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SEC�IUNEA A. CADRUL DE REFERIN�� - Evaluarea situa�iei 

existente din punct de vedere socio - economic, al mediului �i al 

nivelului de echipare tehnic� �i social� în comuna P�tr�u�i 

 

 CAPITOLUL I. CADRUL NATURAL 

 I.1. A�EZAREA GEOGRAFIC�. FRONTIERE 

 

 Comuna P�tr�u�i este situat� la aproximativ 10 km N-NV de municipiul Suceava, 

de o parte �i de alta a drumului na�ional european E 85. Mergând pe �oseaua na�ional� 

E 85, care leag� municipiul Suceava de ora�ul Siret, dup� trecerea podului peste râul 

Suceava �i parcurgerea cartierului I�cani, se deschide, pe partea dreapt� �i pe stâng�, 

�arina P�tr�u�ului, m�rginit� la dreapta de dealul dinspre Lipoveni acoperit cu pomi 

fructiferi �i la stânga de râul Suceava. 
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 Drumul, alt�dat� umbrit de tei, întâlne�te, la 3 km de I�cani, pârâul P�tr�uceanca 

�i, imediat, dup� cca 500 m, drumul comunal P�tr�u�i �i continu� pe aceea�i �arin� 

pân� la pârâul Bradului de unde începe satul D�rm�ne�ti. Drumul comunal str�bate 

P�tr�u�ul ca o coloan� vertebral� pe o distan�� de circa 12 km, mergând paralel cu 

pârâul P�tr�uceanca �i trecând peste afluen�ii acestuia: pârâul Dediului, pârâul Galben 

unit cu pârâul Negru înaintea podului de trecere, pârâul Popii, pârâul �iganului, pârâul 

M�ligar �i, înainte de a intra în p�dure, pârâul Cirinc�u. Dac� urm�m drumul prin 

p�dure spre C�line�ti, mai trecem peste ultimul afluent, pârâul Distra. 

 Ajun�i la hotar, d�m de izvoarele P�tr�ucencei �i de grani�a dintre P�tr�u�i �i 

C�line�ti Cuparencu. Afluen�ii pârâului P�tr�uceanca au izvoarele în dealul Pietrosul la 

diferite altitudini, dup� cum urmeaz�: Distra, Cirinc�ul, M�ligarul �i �iganului la 460-490 

m, iar a Popii, Negrul, Galben �i Dediul la 430 m. Toate pâraiele au un curs permanent 

�i v�i destul de adânci, afectate de alunec�ri în cursurile superioare. 

 Ast�zi, prin ini�iativa primarilor, veni�i la conducerea comunei dup� evenimentele 

din 1989, vatra satului s-a prelungit cu înc� 1 km dincolo de cimitir, pe ambele p�r�i ale 

drumului, unde s-au a�ezat cet��enii de etnie rom� atra�i din alte localit��i. În dreapta, 

satul este limitat de albia pârâului P�tr�uceanca, iar în stânga, spre apus, limita o 

reprezint� poalele dealului Pietrosu, ocupând �i tarlaua denumit� Gr�dini �i frumoasa 

Poieni�a Codrului. Pe aceste dou� suprafe�e, limitate la sud de pârâul Popii �i la nord de 

Groapa Jit�riei, se întinde cartierul romilor. 

 Dealurile care înconjoar� P�tr�u�ii pe laturile est, nord �i vest, ofer� o protec�ie 

fa�� de vânturile iernii dar �i o atmosfer� mai oxigenat� �i mai r�coroas� în timpul verilor 

toride. Dealul Mare este acoperit cu p�dure de salcâmi, planta�i, prin munca patriotic�, 

în anii 1946-1948. Pe lâng� consolidarea terenului �i pitorescul zonei, de binefacerea 

acestei planta�ii se bucur� apicultorii comunei. 

 Din punct de vedere administrativ satul P�tr�u�i se învecineaz�: 

• la nord cu comuna Calafinde�ti, satul C�line�ti-Cuparencu; 

• la est cu comuna Mitocul Dragomimei (satele: Dragomirna, Mitoca� �i Lipoveni) 

�i Municipiul Suceava (cartierul I�cani); 
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• la sud cu comuna �cheia (satele: �cheia �i Mihoveni) de care îl desparte râul 

Suceava; 

• la vest cu comuna M�ri�ei (satele: D�rm�ne�ti �i M�ri�ei). 
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 I.2. SUPRAFA�A 

 Întreg teritoriul comunei P�tr�u�i m�soar� 3773 ha, din care: 

• teren arabil..............................1.198 ha; 

• p��une.......................................334 ha; 

• fâne�e.........................................145 ha; 

• livezi.............................................71 ha ; 

• p�dure......................................1.800 ha; 

• drumuri..........................................60 ha; 

• ape..............................................40 ha; 

• cl�diri...........................................80 ha; 

• neproductiv..................................37 ha; 

teren arabil pășune

fânețe livezi

pădure drumuri

ape clădiri

neproductiv

 

 În urma defri��rilor necontrolate, care au început în 1990 �i care continu�, 

suprafa�a acoperit� cu p�dure se diminueaz� continuu. A crescut suprafa�a acoperit� 

de locuin�e. Terenul arabil, fâne�ele �i p��unile alc�tuiesc extravilanul �i ima�ul comunei 

�i este alc�tuit� din urm�toarele tarlale: Tei, Pârloage, Pârâul Bradului, Pochi�treang, 

Cotul Diaconului, S�li�te, Varni��, Soci, Cur�turile, Balta lui B�lan, Poiana 

Comandantului, Gropile Natului, �intirim. Pe ima� se afl�: Cirinc�u, M�ligar, Groapa 

Jit�riei, P�tr�uceanca, Pârâul �iganului, Bâlc, Ar�i�a, Poiana lui Roman. 
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 I.3. POPULA�IA 

 

 Conform recens�mântului efectuat în 2011, popula�ia comunei P�tr�u�i se ridic� 

la 4.567 de locuitori, în cre�tere fa�� de recens�mântul anterior din 2002, când se 

înregistraser� 4.321 de locuitori.   

 Majoritatea locuitorilor sunt români (75,04%), cu o minoritate de romi (21,09%). 

Pentru 3,77% din popula�ie, apartenen�a etnic� nu este cunoscut�. 

români

romi

etnie necunoscută

 

  Din punct de vedere confesional, nu exist� o religie majoritar�, locuitorii 

fiind ortodoc�i (49,03%), penticostali (37,27%), adventi�ti de ziua a �aptea (5,56%) 

�i bapti�ti (3,48%). Pentru 3,83% din popula�ie, nu este cunoscut� apartenen�a 

confesional�. 

ortodocși penticostali

adventiști baptiști

altele

 

 Conform recens�mântului efectuat în 1930, popula�ia comunei P�tr�u�i se ridica 

la 3132 locuitori. Majoritatea locuitorilor erau români (94,3%), cu o minoritate de 

polonezi (0,4%). Alte persoane s-au declarat: ru�i (1 persoan�),  germani (8 

persoane), evrei (7 persoane). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

erau ortodoc�i (96,2%), dar existau �i romano-catolici (0,5%). Alte persoane s-au 
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declarat: evanghelici\luterani (1 persoan�),  bapti�ti (3 persoane), mozaici (7 persoane), 

f�r� religie (93 de persoane).  

 

 

 I.4. UNIT��ILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

 Prima a�ezare a P�tr�ucenilor a fost în Seli�te, pe locul numit „La Soci”, adic� 

undeva pe malul P�tr�ucencei, între �oseaua na�ional� �i râul Suceava. Se spune c�, 

s-a înfiin�at în anul 1330, încât exista la data desc�lecatului, �i sub voievodul Bogdan 

de Maramure�, s-a integrat în noul stat românesc de la est de Carpa�i. Întrucât 

documentele  care s� ateste cu exactitate data men�ionat� nu s-au p�strat, înfiin�area 

P�tr�u�ului r�mâne înc� în incertitudine l�sând loc de cercetare. 

 În orice caz, satul P�tr�u�i exista pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400 - 

1432). Într-un document aflat la Arhivele Na�ionale din Suceava, se g�se�te urm�toarea 

porunc� a acestui domnitor, cu privire la satul P�tr�u�i: 

 „Facem �tire, tuturor cui se cade a �ti, pentru adev�rata slug� �i credincios 

boierul nostru, dumialui Vlad Adie�, carile au slujit noao cu dreptate �i cu credin��. 

Pentru aceia, v�zându c�-i drept �i credincioas� slujb� c�tre noi, l-am miluit pre dânsul 

cu osebit� mil� a noastr� �i i-am dat �i înt�rit lui, întru al nostru p�mânt al Moldovei, 

satul anume P�tr�u�i, la Suceava, ocolul din sus, unde easte casa lui, �i pe din sus alt 

cot, tij din P�tr�u�i, unde sânt Muntenii, �i al treilea cot, tij di P�tr�u�i, unde au fost Grecii 

din D�rm�ne�ti, la Fântân�, �i ocolul Tis�ce�ti, unde au fost Toader Negru�, �lana 

codrului, loc de sat, �i, pe V�lhou�i, la Glod, unde au fost giude Iac�ci, �i Glod Ciorb�, tij 

pe V�lhou�i, �i, pe gura Dr�s�sov�i, la Fântân�, tij pe V�lhou�i, �i pe Borodance, unde 

au fost Ciorba, �i, pe L�pu�na, Iurcenii, �i, la o Petr� Cruce �i Sac�renii, �i Lepove�na, 

�i fântâna Epurelui, tij pe L�pu�na, �i, la  fântâna lui Ilie�, pe Lupu�na, pe din gios de 

Lurceni, �i unde au fost Hr�ste giude, �i, pe din gios, unde au fost St�il� giude, �i unde 

au fost Jula giude, �i împotriva... peste deal sispre Voloca, la fântân�, lâng� lacul 

despre sat, pe deasupra L�pu�nii, la fântâna lui Gherman. Acele ca s� fie de la noi uric 

�i cu tot vinitul, lui, �i feciorilor lui, �i nepo�ilor, �i str�nepo�ilor lui �i tot neamul lui, ce se 

va alege mai aproape, ner�u�it neciodat�, în veci. 
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 Iar hotarul acelui sat de acelor fântâni s� fii dispre toate p�r�ile dup� hotarele 

vechi, pe unde au umblat de veci. 

 �i despre aciasta iaste credin�a domnii mei de mai sus-scris, Alexandru voivod, 

�i credin�a a preiubi�i fiilor mei, Ilia�, �tefan �i Petru, credin�a totoror boierilor no�tri, a 

mari �i mici. 

 Iar dup� a noastr� viia��, cine va fi domn ��r�i �i neamului nostru, sau pe cine 

Dumnez�u va alege a fi domn ��r�i Moldovei, s� nu str�ce a noastr� danii �i înt�ritur�, 

ce mai ales s� de �i s� înt�reasc�. 

 �i pentru mai mare t�rie, am poruncit credincios boierului nostru, dumnealui 

Negor� logof�t, s� scrii �i a noastr� pecete s� o lege c�tre aceast� carte a noastr�.” 

 Dup� cum observ�m din acest document publicat în D.R.H., A. Moldova, vol I, 

este vorba despre satul de ast�zi P�tr�u�i pe Suceava, din Bucovina de alt�dat�, în 

apropiere de Suceava. Se vede c� era foarte mare �i avea mai multe cuturi numite 

ocoale.  

