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LEADER vizează o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale si este un instrument 

important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice, sociale și a disparităților 

dintre urban-rural. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu 

răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între 

partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie incurajată și dezvoltată. 

Abordarea LEADER are o importanţă deosebită întrucât contribuie prin prisma 

specificului ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale şi la accelerarea evoluţiei 

structurale. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la 

realizarea unei dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală, elaborată şi 

implementată local şi administrată de reprezentanţi ai Grupurilor de Acţiune Locală. Acestia 

vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective, în vederea îmbunătăţirii 

continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate. Dezvoltarea teritoriului rural 

acoperit de abordarea LEADER va fi programată şi coordonată de actorii locali ce vor 

reprezenta factorul decisional şi care vor purta responsabilitatea evoluţiei teritoriului în timp. 

Realizarea strategiei şi implementarea măsurilor LEADER se va face având la bază PNDR 2014-

2020, program elaborat în conformitate cu regulamentele europene şi legislaţia naţională în 

vigoare. 

Pentru a fi eligibilă, Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) este elaborată pe baza unei 

abordări de jos în sus.Strategia de dezvoltare locala are ca punct de sprijin studiul situaţiei 

existente, începând cu evidenţierea resurselor naturale şi umane, a stării celorlalte elemente 

implicate cum ar fi infrastructurile tehnice ale teritoriului, economia, aspectele sociale, 

starea mediului etc 

In contextul LEADER, „teritoriu” este definit ca o zonã omogenã, limitată ca 

dimensiune, dar având suficientă capacitate şi consecvenţă pentru a elabora şi aplica strategii 

de dezvoltare viabile. Astfel, teritoriul reprezintã o grupare de comunităţi locale care 

împãrtãşesc o identitate comună, bazată pe un sentiment de apartenenţă la acelaşi mediu 

natural şi cultural. În acest context, Teritoriul acoperit de Asociatia ”Grupul de Actiune 

Locala Cetatea Bucovinei” apartine din punct de vedere administrativ judetului Suceava, fiind 

o zona continua, uniforma din punct de vedere al datelor geografice si economice si care 

include in componenta sa 2 orase mici (cu o populatie mai mica de 20.000 locuitori): Milisauti 

si Cajvana si 10 comune din partea de nord-est a judetului: Scheia, Ilisesti, Moara, Balacena, 

Todiresti, Stroiesti, Partestii de Jos, Darmanesti, Botosana, Comanesti. Teritoriul vizat este 

unul omogen, coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate 

locală, nevoi şi aşteptări comune. Numărul total de locuitori cuprinşi în teritoriului GAL „ 

Asociatia ”GAL Cetatea Bucovinei”, conform datelor oficiale furnizate de INS-Recensamantul 

populatiei si locuintelor din anul 2011 si conform Anexei 2, este de 50.955 locuitori. 

Densitatea populaţiei este 111.68 locuitori/km2, mai ridicată în mediul urban. 

În urma consultărilor realizate între toți actorii GAL (publici, privați, ONG-uri etc), a 

analizei diagnostic a teritoriului și a celei SWOT, au fost stabilite principalele obiective si 

priorități previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii SDL in teritoriu:  

1. O1 Favorizarea competitivitatii agriculturii 



 P1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 

zonele rurale; 

 P2 - Cresterea viabilitatii exploatatiilor si competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura 

in toare regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile 

a padurilor; 

 P3 - Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusive a sectoarelor de prelucrare si 

comercializare a produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in 

agricultura; 

2. O2 Asigurarea gestionarii durabile a resurselor natural si combaterea schimburilor 

climatic 

 P4 - Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de agricultură și 

silvicultură; 

 P5 - Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie 

cu emisii reduse de carbon si rezistenta la schimbarile climatice in sectoarele agricole, 

alimentar si silvic; 

3. O3 Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor 

rurale, inclusive crearea si mentinerea de locuri de munca: 

 P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in 

zonele rurale; 

În structura parteneriatului, in elaborarea și implementarea SDL se va asigura 

promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei 

discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală. 

În cadrul LEADER, cooperarea interteritorială este un mod de a îmbunătăți perspectivele și 

strategiile locale, de a obține acces la informații și idei noi, de a învăța din experiența altor 

regiuni sau țări, de a stimula și sprijini inovarea, de a dobândi aptitudini și a obține mijloace 

pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate. Astfel, Asociatia ”Grupul de Acţiune 

Locală Cetatea Bucovinei” intentioneaza sa implementeze acţiuni de cooperare, în vederea 

extinderii experienţelor locale pentru îmbunătăţirea strategiei de dezvoltare locală, în 

vederea dobândirii de informaţii şi idei noi, şi în vederea deprinderii din experienţa altor 

regiuni de la nivel naţional si international. Rolul central al acţiunilor de cooperare ce vor fi 

realizate în perioada implementării prezentei SDL este de a stimula şi sprijini inovaţia şi de a 

dobândi competenţe specifice în acest sens. 

Asociatia ”Grupul de Acţiune Locală Cetatea Bucovinei” nu a implementat, pana in prezent, 

proiecte de cooperare. 

 


