizare, evaluare, comunicare și vizibilitate, 

sprijin financiar din fonduri, management financiar și obiectivele, 

definițiile, delegarea puterilor, implementarea, prevederile 
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tranzitorii și finale ale CPR, precum și regulamentele specifice 

politicii de coeziune, respectiv FEDR, FC, FSE+ și CTE). 

În data de 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană 

a publicat propunerea privind Fondul pentru tranziție echitabilă 

(Just Transition Fund – JTF), ca parte componentă a unui pachet 

mai amplu legislativ referitor la Pactul Ecologic European 

(European Green Deal). 

Fondul pentru Tranziție Echitabilă este complementar fondurilor 

Politicii de Coeziune, fiind necesară modificarea în consecința a 

proiectului de regulament privind dispozițiile comune ce 

guvernează perioada de programare 2021-2027. În prezent se 

află în desfășurare trialogul cu Parlamentul European. 

În perioada 2021-2027, alocarea totală pentru România va fi de 

circa 84 miliarde Euro, din care: 

✓ 73,3 miliarde euro bani nerambursabili 

✓ 12 miliarde euro credite (cu rambursare până în anul 2058). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52
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POR (Programul Operațional Regional) 

Programului Operațional Regional pentru regiunea Nord-Est 
2021-2027  

I. Prezentare 

Titlul programului 
Programul Operațional Regional pentru regiunea 

Nord-Est 2021-2027  

Titular Ministerul Fondurilor Europene 

Instituția care aprobă 
programul 

Comisia Europeană 

Prevederile în baza 
cărora a fost elaborat 
programul 

Regulamentul privind prevederile comune (CPR) 

Procedura de adoptare 

Decizie a Comisiei Europene 

Conform art. 18 din Regulamentul privind 

prevederile comune (CPR), Comisia Europeană 

evaluează programul și conformitatea acestuia 
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cu prezentul regulament și cu regulamentele 

specifice fondului, precum și coerența acestuia 

cu Acordul de parteneriat relevant sau cu setul 

de informații relevante menționate la articolul 8 

alineatul (2). În evaluarea sa, Comisia ține 

seama, în special, de modul în care au fost 

adresate recomandările relevante pentru fiecare 

țară. 

Comisia poate face observații în termen de trei 

luni de la data depunerii programului de către 

statul membru. 

Statul membru revizuiește programul ținând cont 

de observațiile făcute de Comisie. 

Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui 

act de punere în aplicare care aprobă programul 

în cel mult șase luni de la data depunerii 

programului de către statul membru. 

Sectorul specializare inteligentă și inovare, IMM-uri, 

digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare 
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urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, 

infrastructură educațională, turism și 

cultură/patrimoniu cultural 

Zonă probabil afectată Teritoriul privind regiunea de dezvoltare Nord-Est 

Populaţia Populația regiuni de dezvoltare Nord-Est 

 

Obiectiv 
Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 
investiții 

Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Dezvoltarea 
capacităților de 
cercetare și 
inovare și 
adoptarea 
tehnologiilor 
avansate 

AP 1 - O 

regiune mai 

competitiva, 

mai 

inovativa 

1. integrarea organizațiilor CDI in structuri, 

parteneriate si proiecte de cooperare 

interregionale si internationale, aliniate 

domeniilor RIS3  

2. consolidarea capacitații de cercetare-

inovare la nivel regional inclusiv a 

întreprinderilor și promovarea colaborării 

între organizațiile CDI și mediul de 

afaceri 
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Obiectiv 
Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 
investiții 

Acțiuni/Tipuri de proiecte 

3. sprijinirea transferului tehnologic 

4. investiții in infrastructurile proprii ale 

organizațiilor de CDI / companiilor din 

domenii de specializare inteligenta 

5. sprijinirea dezvoltării clusterelor  cu 

accent pe exploatarea inovativa si 

completarea verigilor lipsa din cadrul 

lanțului de valoare 

6.   dezvoltarea capacitații ecosistemului 

antreprenorial de inovare pentru 

crearea, maturizarea si 

internaționalizarea start-up / spin-off în 

domenii de specializare inteligenta 

Impulsionarea 
creșterii și 
competitivității 
IMM-urilor 

1. investiții pentru facilitarea dezvoltării 

tehnologice a companiilor 

2. investiții în active fixe corporale și 

necorporale în microîntreprinderi si IMM-
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Obiectiv 
Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 
investiții 