 Pe unul dintre ele î�i avea casa boierul Vlad Adie�, sluga binecredincioas�, 

c�ruia Alexandru cel Bun (1430-1432) îi d�ruie�te în proprietate P�tr�u�ul mai sus 

men�ionat, în alt cut erau muntenii adic� coloni�tii din munte sau de peste munte, din 

Maramure�, munteni care ne arat� urmele desc�lec�rii care avuse loc cu cca. 70 de ani 

îninte. 

 Cu privire la numele satului, tradi�ia locului poveste�te c� acesta se trage de la 

un oarecare om venit de peste mun�i, din Transilvania, numit Petru al U�ii, prim 

desc�lec�tor pe aceste meleaguri. 

 Este posibil s� fie vorba de Petru al U�ei sau numai de un Petru, al c�rui 

diminutiv Patru� s-a completat, de-a lungul anilor, cu o liter� �i a devenit Patrau�, �i, de 

aici cu timpul P�tr�u�i. Este posibil îns� ca satul s� se fi chemat P�trov�i, dup� un 

oarecare P�tru, termina�ia slav� ov�i s� se fi schimbat de-a lungul anilor, în final 

ajungându-se la forma actual� de P�tr�u�i 

 Str�mutarea satului din locul numit Seli�te (selo, în limba slav�, înseamn� sat 

p�r�sit) înspre m�n�stire este probabil s� fi fost dup� invazia nea�teptat� a T�tarilor din 

1646, care au distrus tot ce au întâlnit în cale. 
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 Atunci oamenii au defri�at p�durea �i �i-au creat locuri de case �i gr�dini în 

apropierea m�n�stirii. Chiar �i ast�zi partea de sat din apropierea sfântului loca� se 

cheam� Cotul M�n�stirii �i, se presupune c�, aici a început construirea actualului sat. 

 Constantin Morariu spunea despre întemeierea comunei: „Se spune din b�trâni 

c� comuna aceasta a fost întemeiat� din început pe malul râului Suceava, deci nu a�a 

de departe de acel râu ca în ziua de ast�zi. �i tot din b�trâni a r�mas vorba c� locuitorii 

vechiului sat, prinzând odat� de veste de o n�val� a p�gânilor asupra lor, au aruncat 

lucrurile cele mai scumpe �i clopotele bisercii într-o fântân� �i au astupat-o, apoi au 

fugit în p�durile din miaz� noapte, f�cându-�i acolo locuin�e noi �i astfel punând temelia 

la P�tr�u�ul de ast�zi. P�tr�ucenii arat� înc� �i acum matca cea veche de pe malurile 

Sucevei, anume locurile din �arina de azi, numit� S�li�te, la �intirim �i la Soci. �i 

întradev�r c� la locul La Soci se cunosc înc� mai bine r�m��i�ele de pietre �i c�r�mizi 

m�run�ite dintre ni�te tufe de soci, unde se zice c� a fost sfântul altar” 

 Comuna P�tr�u�i de ast�zi are în componen�a sa doar satul cu acela�i nume. 

 

 

 I.5. RE�EAUA HIDROGRAFIC� 

 Din punct de vedere hidrografic, satul P�tr�u�i face parte din bazinul hidrografic 

al râului Suceava, afluent de gradul I al râului Siret, cu direc�ia de curgere NV-SE.  

 Teritoriul comunei este st�b�tut de pârâul P�tr�uceanca si de afluen�ii acestuia: 

Pârâul Dediului, Pârâul Galben, Pârâul Negru, Pârâul Popii, Pârâul �iganului, Pârâul 

M�ligar, Pârâul Cirinc�u �i Pârâul Distra. 

 Afluen�ii Pârâului P�tr�uceanca au izvoarele în dealul Pietrosul la diferite 

altitudini, dup� cum urmeaz�: Distra, Cirinc�ul, M�ligarul �i �iganului la 460-490 m, iar a 

Popii, Negrul, Galben �i Dediul la 430 m. Toate pâraiele au un curs permanent �i v�i 

destul de adânci, afectate de alunec�ri în cursurile superioare. 

 În lungul acestor pâraie, în vatra satului, p�tr�ucenii au amenajat hele�teie, iar 

pe malurile lor au plantat variate specii de salcie. Apa pârâului P�tr�uceanca purta, în 

urm� cu cca. 70 ani, ro�ile a 7 mori menite s� macine, în special porumbul locuitorilor �i, 

probabil, a celor din  �cheia �i D�rm�ne�ti, în cazul morilor Iriciuc �i Dohotar. Moara din 
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nordul satului, proprietatea �fabului Kauc, situat� pe malul P�tr�ucencei, aproape de 

m�n�stirea de maici, era mi�cat� de apa acestui pârâu (format din afluen�ii: Distra, 

Cirinc�u, M�ligar, �iganului) �i completat de pârâul Popii. Cu mintea lui de neam�, Kauc 

a construit un baraj pentru dirijarea P�tr�ucencei spre canalul de aduc�iune �i apoi un 

hele�teu pentru pe�te, �i, de aici, l�tocul pentru roata morii. Un alt baraj care a fost 

construit pe pârâul Popii, imediat dup� podul de la biseric�, pentru a capta �i dirija �i 

apa acestuia spre moar�, �i un canal de aduc�iune, paralel cu acest drum, pân� la 

l�toc. 

 Celelalte mori, fiind situate în aval, au necesitat doar baraje pe albia Pârâului 

P�tr�uceanca îmbog��it� cu afluen�i din amonte, la  fel, moara lui Gorgan prelua �i 

pârâul popii, moara Jure�chi beneficia, în plus, �i de pâraiele Negru �i Galben, moara 

Havri�ciuc prelua �i pârâul Dediului iar ultimele mori, Dohotar �i Iriciuc, dispuneau de 

debitul complet al P�tr�ucencei, fiind situate în afara satului, una lâng� drumul na�ional 

iar cealalt� lâng� calea ferat�. 

 Pe partea stâng�, P�tr�uceanca este alimentat� de numero�i toren�i care au ap� 

în timpul ploilor �i la topirea z�pezii �i aduc mari cantit��i de material erodat de pe 

versan�ii dealurilor Dragomirna, P�tr�u�ului, Viei, Dealul cel Mare �i Lipovenilor, dealuri 

ce se succed de la nord spre sud, protejând P�tr�u�ii pe latura estic�. Versantul vestic 

al acestor dealuri este puternic înclinat  spre albia P�tr�ucencei �i are aspectul unei 

adev�rate pr�p�stii, fiind afectat� puternic de eroziunea de suparfa�� �i de adâncime. 

Aici se întâlnesc numeroase râpi mari cu o puternic� ac�iune regresiv�, cum sunt cele 

dou� de pe Varni��. Datorit� procesului de alunecare de pe acest versant, în anul 1912, 

dup� o perioad� de ploi abundente �i de lung� durat�, s-a produs o alunecare de mari 

propor�ii acoperind câteva case din stânga pârâului P�tr�uceanca, la confluen�a cu 

Pârâul Galben. Dup� cum poveste�te tradi�ia local�, din aceast� catastrof� natural� a 

sc�pat cu via�� doar un singur om care, fiind protejat de o grindin�, �i z�rind pe oglinda 

apei imaginea lunei, s-a târât pân� la albia pârâului ie�ind de sub d�râm�turi. 

 În anii 1946-1948, pe cea mai mare parte a acestui versant s-au plantat salcâmi, 

încât ast�zi pericolul alunec�rilor de teren nu mai exist�. 

            În vestul comunei P�tr�u�i, drumul na�ional 85 traverseaz� Pârâul Bradului. 

Valea acestuia desparte dealul Pietrosul de dealul Hatnei �i î�i are obâr�ia în poiana 
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Racov��, printr-un clasic bazin de recep�ie.  Fiecare ramifica�ie (vale) este un adev�rat 

torent, puternic adâncit în depozitele de luturi aluviale �i o teras� supus� sp�l�rilor de 

suprafa�� �i surp�rilor. 

 Versan�ii acestui pârâu pân� la drumul na�ional E 85 formeaz� o larg� zon� de 

lunec�ri active (400-500 m). Aceste adev�rate r�ni ale p�mântului, s-au m�rit în ultimul 

timp datorit� defri��rii în mas� a p�durii de mesteac�n din zon�. 

 Pârâul Bardului, care delimiteaz� �arina P�tr�u�ului de �arina satului D�rm�ne�ti, 

are o lungime de 4,5 km �i se prezint� ca un clasic torent de ap� permanent�. Bazinul 

de acumulare este format din mai multe bra�e deversoare, care înainteaz� an de an, 

prin eroziune regresiv�, în Poiana Racov��. Acest pârâu se vars� în Pârâul Hatnu�a 

dup� intersec�ia cu calea ferat�. P�tr�uceanca �i Bradul au malurile îndiguite dar, 

proasta între�inere a digurilor, cauzeaz�, la intervale de 2-5 ani, rev�rs�ri �i inund� 

însemnate suprafe�e de teren arabil. 

 Pe lâng� pâraiele care str�bat de-a lungul �i de-a latul comuna P�tr�u�i pe 

terasele din stânga drumului E 85, sunt numeroase izvoare, la diverse adâncimi, dup� 

cum urmeaz�: Fântâna Doamnei cu 3 izvoare, la 293 m, Bufi la 297 m, �tiubei la 303 

m, T�nasie la 310 m, P�r�u�i la 330 m, Caba la 347 m, Fântâni�a de pe Coast� la 400 

m, Dechi la 425 m. 

 

 

 I.6. CLIMA 

  Comuna P�tr�u�i are o clim� temperat� de podi�, relativ umed� �i rece aflat� sub 

influen�a maselor de aer cald, favorabil� padurii de fag. Temperatura medie anual� se 

situeaz� între 7,5 �i 8,3 ºC. Regimul precipita�iilor este mai sc�zut, cantitatea medie 

anual� fiind în jur de 550 l/m2). 

  Brumele de toamna încep obi�nuit în octombrie, iar brumele de prim�vara 

continu� uneori pana la sfâr�itul lunii aprilie. 

  Perioada primului înghe� are loc între 15 noiembrie - 1 decembrie, iar perioada 

ultimului înghe� între 15 - 20 martie. 

  Vânturile sunt determinate de caracterul, succesiunea �i frecven�a sistemelor 

barice si a proceselor circula�iei atmosferice. 
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  O mare influen�� o au formele de relief în modificarea direc�iei �i vitezei vântului. 

  În timpul iernii satul este protejat de curen�ii de aer reci ce bat dinspre nord-est 

de c�tre p�durea amplasat� în partea de nord. 

 În general, climatul acestei comune se caracterizeaz� uneori prin ierni aspre, cu 

z�pad� abundent�, alteori cu ierni, mai pu�in geroase, cu prim�veri secetoase, veri 

c�lduroase �i toamne ploiase. Acest climat ofer� condi�ii optime pentru dezvoltarea 

culturilor de câmp. 

  

 

 I.7. RELIEFUL 

 Teritoriul comunei P�tr�u�i face parte din Podi�ul Sucevei. Acesta se 

caracterizeaz� printr-un teren aproape valonat, de vârst� cuaternar�, cu o înclina�ie 

spre sud-est. Altitudinile care descresc de la est la vest  prezint� o fragmentare �i o 

energie redus�, formate din lunci, terase �i glacisuri proluvio-coluviale întinse. 

 În aceast� zon� predomin� forma�iunile sarmatice reprezentate prin argile vinete, 

peste care urmeaz� depozite de nisipuri galben-ro�cate, apoi gresii pu�in cimentate în 

straturi, peste care se a�terne solul. 

Practic vatra comunei P�tr�u�i se afl� situat� între dou� dealuri: Dealul Pietrosu 

�i Dealul Viei sau Lipoveni. Versantul vestic al Dealului Viei sau Lipoveniului este 

puternic înclinat spre albia P�tr�ucencei, principalul râu , ce str�bate comuna P�tr�u�i, 

�i are aspectul unei adevarate pr�pastii. 

 

 

 

 I.8. RESURSELE NATURALE 

 

 I.8.1. RESURSELE DE AP� 

 Gospod�rirea apelor constituie un ansamblu de lucr�ri, m�suri �i ac�iuni având  

drept scop: asigurarea resurselor de ap� nesesare desf��ur�rii activit��ilor  umane; 

prevenirea, combaterea �i eliminarea efectelor ac�iunilor d�un�toare  asupra apelor, 
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inclusiv m�surilor de alarmare, de interven�ie �i de refacere  dup� producerea acestor 

efecte; conservarea resurselor de ap� pentru  genera�iile viitoare; eliminarea influen�elor 

defavorabile ale activit��ilor umane  asupra apelor; men�inerea func�iilor naturale ale 

apei. Directivele europene în  domeniul calit��ii apelor, transpuse integral în �ara 

noastr�, au ca scop: p�strarea calit��ii corespunz�toare a apei, în vederea utiliz�rii, 

reducerea  polu�rii la surse, managementul durabil al apelor la nivelul bazinului 

hidrografic.  

 Din punct de vedere hidrografic, satul P�tr�u�i face parte din bazinul hidrografic 

al râului Suceava, afluent de gradul I al râului Siret, cu direc�ie de curgere NV-SE. 

Teritoriul Comunei cuprinde pâraiele P�tr�uceanca �i afluen�ii acestuia, alimentate mai 

ales în vremea ploilor, de pârâia�e mici: Pârâul Dediului, Pârâul Galben, Pârâul Negru, 

Pârâul Popii, Pârâul �iganului, Pârâul M�ligar, Pârâul Cirinc�u �i Pârâul Distra. 

 Adâncimea apei freatice variaz� de la un timp la altul, în func�ie de adâncimea 

stratului impermeabil sau de relief între 0,50-12,00m. Apa fântânilor scade, dar nu 

seaca niciodat�. 

 

 I.8.2. BIODIVERSITATEA 

 Prin biodiversitate în�elegem varietatea de expresie a lumii vii, specii de plante  

(flor�), animale (faun�), microorganisme.  

 Valorile biodiversit��ii fac parte integrant� din patrimoniul natural care, în  

contextul dezvolt�rii durabile, trebuie folosit de genera�iile actuale f�r� a mai  periclita 

�ansa genera�iilor viitoare de a se bucura de acelea�i condi�ii de via��.  

 Biodiversitatea reprezint� o particularitate specific� a planetei noastre, care 

asigur�  func�ionalitatea optim� a ecosistemelor, existen�a �i dezvoltarea biosferei în  

general. De aceea, biodiversitatea este „o poli�� de asigurare a mediului” ce  

favorizeaz� capacitatea de adaptare a acestuia la schimb�rile cauzate de orice  

activitate uman� distructiv�.  

 a). Biodiversitatea  vegetala: 
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 Comuna P�tr�u�i fiind a�ezat� într-o regiune deluroas�, vegeta�ia este dominat� 

de p�durea de foiase. Zona împ�durit� ocupa suprafa�a de 1947 ha, pe teritoriul 

comunei P�tr�u�i, ea continuându-se pe teritoriul comunelor învecinate. Aceasta zon� 

se afl� sub îngrijirea �i protec�ia Ocolului Silvic P�trau�i. 

 Rezerva�ia de la Crujana care se afla pe teritoriul comunei P�tr�u�i are o 

suprafat� de 39,4 ha, fiind un frumos arboret, amestec de specii foiase, în care domin� 

stejarul. Altitudinea medie a rezerva�iei este de 370 m, terenul este plat, consisten�a 

plin�, diametrul speciilor cuprins intre 40-44 cm, iar înaltimea medie este de 29 m. 

            În cadrul rezervatiei de  la Crujana, pe malul drept al pârâului P�tr�uceanca se 

afla dou� fân�turi care poart� denumirea  de Distra, respectiv Crujana, care odat� cu 

venirea prim�verii se acoper� cu  un covor alb de ghiocei, pres�rat cu ochiuri vesele de 

br�ndu�e care încânt� ochiul celui care viziteaz� p�durea în acest� perioad�. 

 Multe din speciile de plante, amenin�ate în  trecut cu dispari�ia în urma recolt�rii 

lor intesive, au fost salvate datorita m�surilor de protec�ie luate. Pentru raritatea, 

frumuse�ea �i însemn�tatea lor �tiin�ific�, ele au fost declarate monumente ale naturii si 

au trecut sub regim de ocrotire. 

 Dintre speciile ocrotite întâlnim pe teritoriul comunei P�tr�u�i: l�cr�mioarele 

(convallaria majalis) care sunt r�spândite prin f�gete sau în amestec cu alte foiase, 

laleaua pestrit� (fritillaria maleagris) care mai este cunoscut� si sub numele de bibilica 

datorita asem�n�rii florilor cu penajul acestei p�s�ri. 

 Se mai întâlnesc în asocia�ie vegetal� varia�ii infinite de plante ca: Traista 

Ciobanului (capsella med), Sânziene (galium), Clopo�ei, viorele etc. 

 Dintre plantele medicinale amintim: p�tlagina, mu�e�elul, pojarni�a, lum�narica, 

 urzica moart�, nalba, coada �oricelului, coada calului, cicoarea, podbalul, pelinul, 

�.a.m.d. 

 Pe liziera p�durii, mai ales pe Dealul Mare, se întâlnesc: salcâmul �i unele specii 

roditoare de m�r s�lbatic, cire� s�lbatic. Nelipsi�i sunt si arbu�tii : socul, m�ce�ul, 

sângerul, etc. 

 Aceste specii se dezvolta destul de bine �i contribuie la crearea unui climat mai 

r�coros, cu aer curat. 
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 b). Biodiversitataea animala: 

 Fauna specific� zonei este reprezentat� de: c�prioara, lupul (disp�rut, dar care 

apare în unele ierni dinspre est), vulpea, veveri�a, jderul, mistre�ul (specia cea mai 

numeroas�). 

 În comun� se mai poate vizita �i o interesant� rezerva�ie de cerbi lop�tari, care 

se afl� la Crujana. Colonia de cervidee a luat fiin�� aici in 1954, cu 10 cerbi lop�tari 

adu�i de la cresc�toria Sarolta din Timi�oara. 

 În prezent num�rul cerbilor este mai mare, datorit� m�surilor pe care s-au luat 

pentru protejarea �i ocrotirea lor. S-a încercat �i aclimatizarea unor forma�ii de ur�i, dar 

s-a renun�at datorit� pericolului ce exist� pentru popula�ie. 

 În p�dure tr�iesc multe specii de p�s�ri: gai�a, cucul, pi�igoiul, cinteza, mierla etc. 

De asemenea întâlnim o multime de p�s�ri ca:  ciocârlia, sticletul, cioc�nitoarea, care 

aduc pre�ioase servicii omului cur��ind pomii de omizi. În prejma locuin�elor omene�ti 

întâlnim: gugu�tiucul, vrabia, rândunica .  

 Dintre reptile men�ion�m �opârla, �arpele de p�dure iar dintre batracieni: broasca  

de lac, broasca râioasa, brot�celul. 

 Fauna piscicol� este reprezentat� de pe�ti semimigratori care populau cele dou�  

iazuri ce se aflau în rezerva�ie; bibanul, cleanul �i o specie de p�str�v scandinav, care 

s-au r�spândit �i în pârâul P�tr�uceanca. 

 Lumea insectelor este numeroas� �i variat�, multe dintre ele sunt d�un�toare, 

hr�nindu-se cu frunzele, l�starii �i fructele plantelor. 

 Deoarece multe din speciile mai sus men�ionate se g�sesc în rezerva�ia de 

vân�toare Crujana, acesta se afl� sub interdic�ie de vânat �i pescuit pe tot parcursul 

anului. 

 

 I.8.3. SOLURILE 

 Tipul de sol predominant este brun luvic pseudogleizat care este favorabil 

dezvolt�rii p�durilor de Quercus petraea sau Fagus sylvatica pure sau în amestec, 

ultimele fiind bine încheiate �i având în compozi�ie unele specii acidofile. În propor�ie de 

23% apare solul brun luvic tipic iar într-o propor�ie mai redus� apar tipuri �i subtipuri de 

sol din clasa cambisoluri �i soluri hidromorfe. 
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 Solul brun luvic pseudogleizat s-a format în condi�iile prezentate în continuare: 

Clima: Zona climatic� în care s-au format se caracterizeaz� prin temperaturi 

medii anuale de 7,9°C, precipita�ii medii anuale de 630 mm, indicele de ariditate anual 

fiind 35,2. 

Vegeta�ia: P�durile sub care au avut loc procesele de solificare sunt reprezentate 

de arborete de cvercinee (Quercus petraea �i Quercus robur) sau de amestecuri de 

cvercinee cu fag (Fagus sylvatica). 

Roca de solificare: Materialele de solificare sunt reprezentate prin depozite de 

marne �i luturi nisipoase, textura fiind mijlocie. 

Relieful: Este reprezentat de terase, platforme, piemonturi. 

Apa freatic�: nu a influen�at procesele de solificare, întrucât este situat� la 

adâncimi mari (peste 10 m). 

Principalele probleme ale agrotehnicii în comun� sunt aplicarea îngr���mintelor 

�i menajamentelor, precum si aplicarea lucr�rilor de combatere a eroziunii solului. 

  Condi�iile de clim� �i sol nu permit cultivarea multor specii de plante agricole, 

numarul lor fiind destul de restrâns. Cele mai indicate pentru aceast� zona sunt: secara, 

ov�zul, sfecla de zah�r, cartoful si inul de fuior. 

  In afar� de acestea se mai pot cultiva fasolea, maz�rea, cânepa si altele. Al�turi 

de cartof, care este cea mai r�spândit� cultur�, terenurile arabile mai sunt cultivate cu 

trifoi, fânuri de calitate superioar� �i nutre� de calitate. 
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 CAPITOLUL II. ACTIVIT��ILE ECONOMICE 

 II.1. CADRUL GENERAL 

 Activitatea economic� predominant� a acestei comune este comer�ul cu 

am�nuntul. De agricultur� se ocup� din ce în ce mai pu�ine persoane în special cele 

vârstnice care folosesc tehnologii  învechite. O parte din tinerii din comuna P�tr�u�i se 

orienteaz� pentru a munci în municipiul Suceava deoarece acolo se g�sesc mai multe 

locuri de munc�. O alt� parte a ales s� munceasc� în ��rile UE unde sunt bine pl�ti�i �i 

unde nivelul de trai este mult mai ridicat decât în România. 