Acțiuni/Tipuri de proiecte 

 uri, pentru dezvoltatea capacitatii de 

productie 

3. susținerea implementării mecanismelor 

de economie circulara in companiile 

românești 

Dezvoltarea 
competențelor 
pentru 
specializare 
inteligentă, 
tranziție 
industrială și 
antreprenoriat 

1. dezvoltarea capacității administrative a 

actorilor implicați în elaborarea, 

implementarea,  monitorizarea, 

evaluarea și revizuirea strategiilor de 

specializare inteligentă 

2. dezvoltarea competentelor la nivelul 

IMM-urilor, organizațiilor de CDI, 

entităților implicate în procesul de 

descoperire antreprenorială 

3. crearea unui one-stop-shop regional 

dedicat proiectelor de cercetare-

dezvoltare-inovare 
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Obiectiv 
Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 
investiții 

Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Fructificarea 
avantajelor 
digitalizarii, in 
beneficiul 
cetățenilor, al 
companiilor si 
al guvernelor 

AP 2 - O 

regiune mai 

digitalizata 

1. susținerea digitalizării administratiei si 

serviciilor publice la nivel local (siguranța 

publică, servicii și utilități publice, 

monitorizare energie, mediu, iluminat 

public, sisteme GIS) 

2. transformarea digitala a companiilor prin 

adoptarea tehnologiilor si instrumentelor 

digitale care conduc noi modele de 

afaceri 

3. sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor 

Inovative Digitale (DIH) 

4. digitalizarea in invatamantul 

preuniversitar, profesional si tehnic/dual 

si universitar prin crearea și dezvoltarea 

unor platforme digitale, baze de date și 

biblioteci virtuale pentru studenți, live 
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Obiectiv 
Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 
investiții 

Acțiuni/Tipuri de proiecte 

streaming, echipamente și infrastructură 

de projection and video maping 

Promovarea 
eficienței 
energetice și 
reducerea 
emisiilor de 
gaze cu efect 
de seră 
 

AP 3 - O 

regiune 

durabila, mai 

prietenoasa 

cu mediul 

1. investiții în clădirile rezidențiale în 

vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței 

energetice, inclusiv activități de 

consolidare, după caz, în funcție de 

riscurile identificate și măsuri pentru 

utilizarea unor surse alternative de 

energie 

2. investiții în clădirile publice în vederea 

asigurării/îmbunătățirii eficienței 

energetice, inclusiv activități de 
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Obiectiv 
Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 
investiții 

Acțiuni/Tipuri de proiecte 

consolidare în funcție de riscurile 

identificate și măsuri pentru utilizarea 

unor surse alternative de energie 

3. încălzire centralizata bazata pe 

combustibili alternativi/SACET de 

condominiu 

Îmbunătățirea 
protecției 
naturii și a 
biodiversității, 
a infrastructurii 
verzi în special 
în mediul 
urban și 
reducerea 
poluării 

1. regenerarea si/sau reconversia 

functionala a spațiilor urbane degradate, 

a terenurilor virane degradate/ 

neutilizate/  abandonate, inclusiv prin  

promovarea investiţiilor ce promovează 

infrastructura verde în zonele urbane 

(modernizare si extindere spatii verzi 

existente) 
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Obiectiv 
Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 
investiții 

Acțiuni/Tipuri de proiecte 

Promovarea 
mobilității 
urbane 
multimodale 
sustenabile 
 

1. dezvoltarea infrastructurii urbane 

nepoluante (infrastructuri de transport 

nepoluant, ciclism, material rulant, 

infrastructuri combustibili alternativi) 