 Alte activit��i practicate de locuitorii comunei, exceptând agricultura sunt: 

broderie, tâmpl�rie, dulgherie, zid�rie, mor�rit �i panifica�ie. S-au înfiin�at în comuna mai 

multe societ��i comeciale cu r�spundere limitat� �i întreprinderi familiale care au ca 

obiect de activitate comer�ul cu produse alimentare �i uz casnic. O parte din locuitori 

lucreaz� la societ��ile din Municipiul Suceava. 

 

 

 II.2. STRUCTURA  ECONOMIEI  COMUNEI P�TR�U�I 

 Dezvoltarea activit��ilor economice are ca scop men�inearea unei diversit��i 

func�ionale  locale pentru evitarea fenomenelor de �omaj �i pentru cre�terea gradului de  

competitivitate al comunei. Sectoarele economice pe care se va dezvolta structura  de 

activit��i a comunei P�tr�u�i sunt: 

 Sectorul primar – reprezentat prin suita de activit��i agro-zootehnice existente. 

Printre acestea remarc�m faptul c� aceste activit��i sunt de  dimensiuni mici, se 

desf��oar� complementar locuirii, fiind un element  tradi�ional, cultural specific �i 

promovarea activit��ilor tradi�ionale:  apicultur�, cre�terea animalelor, etc.;  

  Sectorul secundar – reprezentat prin activit��i industriale �i de depozitare  sub 

forma unor ateliere de prelucrare a lemnului, ateliere de me�te�ug�rie tradi�ionale, 

manufactur� mobilier etc.;  

 Sectoriul ter�iar – reprezentat prin servicii de tip turistice; 
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 Sectorul primar este bazat pe fondul funciar disponibil la nivelul comunei  

P�tr�u�i. Din analiza situa�iei existente �i a datelor statistice disponibile, s-a determinat 

poten�ialul ridicat de produc�ie agro-zootehnic� existent�.  

 Sectorul primar de activit��i se dore�te a fi promovat în ideea  sustenabilit��ii 

locale, produsele rezultate fiind utilizate în mod exclusiv  pentru nevoile locuitorilor.  

 Sectorul primar, sub forma actual� reprezint�  o parte component� a caracterului 

comunit��ii locale, care poate fi  utilizat� în raport de complementaritate cu sectorul 

ter�iar prin prisma  promov�rii unui turism bazat pe tradi�ii �i obiceiuri locale. Includerea 

agriculturii în turism se poate face sub forma unor s�rb�tori care coincid  cu momentele 

cheie în via�a satului: sem�natul, culesul etc.  

 Activit��ile sectorului ter�iar propuse se axeaz� pe dezvoltarea turismului 

itinerand, de loisir, de weekend �i cultural.  Având în vedere rela�iile existente la nivel 

regional �i de calitatea cadrului  natural �i antropic existent se pot dezvolta servicii 

specializate, activit��i profesionale, dot�ri turistice, workshopuri, tabere �tiin�ifice etc.  

 Conceptul care st� la baza dezvolt�rii comunei P�tr�u�i este sustenabilitatea 

local� �i diversitatea socio-economic�, elemente ce sus�in competitivitatea în  rela�ie cu 

cadrele locale �i regionale.  

 Lipsesc cu des�var�ire firmele din sectorul serviciilor (frizerii, coafur�, internet-

café, s�li de cinema, etc.), firmele specializate în colectarea produselor agricole precum 

�i locurile de cazare pentru poten�ialii turi�ti care vor dori s� viziteze comuna. 

 Principala surs� de finan�are a bugetului local sunt impozitele �i taxele pe care 

popula�ia �i agen�ii economici trebuie s� le pl�teasc�. 

 

 

 II.3. VOLUMUL �I STRUCTURA INVESTI�IILOR STR�INE ÎN  COMUNA 
P�TR�U�I 

 Investi�iile str�ine trebuie abordate în strâns� leg�tur� cu cre�terea economic�, 

cu dezvoltarea, întrucât ele au constituit �i constituie un factor hot�râtor al dezvolt�rii 
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economico-sociale prin volumul, structura �i calitatea lor. De aceea, investi�iile str�ine 

se reg�sesc în valori diferite în toate ��rile lumii cu motiva�ii diferite de la o �ara la alta.  

 Un rol deosebit îl au ��rile în curs de dezvoltare, slab dezvoltate �i cele aflate în 

tranzi�ie la economia de pia��. În nicio �ar� aflat� în tranzi�ie finan�area cre�terii 

economice �i restructurarea nu se pot face numai din surse interne. În Europa post-

socialist�, deci �i în România a fost nevoie de modele noi de privatizare, nefolosite în 

alte economii unde privatizarea s-a înf�ptuit în prezen�a unui capital privat autohton 

consolidat.  

 

 

 II.4. STRUCTURA TERITORIAL� A ECONOMIEI: COMUNA P�TR�U�I ÎN 
COMPARA�IE CU REGIUNEA NORD-EST 	I JUDE�UL SUCEAVA 

 

 II.4.1. STRUCTURA TERITORIAL� A ECONOMIEI ÎN REGIUNEA NORD-

EST 

  

Regiunea Nord - Est 

PIB 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

- milioane lei, pre�uri 

curente 
45.990 54.941 51.979 52.410 55.398 60.815 66.810 73.120 

- cre�tere real�, % 5,4 3,6 9,1 -3,5 1,3 3,6 4,3 4,5 

- PIB/locuitor - euro 3.698 4.011 3.303 3.358 3.555 3.942 4.365 4.826 
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 Regiunea Nord - Est furnizeaz� aproximativ 12% din produsul intern brut pe total 

economie. În structur�, agricultura regiunii are una din cele mai mari contribu�ii la 

realizarea produsului intern brut regional (circa 15%), peste media na�ional� (circa 

13%). În ceea ce prive�te industria, principalele produc�ii sunt cele de c�rbuni, �i�ei, 

gaze naturale, benzin�, motorin�, fire �i fibre sintetice, îngr���minte chimice, ciment, 

hârtie �i cartoane, cherestea, mobilier din lemn, �es�turi, zah�r. Ponderea acestei 

ramuri în produsul intern brut regional este sub media na�ional�. În cadrul industriei, 

ponderea cea mai mare o are industria prelucr�toare, urmat� de ramura energiei 

electric�, termic�, gaze �i ap� �i industria extractiv�. Construc�iile particip� cu o 

pondere apropiat� de nivelul na�ional (5,5% fa�� de circa 6% media na�ional�). Referitor 

la sectorul serviciilor, în aceast� regiue este de remarcat ponderea ridicat� pe care o au 

în produsul intern brut serviciile înv���mânt, s�n�tate �i asisten�� social�, administra�ie 

public� �i ap�rare (circa 13%), clasându-se pe primul loc într-un top al regiunilor. De 

asemenea, o contribu�ie important� în produsul intern brut regional o au ramurile 

comer�, hoteluri �i restaurante (10%), transport, depozitare, comunica�ii (circa 9%) �i 

tranzac�ii imobiliare, servicii prestate întreprinderilor (peste 11%). 

 Regiunea Nord - Est, contribuie cu 15,1% la ocuparea total� a ��rii, de�inând în 

acela�i timp cea mai ridicat� rat� de ocupare în agricultur�, de 42,7%, urmat� de 

servicii 33,7% �i industrie �i construc�ii cu 23,6%. 

 Diagnosticul situa�iei economice �i sociale la nivel regional. 

 Cu toate c� Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a 

României sub aspectul num�rului de locuitori �i al suprafe�ei de�inute, ea se situeaz� pe 
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ultimul loc în raport cu nivelul de dezvoltare. Astfel, de�i în perioada 2007-2008 

produsul intern brut regional pe cap de locuitor a crescut, rata de cre�tere înregistrat� a 

fost inferioar� celei medii na�ionale, ceea ce a condus la o accentuare a disparit��ilor de 

dezvoltare fa�� de celelalte regiuni. Situa�ia economic� �i social� a continuat s� se 

agraveze odat� cu intrarea în perioada de criz� economic� �i financiar� - anual a avut 

loc o sc�dere real� a produsului intern brut regional, într-un ritm mai accentuat decât cel 

existent la nivel na�ional. 

 Principalii  factori care determin� nivelul sc�zut de  dezvoltare a regiunii Nord –

Est: 

 A). Alternative economice reduse pentru popula�ia din mediul rural.  

 În mediul rural locuie�te 57% din popula�ia regiunii, reprezentând peste 2 

milioane de persoane. Dintre ace�tia peste jum�tate de milion îl reprezint� persoanele 

ocupate în agricultur�. În cele mai multe cazuri acestea practic� o agricultur� de 

subzisten��, lucrând pentru propria gospod�rie, nedezvoltând o activitate aduc�toare de 

venituri (ferme de subzisten��) – practic este o form� de autoconsum, necuantificat� în 

produsul intern brut regional. Mai mult, o treime dintre ace�tia au vârste de peste 55 de 

ani �i nivele reduse de calificare. 

  În aceste condi�ii, în numeroase localit��i rurale au ap�rut pungi de s�r�cie 

formate din persoane care sunt lucr�tori individuali în agricultur� (form� deghizat� de 

�omaj), cu un nivel redus sau f�r� venituri, cu un nivel sc�zut de calificare – persoane 

care au o accesibilitate redus� la servicii publice de educa�ie �i s�n�tate. Practic trei 

sferturi din popula�ia s�rac� a regiunii locuie�te în mediul rural, iar un sfert dintre ace�tia 

îl reprezint� tineri între 16 �i 24 de ani. 

 B). Competitivitatea sc�zut� a mediului economic 

 În regiune întreprinderile active existente au o productivitate a muncii redus�, 

inferioar� mediei na�ionale. Cele mai sc�zute productivit��i se înregistreaz� în comer�, 

industria prelucratoare �i în mod surprinz�tor în comunica�ii �i informa�ii. Nivelul sc�zut 

al productivit��ii se datoreaz� pe de o parte contribu�iei modeste aduse de sectorul de 

cercetare, dezvoltarea tehnologic� �i inovare, iar pe de alt� parte de transferul redus �i 

punerea în practic� a rezultatelor de c�tre sectorul productiv. La nivel regional 
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ponderea cheltuielilor realizate de sectorul cercet�rii �i dezvolt�rii reprezint� doar 0,3% 

din produsul intern brut regional, în sc�dere continu�. Mai mult, din cuantumul total al 

cheltuielilor de cercetare-dezvoltare doar o treime sunt realizate de c�tre întreprinderi. 

Dezvoltarea limitat� a tehnologiei informa�iei �i comunica�iilor, cât �i gradul redus de 

penetrare a serviciilor de internet (în special în mediul rural) constituie obstacole în 

tranzi�ia c�tre economia cunoa�terii.  

 Astfel, num�rul întreprinderilor cu servicii �i/sau produse în domeniul TIC 

reprezint� doar 8% din totalul na�ional, cu o contribu�ie modest� la cifra de afaceri 

na�ional� pe acest segment. Totodat�, numai 36% dintre gospod�rii au acces la 

internet, jum�tate dintre gospod�rii nu au echipamente informatice, iar jum�tate din 

popula�ie nu a accesat niciodat� internetul. Productivitatea economic� redus� 

determin� �i un nivel redus al exporturilor, doar 4,3% din volumul total al exporturilor 

române�ti este asigurat de regiune – cea mai mare parte a firmelor se adreseaz� prin 

produsele �i serviciile realizate c�tre pia�a intern�. 

 În condi�iile în care criza economic� va continua �i cererea agregat� �i investi�iile 

publice vor stagna, cre�terea real� a produsului intern brut regional nu va putea fi 

sus�inut� în absen�a unor interven�ii dedicate cre�terii competivit�tii. 

 C). Nivelul sc�zut de atractivitate, în special a zonelor rurale �i ora�elor mici �i 

mijlocii. 

 Zonele rurale, în special cele din partea estic� a regiunii, sunt caracterizate 

printr-un nivel redus de dezvoltare al infrastructurii de baz� – gradul redus de 

modernizare a drumurilor comunale care determin� o accesibilitate redus� c�tre 

centrele urbane (implicit la servicii de educa�ie �i s�n�tate), infrastructura de utilit��i 

insuficient dezvoltat� din punct de vedere cantitativ �i calitativ în raport cu popula�ia 

existent�, accesul redus la internet �i la serviciile aferente societ��ii informa�ionale. 

Ad�ugând la toate aceste elemente �i lipsa locurilor de munc�, ob�inem un tablou al 

cauzelor care determin� migrarea tinerilor din mediul rural fie c�tre alte State Membre 

(în c�utarea unui loc de munc�), fie c�tre zonele urbane dezvoltate. 
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 Totodat�, zona rural� se confrunt� cu probleme de mediu - suprafe�e întinse sunt 

afectate de fenomenele de pant� (eroziune, alunecari de teren, inunda�ii), însumând o 

treime din suprafa�a total� afectat� a României. 

 Cele mai multe din ora�ele mici �i mijlocii ale regiunii se confrunt� cu un nivel 

sc�zut de atractivitate datorat unui complex de factori economici, sociali, de mediu. În 

cele mai multe cazuri infrastructura tehnic-edilitar� existent� este învechit�, iar satele 

arondate nu sunt conectate la re�ele de utilit��i. Accesibilitatea �i mobilitatea în interiorul 

localit��ilor este limitat� de gradul avansat de uzur� a str�zilor or��ene�ti, de 

lipsa/insuficien�a locurilor de parcare, de foarte slaba prezen�� a unor forme alternative 

de transport (biciclete, transport ecologic, etc). Nivelul redus al investi�iilor private 

realizate, precum �i efectele crizei economice �i financiare au condus la o restrângere a 

locurilor de munc� existente. Lipsa locurilor de munc� atractive, a oportunit��ilor de 

petrecere a timpului liber determin� numero�i absolven�i de înv���mant superior s� î�i 

stabileasc� domiciliul în alte zone, urbane, mai dezvoltate. Mai mult, fenomenul 

migratoriu are loc �i în rândul tinerilor absolven�i de liceu care de�in o calificare – mul�i 

fiind pleca�i în c�utarea unui loc de munc� în alte State Membre. În aceste condi�ii, 

asist�m la un nivel ridicat al �omajului în rândul tinerilor – practic, la fiecare trei tineri cu 

vârsta cuprins� între 15 �i 24 de ani, unul dintre ei este �omer. 

 Totodat�, de�i numeroase zone dispun de oportunit��i (energii regenerabile, 

poten�ial agricol �i zootehnic ridicat), datorit� gradului redus de atractivitate nu reu�esc 

s� atrag� investi�iile necesare care s� valorifice aceste oportunit��i �i implicit s� 

contribuie la relansarea economic�. 

 

 II.4.2. STRUCTURA TERITORIAL� A ECONOMIEI JUDE�ULUI 

SUCEAVA 

 La data de 31.12.2012, num�rul total al contribuabililor administra�i de Direc�ia 

Finan�elor Publice Suceava era de 205.977, din care: 

• 17.895 societ��i comerciale - persoane juridice; 
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• 9.151 persoane fizice care desf��oar� activit��i economice în mod independent 

pe baza unei autoriza�ii emise în baza legii �i care au fost înregistrate cu cod 

fiscal;  

• 2.883 persoane fizice care exercit� profesii libere;  

• 2.223 întreprinderi familiale; 

• 4.354 pl�titori de impozite �i taxe - entit��i non-profit; 

• 454 institu�ii publice;  

• 169.017 persoane fizice administrate pe cod numeric personal. 

Principalele venituri bugetare realizate  pe total �i pe bugete în anul 2012, 

comparativ cu realiz�rile anului 2011: 

- mii lei - 

 2012 
% fa�� de 

2011 

Din care 

contribuabili 

mijlocii - 2012 

Buget de stat 423.660 96,40% 115.425 

Bugetul asigur�rilor sociale de stat 445.482 103,23% 78.543 

Bugetul Fondului Na�ional Unic de 

Asigur�ri de S�n�tate 
188.040 100,29% 28.743 

Bugetul asigur�rilor pentru �omaj 14.125 105,28% 3.187 

TOTAL 1.071.307 99,95% 255.899 

 

Principalele venituri ale bugetului de stat realizate în anul 2012 comparativ cu 

anul 2011: 
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Nr. 

Crt. 
Denumire indicator 2011 2012 

% 

2012/2011 

1 Impozit profit 63.210 65.632 103,83% 

2 Impozit venit 183.674 195.834 106,62% 

3 
TVA pentru opera'iuni interne, din 

care: 
133.449 104.317 78,17% 

4 TVA încasat� opera�iuni interne 239.252 312.343 130,55% 

5 TVA restituit� - 110.650 - 214.760 194,09% 

6 Major�ri de întârziere aferente TVA 4.847 6.734 138,93% 

7 Accize 6.284 7.185 114,34% 

8 Alte venituri 52.855 50.692 95,91% 

Total buget de stat 439.472 423.660 96,4% 

 

Comer�ul cu am�nuntul de�ine ponderi importante atât în cifra de afaceri, cât �i în 

num�rul total de angaja�i, deoarece o mare parte a societ��ilor comerciale se afl� 

amplasare în satele �i în comunele din jude�. 

Anul 2012, s-a încheiat cu un bilan� de 19.372 persoane ocupate, cifr� ce a 

dep��it cu 2372 (14%) valoarea propus� prin Programul de ocupare al jude�ului. 

Structura pe categorii de vârst�, mediu de provenien��, nivel de instruire �i grupuri �int� 

a num�rului de persoane ocupate în cursul acestui an ofer� o imagine de ansamblu 

asupra modului în care sunt afectate de �omaj diferitele categorii de persoane din 

eviden�a Agen�iei Jude�eme de Ocuparea For�ei de Munc�: 
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Structura dup� criterii 
Num�r persoane 

ocupate 

Total cumulat la 31.12.2012, din care: 19.372 

Dup� mediul de 

provenien�� 

din mediul urban 9.430 

din mediul rural 9.942 

Dup� vârst� 

sub 25 ani 5.258 

între 25 - 35 ani 5.427 

între 35 - 45 ani 5.192 

peste 45 ani 3.495 

Dup� sex 
femei 7.092 

b�rba�i 12.280 

Dup� nivelul de instruire 

primar 2.400 

gimnazial 5.094 

profesional 4.712 

liceal 4.783 

postliceal 324 

universitar 2.059 

Dup� grupuri �int� 

persoane cu handicap 6 

romi 35 

postinstitu�ionaliza�i 5 
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 Rata �omajului înregistrat în cursul anului 2012 a avut un parcurs asem�n�tor cu 

evolu�ia din anul 2011, cu perioadele de �omaj ciclic plasate în limitele sezonalit��ii 

specifice domeniilor de activitate care depind de anotimpul cald sau rece. Comparativ 

cu evolu�iile atipice din 2010 �i 2009, putem remarca tendin�a de echilibrare a cererii cu 

oferta de munc�, cu un u�or excedent de for�� de munc� spre sfâr�itul anului 2012, fa�� 

de aceea�i perioada a anului anterior. Aceast� cre�tere se datoreaz� �omajului ciclic 

din timpul anotimpului rece pe fondul sc�derii ofertelor de locuri vacante la sfâr�it de an.  

În continuare prezent�m situa�ia �omerilor indemniza�i �i neindemniza�i din anul 

2012 fa�� de anul precedent. 

Element de compara�ie Anul 2012 Anul 2011 

Total �omeri 13.881 11.908 

�omeri indemniza�i 6.919 6.040 

�omeri neindemniza�i, din care: 6.962 5.868 

Solicitan�i de adeverin�� venit minim 

garantat L416 
5.654 4.310 

 Evolu�ia descresc�toare a cererii de for�� de munc� în 2012 este �i unul din 

factorii r�spunz�tori de cre�terea în intensitate a �omajului la nivelul jude�ului, de�i 

cifrele nu prezint� diferen�e de impact în 2012 fa�� de 2011, motiv pentru care putem 

aprecia o stagnare a valorilor principalilor indicatori statistici ai pie�ei muncii �i un 

parcurs asem�n�tor pe durata celor 2 ani. Cele mai multe locuri de munc� vacante din 

anul 2012 au fost ocupate de muncitori necalifica�i în construc�ii, �oferi �i vânz�tori.  

 

 

 II.4.3. STRUCTURA TERITORIAL� A ECONOMIEI COMUNEI P�TR�U�I 

 Pe teritoriul comunei P�tr�u�i î�i desf��oar� activitatea un num�r de 67 agen�i 

economici, din care: 
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 - societ��i comerciale...........54; 

 - alte persoane juridice........13. 

 Împ�r�irea acestora pe domenii de activitate este dup� cum urmeaz�: 

- produc�iei................................8; 

- servicii ..................................21; 

- comer�...................................18; 

- turism......................................1; 

- alte domenii de activitate........6; 

 

 

 Veniturile bugetului local au cunoscut în perioada 2010 - 2012 urm�toarea 

evolu�ie: 

 

Indicator 
Cod 

indicator 

Încas�ri la bugetul local 

2010 2011 2012 

Total venituri  4.165.030 3.737.602 5.047.336 

Venituri propriii  839.059 822.007 990.644 

Impozit pe venit 03.02 3.901 7.101 19.067 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 446.771 500.021 528.219 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 158.929 139.677 180.570 

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea 

bugetelor lcoale 

04.02.04 
287.842 360.344 347.649 

Impozit pe cladiri 07.02.01 168.382 147.089 159.010 

Impozit pe terenuri  07.02.02 103.374 69.819 86.811 

Taxe judiciare de timbru 07.02.03    
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Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.04    

Sume defalcate din TVA 11.02 2.937.793 2.336.260 2.860.743 

Taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 69.661 60.833 62.643 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 

functionare 

16.02.03 
21.860 22.721 18.797 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 1.329 2.252 4.150 

Alte impozite si taxe 18.02.50   28 

Venituri din proprietate 30.02 21.722 28.011 43.527 

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02    

Venituri din taxe administrative si eliberari permise 34.02 6.660 6.111 7.482 

Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 18.205 25.605 29.573 

Diverse venituri 36.02 383 32.444 31.317 

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 48.696 60.045 13.000 

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02  6.325 37.330 

Subventii de la bugetul de stat 42.02 189.482 432.965 316.667 

Subventii de la alte administratii 43.02 150.000 80.000  

Sume FEN postaderare 45.02    
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 Prim�ria comunei P�tr�u�i a derulat mai multe investi�ii în ultimii ani, evolu�ia 

acestora în cifre fiind dup� cum urmeaz�: 

Nr. 