2. modernizarea/ extinderea liniilor de 

tramvai, troleibuz 

3. achiziționare/ modernizare material rulant 

(tramvaie), Achiziționare 

troleibuze/autobuze  nepoluante 

4. dezvoltarea unor culoare de mobilitate 

Dezvoltarea 
unei mobilități 
naționale, 
regionale și 
locale durabile, 
reziliente în 
fața 

AP 4 - O 

regiune mai 

accesibila 

1. legături rutiere secundare reabilitate si 

nou construite către rețeaua rutieră și 

nodurile TEN-T  

2. dezvoltarea de solutii pentru 

decongestionarea/fluidizarea traficului 

(pasaje, variante ocolitoare, extinderi la 4 

benzi, masuri de siguranta) 
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Obiectiv 
Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 
investiții 

Acțiuni/Tipuri de proiecte 

schimbărilor 
climatice, 
inteligente și 
intermodale, 
inclusiv 
îmbunătățirea 
accesului la 
TEN-T și a 
mobilității 
transfrontaliere 
Îmbunătățirea 
accesului la 
servicii de 
calitate și 
favorabile 
incluziunii în 
educație, 

AP 5 - Nord-

Est - o 

regiune 

educata 

1. construire / reabilitare / modernizare /  

extindere / echipare pt. nivel 

antepreșcolar și preșcolar, învățământ 

primar, secundar, terțiar 

2. construire / reabilitare / modernizare / 

dotare centre de educaţie şi formare 

profesională / învățământ dual, inclusiv 
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Obiectiv 
Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 
investiții 

Acțiuni/Tipuri de proiecte 

formare și 
învățarea pe 
tot parcursul 
vieții prin 
dezvoltarea 
infrastructurii 

pentru accesibilitatea elevilor cu 

dizabilități (sistem de educație incluziva) 

Favorizarea 
dezvoltării 
integrate 
sociale, 
economice și 
de mediu la 
nivel local și a 
patrimoniului 
cultural, 
turismului și 

AP 6 - O 

regiune mai 

atractiva 

1. turism cultural—ecumenic-istoric 

2. turism balnear 

3. spatii verzi. Securitate si siguranta 

4. sprijinirea intreprinzatorilor specializati in 

mestesugurile traditionale 
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Obiectiv 
Specific FEDR 

selectat 

Priorități de 
investiții 

Acțiuni/Tipuri de proiecte 

securității în 
zonele urbane; 

Favorizarea 
dezvoltării 
integrate 
sociale, 
economice și 
de mediu la 
nivel local și a 
patrimoniului 
cultural, 
turismului și 
securității în 
afara  zonelor 
urbane 

1. îmbunătățirea mediului rural și 

conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural si servicii 

culturale 

2. conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural 

3. Sprijinirea intreprinzatorilor specializati in 

mestesugurile traditionale 
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II. Context17 

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul 

României, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est 

va asigura funcția de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Est 

2021-2027, aspecte reflectate și in cadrul Acordului de 

Parteneriat în curs de negociere cu Comisia Europeană. În acest 
context, vom avea, în premiera un Program Operațional la 
nivel regional, în acord cu principiul descentralizării. 

Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Est 
2021-2027 este un document strategic de programare care 

acoperă domeniile: 

 specializare inteligentă și inovare 

 IMM-uri 

 Digitalizare 

 
17 https://adrnordest.ro/news.php?id=1124 
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 eficiență energetică 

 dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate 

 biodiversitate, 

 infrastructura educațională 

 turism și cultură/patrimoniu cultural. 

Luând în considerare nevoile naționale, regionale și locale, 

obiectivele specifice selectate și Acțiunile/Tipurile de proiecte 

toate acestea susțin Strategia programului pentru dezvoltarea 

durabilă și echilibrată a regiunii.  

Proiectele finanţate au potenţialul de a contribui la îmbunătăţirea 

infrastructurii verzi, prin adoptarea unor soluţii care să permită 

reducerea amprentei ecologice a componentei antropice. 

Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile infrastructurii 

verzi contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor 

ecologice optime. 
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Programul Operaţional Regional pentru regiunea Nord-Est 2021-

2027, care face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi 

implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic 

comun european 2021-2027 şi ale Regulamentelor europene 

aferente. Programul nu prezintă conexiune cu alt program 

operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). 

Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale și sinergii cu 

programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – 

PODD, POT, POCID, POCU, POS 
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Programul Operational CAPITAL UMAN (POCU) 2021-2027 

Axa Prioritară 1 Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Axa Prioritară 2 
Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și 

a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare 

profesională 

Axa prioritară 3 
Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de 

educație și formare profesională 

Axa prioritară 4 
Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la 

dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului 

tehnologic   

Axa prioritară 5 
Creșterea accesibilității, atractivității și calității 

învățământului profesional și tehnic 

Axa prioritară 6  Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

Axa prioritară 7  Antreprenoriat și economie socială    

Axa prioritară 8 
Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica 

pieței muncii   
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Axa prioritară 9  
Consolidarea participării populației în procesul de învățare 

pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a 

mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare) 

 

Programul Operațional pentru Combaterea Săraciei 2021-
2027 – Multifond: FSE+, FEDR 

Axa Prioritară 1 Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii 

(intervenții adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4 

Axa Prioritară 2 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității OP 

5 

Axa prioritară 3 Comunităti marginalizate  

Axa prioritară  Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii   

Axa prioritară 5 Servicii pentru persoane vârstnice   

Axa prioritară 6 Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 
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Axa prioritară 7  Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

Axa prioritară 8 Ajutorarea persoanelor defavorizate 

 
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 

Axa Prioritară 1 
Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii 

reduse, sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de 

stocare 

Axa Prioritară 2 
Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția 

la o economie circulară 

Axa prioritară 3 
Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, 

asigurarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor 

poluate 

Axa prioritară 4 
Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea 

şi gestionarea riscurilor 
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Programul Operațional Sănătate (POS) 2021-2027 

Axa Prioritară 1 Continuarea investițiilor în spitale regionale 

Axa Prioritară 2 
Servicii de asistență medicală primară, comunitară  și servicii 

oferite în regim ambulatoriu 

Axa prioritară 3 

Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung 

adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi 

profilului epidemiologic al morbidităţii 

Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în 

infrastructură și servicii   

Axa prioritară 4 

Investiții prioritare în infrastructură 

Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii 

bolilor transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi 

internaţionale la nivel central şi local din domeniul sănătății 

publice  

Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a 

infrastrucurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei 
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Axa prioritară 5 Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

Axa prioritară 6 Informatizarea sistemului medical 

 
Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027 

Axa Prioritară 1 Îmbunătățirea  conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T 
de transport rutier 

Axa Prioritară  Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere pentru accesibilitate teritorială 

Axa prioritară 3 Îmbunatățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de 
transport pe calea ferată 

Axa prioritară 4 
Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în 
fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor 
de transport pe calea ferată 

Axa prioritară 5 Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de 
utilizare a transportului cu metroul în regiunea București-Ilfov 

Axa prioritară 6  
Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și 
rezilientă în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității 
serviciilor de transport pe calea ferată 

Axa prioritară 7 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 
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Axa prioritară 8 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a 
porturilor 

Axa prioritară 9 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua 
rutieră de transport 

Axa prioritară 10 Asistență Tehnică 

 

Pentru realizarea și îndeplinirea domeniilor de acțiune (măsuri) 

cuprinse în planul strategic de dezvoltare, unitatea administrativ-

teritorială Stulpicani poate utiliza ca surse de finanțare inclusiv: 

fondurile proprii, creditele bancare și fondurile de la bugetul de 

stat. 
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Monitorizare și implementare 
 

Etapa de implementare, monitorizare şi control reprezintă 

sistemul de realizare a proiectelor, programelor şi politicilor 

prevăzute în strategie şi de colectare şi raportare a informaţiilor 

asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului 

acestora relative la dezvoltarea comunităţii. 