Crt. 
Tip investi�ie Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

1 Investi�ii din fonduri proprii 334.000 463.046 1.700.860 

2 
Investi�ii din fonduri externe 

nerambursabile 
  - 

Total  463.046 1.700.860 

 

 II.5. TURISMUL 

 

 A�ezat� în vechime la loc ferit, înconjurat de p�duri, P�tr�u�i era satul în care se 

g�sea odinioar� unica m�n�stire de maici întemeiat� de �tefan cel Mare. Înzestrat� de 

marele voievod cu toate cele necesare, m�n�stirea n-a putut rezista vitregiei vremurilor, 

r�mânând timp îndelungat p�r�sit� pân� ce, în 1711, a fost reînfiin�at� de Episcopia de 

R�d�u�i. Din întregul ansamblu m�n�stiresc ast�zi se p�streaz� numai biserica. 
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 Împreun� cu biserica din Mili��u�i, a c�rei zidire a început cu cinci zile mai de 

vreme, Biserica din P�tr�u�i deschide impresionanta campanie de construc�ii a domniei 

lui �tefan cel Mare. Prima ctitorie a marelui domn, vechia biseric� a m�n�stirii Putna, 

fiind distrus� de cazaci în 1654, iar cea din Mili��u�i de c�tre austrieci în 1917, biserica 

din P�tr�u�i este cea dintâi construc�ie religioas� a marelui voievod moldovean ce se 

p�streaz� ast�zi în forma ei original�. 

 Construc�ie pe plan triconic cu turl� pe naos �i acoperi� fragmentat, ctitoria din 

P�tr�u�i împreun� cu cea de la Mili��u�i, ridicate concomitent, sunt primele biserici 

cunoscute din vremea lui �tefan cel Mare care prelucrez� creator elementele planului �i 

cele structurale �i plastice ale bisericii Sfânta Treime din Siret. 

 P�tr�u�i se prezint� a�a ca tipul cel mai simplu dintre bisericile cu turl� �i cu 

sânuri. Este cea mai mic� dintre toate cele zidite sub domnia lui Stefan cel Mare. 

 Naosul are boltire obi�nuit, ani�ele altarului care servesc de proscomidie �i 

diaconicu sunt f�r� ferestruice. 

 Pronausul este boltit în calot� sferic� a�ezat� pe patru arcuri de  o lungime egal� 

care cad pe patru console la fel cu cele de la Sf. Ilie.  

 Toate ferestrele sunt mici �i dreptunghiulare.  

 U�a naosului este dreptunghiular� dup� tipul curent �i simpl�, iar u�a de la 

intrare are �i ea în axa bisericii un chenar format de muluri care se termin� în arc frânt. 

 Biserica din P�tr�u�i, cu hramul ,,În�l�area Sfintei Cruci'', zidit� la 1487, are 

asem�nare cu cea din Sfântul Ilie ca plan �i eleva�ie. Lipsesc contraforturile cu toate c� 

are o turl� �i acest detaliu face din aceast� biseric�, o excep�ie în grupul la care o leag� 

celelalte caracteristici ale ei. 

 Clopotni�a Bisericii din P�tr�u�i a fost construit� conform tradi�iei o dat� cu 

refacerea M�n�stirii de maici, la începutul secolului al XVIII. Este o construc�ie 

deosebit�, cu influen�e puternice din partea Maramure�ului. Cele trei clopote au fost 

turnate în secolul al XIX lea, în P�tr�u�i, de familia me�terilor clopotari Fogora�. Despre 

aceste clopote, tradi�ia spune c� ele ar avea darul de a risipi norii înc�rca�i de grindin� 

stric�toare.  Clopotnita din lemn este unica in Bucovina si in interiorul clopotnitei se 

pastreaza o colectie de pietre funerare si de cruci de lemn foarte vechi, cu simboluri 

cunoscute in istorie ca fiind celtice. 
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 CAPITOLUL III. POPULA�IA �I RE�EAUA DE LOCALIT��I 

  

 III.1. EVOLU�IILE DEMOGRAFICE 

 Popula�ia comunei a evoluat dup� cum urmeaz�: 

2009 4960 

2010 4969 

2011 4960 

2012 5069 

 

  

 

 III.2. FONDUL DE LOCUIN�E 

 La ultimul recens�mânt efectuat a reie�it c� pe teritoriul comunei se afl� un 

num�r de 1.746 gospod�rii. Acestea având un num[r de 1.415. Dintre acestea un 

num�r de 1.350 fiin racordate la re�eaua de distribu�ie a energiei electrice, iar 15 la 

re�eaua de alimentare cu gaze naturale. 
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 CAPITOLUL IV. AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

 IV.1. C�ILE DE COMUNICA�IE 

 

 IV.1.1. DRUMURI NA�IONALE 

 Teritoriul administrativ a comunei P�tr�u�i este str�b�tut de drumul na�ional DN 

2. Drumul Na�ional 2 este o �osea na�ional� din România, care leag� 

capitala Bucure�ti de frontiera cu Ucraina prin punctul vamal Siret. Str�bate de la sud la 

nord partea de est a României (regiunile istorice Muntenia r�s�ritean� �i Moldova) �i 

trece prin ora�ele: Urziceni, Buz�u, Râmnicu S�rat, Buz�u, Foc�ani, Adjud, Bac�u. 

Roman, F�lticeni, Suceava �i Siret. 

 De la Bucure�ti pân� la intersec�ia cu DN28 din dreptul 

localit��ii S�b�oani, Neam� (aflat� la nord de Roman), �oseaua are patru benzi, dou� pe 

sens, dintre care una, cea lateral� pe fiecare sens, este una îngust�, de doar 2,5 m 

l��ime, oficial desemnat� ca band� pentru opriri de urgen��. Ea, îns�, este folosit� de 

�oferi pentru circula�ie, pentru facilitarea dep��irilor, de�i l��imea drumului permite 

dep��irea f�r� trecerea peste axul drumului doar atunci când ambele vehicule implicate 

sunt autovehicule mici. Aceast� situa�ie este valabil� pe aproape întreaga por�iune de la 

Bucure�ti la S�b�oani. Cele patru benzi au toate l��ime suficient� pentru circula�ie 

(3,5 m) doar pe anumite por�iuni: între Bucure�ti �i ie�irea din Afuma�i, între Buz�u �i 

ie�irea din M�r�cineni, o parte de aproximativ 8 km din drumul între Po�ta 

Câln�u �i Oreavu (în jude�ul Buz�u) �i pe poduri. Între intersec�ia cu DN28 �i punctul de 

trecere în Ucraina de la Siret, DN2 este o �osea cu dou� benzi, câte una pe sens. 

 

 IV.1.2.DRUMURI JUDE�ENE 

 Drumul jude�ean DJ 208 V asigur� leg�tura între comuna P�tr�u�i �i drumul 
na�ional DN 2 pe o distan�� de 5,75 km. 

 

 IV.1.3. LINIILE DE CALE FERAT� 

 Comuna P�tr�u�i este traversat� de linia de cale ferat� Suceava - Dorne�ti, îns� 
comuna nu dispune de o sta�ie CFR. Cele mai apropiate sta�ii CFR sunt cele din 
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Municipiul Suceava, gara I�cani, respectiv Burdujeni, care reprezint� un nod feroviar de 
o importan�� na�ional�. 

 

 

 

 IV.1.4. C�ILE AERIENE 

 Aeroportul Interna�ional �tefan cel Mare Suceava este cel mai apropiat aeroport 

fa�� de comuna P�tr�u�i.  

 

 IV.2.ECHIPAREA HIDROEDILITAR� A LOCALIT��II 

 

 IV.2.1.SISTEMUL DE ALIMENTARE CU AP� POTABIL� 

 În prezent se afl� în derulare lucrarea de ”Alimentare cu ap� sat P�tr�u�i, 

comuna P�tr�u�i, jude�ul Suceava”, derulat� prin Programul na�ional de dezvoltare 

rural�, program aprobat prin Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului României nr. 28 din 

2013. 

 Valoarea total� a investi�iei este de 4.288.118 lei., termenul de punere în 

func�iune fiind 24.07.2014. 

 

 IV.2.2.SISTEMUL DE CANALIZARE 

 Comuna P�tr�u�i nu dispune de un sistem centralizat de canalizare. 

 IV.3. TERMOFICAREA. ECHIPAREA ENERGETIC�. ALIMENTAREA CU 
GAZE NATURALE 

 În comuna P�tr�u�i exist� posibilitatea de racordare la re�eaua de alimentare cu 

gaze naturale. Re�eaua existent� fiind legat� de magistrala de transport gaze între 

municipiile Suceava �i R�d�u�i. 
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 IV.4 GESTIONAREA DE	EURILOR 

 Pentru serviciul de salubrizare al comunei prim�ria a încheiat un contract de 

prest�ri servicii cu un agent economic care asigur� colectarea �i transportul de�eurilor 

menajere. 

 

 CAPITOLUL V. INFRASTRUCTURA DE SUS�INERE A ACTIVIT��ILOR 
ECONOMICO-SOCIALE 

 

 V.1. ADMINISTRA�IA PUBLIC� 

 Autorit��ile administra�iei publice prin care se realizeaz� autonomia local� în 

comune sunt consiliile locale alese �i primarii ale�i în condi�iile legii.  

 Consiliul Local P�tr�u�i este autoritatea deliberativ� a administra�iei publice 

locale din comun�. Consiliului Local P�tr�u�i are 13 consilieri locali, a c�ror activitate se 

desf��oar� pe comisii de specialitate. Activitatea acestora este sus�inut� de aparatul de 

specialitate, format atât din func�ionari publici cât �i din personal contractual. 

 Consilierii locali ale�i la alegerile locale din anul 2012 sunt: 

• Constantinescu Mihai 

• Croitor Vasile Gheorghe 

• Gorgan Gheorghe 

• Greciuc Samoil� 

• Holca Vasile 

• Hostiuc Ioan 

• Jureschi Constantin Corneliu 

• Jureschi Drago� Ioan 

• Jureschi Radu Ioan 

• Me�teriuc Vasile 
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• Rusti Lucian Vasile 

• Solonari Vasile Toader 

• Timi�ag Ioan 

Puterea executiv� la nivel comunal este reprezentat� de primarul comunei. 

Primarul în func�ie este Breab�n Vasile. Acesta are în subordinea sa aparatul propriu al 

prim�riei, împ�r�it pe func�ii �i compartimente func�ionale dup� cum urmeaz�: 

• Viceprimar; 

• Secretar; 

• Compartiment Juridic; 

• Compartiment Financiar Contabilitate; 

• Compartiment Impozite �i Taxe Locale; 

• Compartiment Achizi�ii Publice; 

• Compartiment Asisten�� Social� �i Autoritate Tutelar�; 

• Compartiment Resurse Umane, Salarizare; 

• Compartiment Registrul Agricol; 

• Compartiment Arhiv�; 

• Compartiment Stare Civil�; 

• Compartiment Audit; 

• Compartiment Urbanism; 

• Compartiment Protec�ie Civil�; 

• Serviciul Comunitar de Cadastru �i Agricultur�; 

• Compartiment Administrativ. 

 La nivelul aparatului propriu exist[ un num�r de 21 func�ii publice din care doar 6 

sunt ocupate, restul de 15 fiind vacante. 
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 V.2. GRUPURILE DE AC�IUNE LOCAL� 

 Programul LEADER reprezint�, din partea Comunit��ii Europene, o abordare 

care ofer� noi oportunit��i de dezvoltare, punând bazele identific�rii nevoilor locale, 

int�ririi capacit��ii de dezvoltare �i implement�rii strategiilor locale de dezvoltare, în 

vederea conserv�rii patrimoniului rural �i cultural, dezvolt�rii mediului economic �i 

îmbun�t��irii abilit��ilor organizatorice ale comunit��ii locale. 

 Dezvoltarea teritoriilor rurale prin LEADER va fi programat� �i coordonat� de 

actori locali ce vor reprezenta factorul decizional �i de asemenea vor purta 

responsabilitatea evolu�iei în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor ac�iona. 

 Grupurile de Ac�iune Local� sunt entit��i ce reprezint� parteneriate public - 

private, constituite din reprezentan�i ai sectorului public, privat �i civil, desemna�i dintr-

un teritoriu rural omogen, care vor trebui s� colaboreze pentru stabilirea componen�ei 

teritoriului acoperit �i care vor implementa o strategie integrat� pentru dezvoltarea 

acestuia. 

 Baza de aplicare a programului o constituie Grupurile de Ac�iune Local� (GAL), 

constituite pe baza parteneriatului public - privat între factorii din zonele rurale, grupurile 

trebuind s� includ� reprezentan�i ai diverselor sectoare socio - economice. Grupurile 

primesc asisten�� financiar� pentru diverse proiecte care implementeaz� strategiile de 

dezvoltare local�. Acestea sunt selec�ionate de Autoritatea de Management din fiecare 

stat membru, care poate fi na�ional�, regional� sau local� sau o structur� public - 

privat� responsabil� cu managementul proiectului. 

 Un posibil beneficiar de finan�are trebuie s� verifice mai întâi dac� se afl� 

localizat într-o zon� rural� care �i-a stabilit deja institu�ional �i tematic propriul Grup de 

Ac�iune Local�. Pentru asta poate fi contactat� �i Re�eaua de Unit��i Na�ionale. 

Urm�torul pas este încadrarea proiectului în strategia de dezvoltare a GAL-ului ales 

ales pentru ca solicitarea de finan�are s� fie în primul rând eligibil�. 

 Având în vedere c� un Grup de Ac�iune Local� poate gestiona problematica 

existent� într-un teritoriu cu o popula�ie cuprins� între 10.000 - 100.000 de locuitori, în 

jude�ul Suceava au fost constituite urm�toarele Grupuri de Ac�iune Local�: 

• GAL Sucevi�a - Putna 



Strategia de dezvoltare economică și socială a comunei Pătrăuți, județul Suceava pentru perioada 

2014 - 2020 

 

Pătrăuți, 2014 Page 37 

 

• GAL 	inutull Bucovinei 

• GAL F�lticeni 

• GAL Bucovina de Munte 

• GAL Confluen�e Nordice 

• GAL Valea Sucevei 

• GAL Bazinul Dornelor 

Comuna P�tr�u�i face parte din Grupul de Ac�iune Local� Valea Sucevei. GAL-ul 

Valea Sucevei cuprinde un num�r de 22 unit��i administrativ - teritoriale  

GAL Valea Sucevei are în componen�� urm�toarele uit��i administrativ teritoriale: 

1 Ora�ul Cajvana 12 Comuna Mitocul Dragomirnei 

2 Ora�ul Salcea 13 Comuna P�tr�u�i 

3 Comuna Adâncata 14 Comuna Pârte�tii de Jos 

4 Comuna B�l�ceana 15 Comuna Siminicea 

5 Comuna Bosanci 16 Comuna �cheia 

6 Comuna Boto�ana 17 Comuna Todire�ti 

7 Comuna D�rm�ne�ti 18 Comuna Ude�ti 

8 Comuna Dumbr�veni 19 Comuna Vere�ti 

9 Comuna Hîn�e�ti 20 Comuna Zamostea 

10 Comuna Ili�e�ti 21 Comuna Zvori�tea 

11 Comuna Ipote�ti 22 
Comuna Vârfu Câmpului (jude�ul 

Boto�ani) 

 

 V.3. COMUNICAREA �I RELA�IILE PUBLICE, MASS-MEDIA 

 
 În anul 2013 au fost solu�ionate 3.200 de cereri pentru eliberarea unor 
adeverin�e, certificate sau copiii dup� documentele din eviden�a institu�iei, iar la 
registratur� a fost înregistrat un num�r de 7.492 coresponden�e. 

 Au fost acordate audien�e de c�tre conducerea executiv� a comunei P�tr�u�i 
unui num�r de 4.500 cet��eni, dup� cum urmeaz�: 



Strategia de dezvoltare economică și socială a comunei Pătrăuți, județul Suceava pentru perioada 

2014 - 2020 

 

Pătrăuți, 2014 Page 38 

 

 - primar - 2000 de audien�e; 

 - viceprimar - 1500 de audien�e; 

 -secretarul comunei - 1000  de audien�e. 

 

 V.4.SOCIETATEA INFORMA�IONAL� 

 

 Extinderea permanent� �i sus�inut� a pie�ei tehnologiei informa�iei �i 

comunica�iilor (TIC) constituie un factor important care contribuie la dezvoltarea 

infrastructurii informa�ionale �i la cre�terea competitivit��ii economiei.  

 România înregistreaz�, conform ultimului studiu EITO (European Information 

Technology Observatory) una dintre cele mai mari dinamici la nivel regional.  

 În privin�a dot�rilor cu PC-uri �i a penetr�rii acestora, se remarc� o evolu�ie 

ascendent�, cu o rat� medie anual� de cre�tere a volumului vânz�rilor de peste 50%, 

r�mânând totu�i ca rat� de penetrare (17,1 PC-uri/100 de salaria�i la sfâr�itul anului 

2006) sub media UE-15 (aprox. 40 PCuri/ 100 locuitori).  

 De asemenea, sectorul e-banking este într-un proces spectaculos de dezvoltare, 

dat fiind faptul c� b�ncile au dezvoltat programe pentru promovarea efectu�rii pl��ilor 

prin mijloace electronice, înregistrându-se o cre�tere a tendin�ei de utilizare a cardurilor. 

În Regiunea Nord-Est se înregistreaz� o cre�tere a num�rului de firme furnizoare de 

echipamente de hardware �i software  �i firme care proceseaz� date �i baze de date.  

 Consiliul Local al comunei P�tr�u�i are în dotare urm�toarele: 

  

Element Cantitate 

Unitate server 1 

PC-uri 5 

Laptopuri 6 

Licen�e sisteme de operare 6 

Licen�e antivirus 10 

Licen�e software 7 
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 CAPITOLUL VI. SISTEMUL DE EDUCA�IE �I ÎNV���MÂNT. CULTURA 

 

 VI.1. EDUCA�IA/ÎNV���MÂNTUL 

 

  

 

 VI.2. CULTURA 

 

 

 CAPITOLUL VII. S�N�TATEA �I ASISTEN�A SOCIAL� 

 

 VII.1. SITUA�IA EXISTENT� ÎN DOMENIUL SANITAR 

 

 VII.2. ASISTEN�A SOCIAL� 
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 CAPITOLUL VIII. PROTEC�IA MEDIULUI 

 

 VIII. 1. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU �I SURSELE DE POLUARE 

 

 Problema de baza privind protec�ia mediului o constituie de�eurile menajere. În 

acest sens, Consiliul Local al comunei P�tr�u�i  a realizat un serviciu de colectare a 

de�eurilor menajere prin închirierea unui utilaj care colecteaz� de�eurile menajere �i le 

transport� la groapa de gunoi a Municipiului Suceava. 

 

 VIII.1.1. CALITATEA AERULUI 

 Atmosfera este unul dintre cele mai fragile subsisteme ale mediului datorit� 

capacit��ii sale limitate de a absorbi  �i de a neutraliza substan�ele eliberate continuu de 

activit��i umane. Aerul atmosferic este unul din factorii de mediu dificil de controlat, 

deoarece poluan�ii, odat� ajun�i în atmosfer�, se disperseaz� rapid  �i nu mai pot fi 

capta�i pentru a fi epura�i-trata�i. P�trun�i în atmosfer�, poluan�ii pot reac�iona chimic cu 

constituen�ii atmosferici sau cu al�i poluan�i prezen�i rezultând astfel noi substan�e cu 

agresivitate mai mare sau mai mic� asupra omului sau mediului. Compozi�ia atmosferei 

s-a schimbat ca urmare a activit��ii omului, emisiile de noxe gazoase, pulberi  �i 

aerosoli conducând la grave probleme de mediu, ca: poluarea urban�, ploile acide, 

modificarea climei.  

 Principalele probleme de mediu identificate se refer� la: poluarea datorat� 

traficului, diminuarea fondului forestier, existen�a depozitelor de de�euri menajere 

amenajate necorespunz�tor.  

 Sursele naturale de poluare a aerului nu provoac� decât în mod excep�ional 

polu�ri importante ale atmosferei. Pe teritoriul comunei nu exista sistem de monitorizare 

a calit��ii aerului. Având în vedere specificul localit��ii, ocupa�ia majorit��ii popula�iei, în 

principal în sectorul zootehnic, principalele surse antropice de poluare a aerului care pot 

fi luate înconsidera�ie sunt:  

• activit��ile de cre�tere a p�s�rilor �i animalelor în gospod�riile popula�iei, de la care se 

eman� amoniac �i metan prin fermentarea dejec�iilor.  
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• arderea combustibililor pentru prepararea hranei  �i înc�lzirea locuin�elor (dioxid de 

carbon, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot);  

• surse mobile (autoturisme, ma�ini de trasport) generatoare de oxizi de carbon, oxizi 

de sulf �i oxizi de azot;  

• depozit�rile necontrolate de de�euri, generatoare de oxizi de carbon  �i metan.  

 Calitatea aerului la nivelul comunei este bun�. 

 

 VIII.1.2. CALITATEA APELOR DE SUPRAFA�� �I SUBTERANE 

 Re�eaua hidrografic� de pe teritoriul comunei P�tr�u�i apar�ine bazinului 

hidrografic al râului Siret prin afluentul s�u pe partea stâng� râul Suceava. Râul 

Suceava colecteaz� de pe teritoriul comunei P�tr�u�i apele pârâului P�tr�uceanca. 

Pârâul P�tr�uceanca prezint� un curs în general cu direc�ia NV - SE, u�or meandrat. În 

cadrul Depresiunii Suceava.  

 Analiza situa�iei reale arat� c� în prezent cea mai mare parte a apelor uzate 

rezultate în gospod�riile individuale este evacuat� necontrolat în viroage, în sol, sau în 

cursurile de ap�. Evacu�rile necontrolate de ape uzate menajere sunt surse 

punctiforme de poluare a apei provenite de la locuin�ele colective sau individuale.  

 De asemenea, exist� o serie de surse difuze de poluare a apelor asociate 

activit��ilor agricole �i de cre�tere a animalelor. 

 

 VIII.1.3. CALITATEA SOLURILOR 

 Solul, prin pozi�ia, natura  �i rolul s�u, este un produs al interac�iunii dintre mediul 

biotic �i abiotic, reprezentând un organism viu, în care se desf��oar� o via�� intens� �i 

în care s-a stabilit un anumit echilibru ecologic.  