Scopul monitorizării şi evaluării implementării strategiei: 

✓ evaluarea atingerii obiectivelor în timp util şi în bugetul 

alocat 

✓ constatarea durabilităţii proiectelor implementate 

Succesul realizării unei strategii depinde în mare măsură de 

participarea tuturor locuitorilor la procesul de implementare şi 

monitorizare a acesteia. În procesul implementării prezentei 

strategii vor fi implicaţi mai mulţi actori, fiecare urmând 

responsabilităţi bine determinate, îndeplinind rolul de 



Strategia de dezvoltare locală a comunei Stulpicani pentru perioada 2021-2027 
 

 
445 

implementator sau de control al proiectelor planificate. În plan 

instituţional principalii actori locali ai implementării strategiei vor 

fi: 

✓ administraţia locală (Consiliul Local, Primarul, Primăria) 

✓ agenţii economici 

✓ societatea civilă 

✓ locuitorii comunei 

✓ structurile/entitățile externe (instituţii judeţene, regionale) 

Etapa de implementare, monitorizare şi control cuprinde în 

principal 5 etape: adoptarea, implementarea, monitorizarea, 

evaluarea implementării strategiei și analiza impactului. 

 

Adoptarea. În cadrul acestei etape strategia va fi supusă 

dezbaterilor publice. În urma dezbaterilor se vor opera 

recomandările primite şi strategia va fi înaintată Consiliului Local 

în vederea aprobării. 
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Implementarea. În cadrul acestei etape se vor realiza acţiunile, 

activităţile, măsurile şi proiectele concrete de implementare. 

Fiecare proiect va conţine obiective stricte, planul activităţilor 

necesare, perioada de desfăşurare, persoanele responsabile în 

proiect şi partenerii implicaţi în realizarea proiectului, sursele de 

finanţare.  

Monitorizare. Echipa de implementare va evalua aspecte, 

precum: activităţi, rezultate, buget, patrimoniu, performanţele 

personalului angajat şi implicit a autorităţii locale (organizaţia în 

sine), ipotezele formulate iniţial. Monitorizarea se va efectua pe 

categorii: activitate, informaţie necesară, colectare informaţie, 

modalitate utilizare informaţie, ritmicitate utilizare informaţie, 

persoană responsabilă cu adunarea informaţiei. Monitorizarea 

implementării proiectelor se va efectua prin intermediul 

indicatorilor de proiect. În cazul înregistrării unor devieri în 

procesul de implementare se vor lua măsuri de corectare. 

Monitorizarea implementării va fi realizat de o structură de 
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evaluare care va avea în componenţă reprezentanţii tuturor 

factorilor implicaţi în dezvoltare. 

Structura aparatului de monitorizare va fi următoarea: 

✓ comitet de coordonare pentru implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea strategiei; 

✓ comisii organizate pe direcţii de dezvoltare; 

✓ secretariat. 

 

Responsabilităţile de bază sunt: planificarea implementării 

acţiunilor; elaborarea şi promovarea deciziilor privind acţiunile de 

implementare; coordonarea activităţilor de implementare a 

acţiunilor şi proiectelor; coordonarea activităţilor de atragere a 

surselor financiare în scopul realizării problemelor identificate; 

monitorizarea implementării; elaborarea rapoartelor şi 

prezentarea lor către consiliul local; acordarea consultanţei 

tehnice şi consultative în toate domeniile; elaborarea şi 
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dezbaterea proiectelor prioritare; analiza deciziilor privind 

problemele comunităţii locale; elaborarea şi iniţierea modificărilor 

în strategie; elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare.  

Evaluarea implementării strategiei. Se vor analiza indicatorii 

de implementare. Fiecare proiect stabilit va avea stabiliți 

indicatori de implementare şi, funcţie de complexitatea unui 

proiect, se vor efectua evaluări intermediare, pe faze de 

implementare. 

Analiza impactului. Această analiză apreciază dacă proiectul 

răspunde politicilor formulate, modul cum influenţează criteriile 

de performanţă privind dezvoltarea eficientă a localităţii. Se vor 

efectua studii de impact de specialitate înaintea începerii unui 

proiect sau la o anume perioadă de timp după finalizarea 

proiectului. 
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Etapa de implementare, monitorizare şi evaluare oferă atât 

permanent, cât şi periodic un raport asupra stadiului de 

implementare a proiectelor. 
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