 Solurile determin� produc�ia agricol� �i starea p�durilor, condi�ioneaz� înveli�ul 

vegetal, ca  �i calitatea apei râurilor, lacurilor  �i apelor subterane, regleaz� scurgerea 

lichid� �i solid� în bazinele hidrografice �i ac�ioneaz� ca o geomembran� pentru 

diminuarea polu�rii aerului  �i a apei, prin re�inerea, reciclarea  �i neutralizarea 

poluan�ilor, cum sunt substan�ele chimice folosite în agricultur�, de�eurile  �i reziduurile 

organice  �i alte substan�e chimice. Solurile, prin propriet��ile lor de a între�ine  �i a 

dezvolta via�a, de a se regenera, filtreaz� poluan�ii, îi absorb �i îi transform�.  
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 Dac� aerul  �i apa reprezint� vectorii de transmitere a poluan�ilor, solul reprezint� 

mediul de acumulare a acestora. Prin depozitarea  �i impregnarea cu pulberile  �i 

gazele toxice din atmosfer� antrenate de ap� precipita�iilor spre sol, folosirea excesiv� 

a ierbicidelor  �i insecticidelor în culturile agricole, depozitarea necorespunz�toare a 

de�eurilor, solul devine contaminat, conducând astfel  la apari�ia unor dezechilibre 

ecologice. Pentru r�d�cinile plantelor sunt accesibili to�i ionii afla�i în apa solului, inclusiv 

cei toxici, iar plantele respective contaminate pot constitui hran� pentru animale �i om.  

 Solul este afectat de fenomene de inundabilitate de-a lungul pâraielor existente 

pe teritoriul administrativ al comunei P�tr�u�i, datorit� morfologiei terenului.  

 Viiturile cu transport mare de debit solid au fost  favorizate de ac�iunea 

necontrolat� de defri�are a p�durilor de pe versan�i.  

 Factorul de mediu sol poate fi afectat prin deversare acidental� de materiale 

provenite de la societ��ile comerciale productive sau provenite de la gospod�riile rurale 

individuale �i prin exploatare agricol� nera�ional�.  

 Societ��ile productive sunt prev�zute cu containere metalice pentru colectarea  

temporar� a de�eurilor menajere  �i asimilabile, în vederea elimin�rii lor finale la rampa 

de gunoi.  

 Pe teritoriul comunei nu exista sistem de monitorizare a calit��ii solurilor. 

 

 VIII.1.4. BIODIVERSITATEA 

 Prin biodiversitate în�elegem varietatea de expresie a lumii vii, specii de plante  

(flor�), animale (faun�), microorganisme.  

 Valorile biodiversit��ii fac parte integrant� din patrimoniul natural care, în 

contextul dezvolt�rii durabile, trebuie folosit de genera�iile actuale f�r� a mai periclita  

�ansa genera�iilor viitoare de a se bucura de acelea�i condi�ii de via��.  

 Biodiversitatea reprezint� o particularitate specific� a planetei noastre, care 

asigur� func�ionalitatea optim� a ecosistemelor, existen�a  �i dezvoltarea biosferei în 

general. De aceea, biodiversitatea este „o poli�� de asigurare a mediului” ce favorizeaz� 

capacitatea de adaptare a acestuia la schimb�rile cauzate de orice activitate uman� 

distructiv�.  

 Flora �i fauna confer� comunei P�tr�u�i o inegalabila frumuse�e �i atractivitate.  
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 Ponderea vegeta�iei o alc�tuiesc p�durile care ocup� o mare parte din suprafa�a 

comunei, compus� din r��inoase  �i foioase. P�durile de foioase sunt formate din arbori 

de fag, stejar, salcâm, carpen, frasin, tei, mesteac�n  �i o mare diversitate de arbori�uri. 

În amestec se g�sesc plopul, paltinul, sorbul, m�linul, scoru�ul �i mai rar tis�. Dintre 

arbu�ti amintim zmeurul, afinul, m�ce�ul �i meri�orul.  

 Faun�, bogat�  �i pre�ioas�, include numeroase specii cu valoare cinegetic� 

ridicat�: cerbul lop�tar, c�priorul, râsul, lupul, vulpea, jderul, hermina, dihorul, coco�ul 

de munte, coco�ul de mesteac�n, fazanul, corbul, diverse specii de acvile, vulturi, 

bufni�e.  
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SECTIUNEA B – ELABORAREA ANALIZEI SWOT A COMUNEI 
P�TR�U�I 

 

 CAPITOLUL I. COMUNA P�TR�U�I ÎN CONTEXT JUDE�EAN, 
REGIONAL, NA�IONAL �I INTERNA�IONAL 

 

 I.1. CONTEXTUL EUROPEAN 

 

 A. POLITICA DE COEZIUNE ECONOMIC
 �I SOCIAL
 

 În urma evalu�rilor politicilor implementate la nivel european în perioada 2000 - 

2006, �i având în vedere obiectivele Strategiei de la Lisabona, pentru perioada de 

programare 2007 - 2013 au fost stabilite 3 obiective : 

Obiectivul "Convergen��" - acoper� regiunile care au PIB/locuitor sub 75% din media 

UE. (Întreg teritoriul României se încadreaz� în acest obiectiv). 

 Obiectivul "Competitivitate regional� �i ocuparea for�ei de munc�"- vizeaz� 

regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul „Convergen��"; 

 Obiectivul "Cooperare teritorial� european�" - pentru regiuni, jude�e �i zone 

transna�ionale. 

 Aceste trei obiective se vor realiza prin implementarea Politicii de Coeziune 

Economic� �i Social� (PCES), care reprezint� politica fundamentala a UE, fiindu-i 

alocata 1/3 din bugetul s�u �i urm�re�te: 

 Reducerea disparit��ilor de dezvoltare economic� �i social� între statele 

membre/regiunile UE; 

 Îmbun�ta�irea func�ion�rii pie�ei unice; 

 Promovarea dezvolt�rii stabile �i durabile a UE. 

 Pentru perioada de programare 2007 - 2013, România este eligibil� doar pentru 

Obiectivul  Convergen��" �i "Cooperare teritorial� european�". 
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 B. POLITICA AGRICOL
 COMUN
 

 Pentru atingerea obiectivelor comunitare specifice pentru zonele rurale, exist� 

politici complementare de dezvoltare, cum sunt Politica Agricol� Comun� a Uniunii 

Europene (PAC) �i Politica Comun� de Pescuit (PCP). 

 Regiunile rurale întâmpin� �i în prezent dificult��i specifice în ceea ce prive�te 

cre�terea, ocuparea �i dezvoltarea durabil�. Actuala perioad� de programare ofer� în 

acest sens o oportunitate de a orienta sprijinul din partea noului fond de dezvoltare 

rural� c�tre aceste obiective, în concordan�� cu liniile directoare pentru dezvoltare 

durabil� �i Agenda Lisabona relansat�. 

 Pentru a face fa�� acestor provoc�ri, sunt necesare m�suri de asisten�� 

structural� �i teritorial�. 

 Astfel a fost creat cadrul legal unic pentru finan�area cheltuielilor aferente politicii 

agricole comune. Acest regulament instituie dou� fonduri: 

o   Fondul European de Garantare Agricol� (FEGA); 

o   Fondul European pentru Agricultur� �i Dezvoltare Rural� (FEADR). 

 Începând cu 1 ianuarie 2007, FEGA �i FEADR înlocuiesc Fondul European 

pentru Orientare �i Garantare Agricol� (FEOGA), sec�iunea Garantare �i respectiv 

Orientare. FEGA �i FEADR constituie împreun� instrumentul financiar unic al Politicii 

agricole comune (PAC). 

 FEGA intervine pentru sus�inerea pie�elor agricole, iar FEADR finan�eaz� 

programele de dezvoltare rural�. 

 FEADR finanteaz�, exclusiv în sistem de co-gestiune, programele de dezvoltare 

rural�. Corespunz�tor, exist� dou� domenii (a�a-numi�ii „piloni") ai PAC: 

Pilonul 1- Politica de pia��, urm�re�te realizarea obiectivelor PAC definite în Tratatul de 

la Roma, ca un sistem complex de reguli �i mecanisme care reglementeaz� produc�ia, 

comer�ul �i prelucrarea produselor agricole, grupate sintetic sub denumirea de 

organiza�ii comune de pia��. Pentru implementarea m�surilor comune de reglementare 
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a pie�elor, Comunitatea are la dispozi�ie urm�toarele instrumente: pre�urile, interven�ia 

pe pia��, ajutoarele financiare, cotele de produc�ie, protec�ia vamal� comun�. 

 Pilonul 2, al dezvolt�rii rurale, cuprinde m�suri structurale, care �intesc 

dezvoltarea armonioas� a zonelor rurale, sub câteva aspecte: social, al diversit��ii 

activit��ilor, al calit��ii produselor, al protej�rii mediului �i are drept obiectiv cre�terea 

dinamismului economic al zonelor rurale, prin men�inerea dinamismului social, 

agriculturii durabile �i asigurarea conserv�rii �i îmbun�t��irii resurselor naturale, privind 

în mod exclusiv zonele rurale �i periurbane. 

 Noua genera�ie de strategii �i programe de dezvoltare rural� vor fi construite în 

jurul a patru axe prioritare, dup� cum urmeaz�: 

axa 1, privind îmbun�t��irea competitivit��ii sectoarelor agricol �i forestier; 

axa 2, privind îmbun�t��irea mediului în zonele rurale; 

axa 3, privind calitatea vie�ii în zonele rurale �i diversificarea economiei rurale; 

axa 4, privind Leader. 

 Resursele destinate priorit��ilor comunitare de dezvoltare rural� vor depinde de 

situa�ia specific�, de punctele tari, punctele slabe �i oportunit��ile specifice fiecarei zone 

de programare. 

 Politicile orizontale ale Uniunii Europene sunt politicile referitoare la mediu / 

dezvoltare durabil�, societate informa�ional� / inova�ie �i oportunit��i egale. În ultima 

perioad�, aceste politici sunt completate de alte aspecte orizontale care privesc 

cre�terea economic� �i ocuparea for�ei de munc�, mai buna legiferare, multilingvismul 

�i schimb�rile climatice. 

 Uniunea European� s-a implicat în protec�ia mediului înconjur�tor abia în anii 

'70, când problema a devenit de interes mondial, primele m�suri fiind legate de 

ameliorarea calita��ii vie�ii, limitarea polu�rii, introducerea principiului prevenirii polu�rii 

�i cel al ra�ionaliz�rii resurselor naturale. La început aceste m�suri erau orizontale, 

integrate în alte politici comunitare, abia în 1982 mediul devenind o politic� de sine 

st�t�toare. 
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 Dezvoltarea Durabil�, adic� o calitate mai bun� a vie�ii acum �i pentru genera�iile 

viitoare, integreaz� obiective imediate �i pe termen lung, ac�iuni locale �i globale, 

probleme economice �i de mediu, toate fiind inseparabile. Strategia de Dezvoltare 

Durabil� a Uniunii Europene î�i propune obiective �i ac�iuni clare, legate de �apte 

priorit��i, majoritatea de mediu: schimbarea climatic� �i energia curat�, transportul 

durabil, consumul �i produc�ia durabile, conservarea �i managementul resurselor 

naturale, s�n�tatea public�, incluziunea social�, demografia �i migra�ia, s�r�cia. 

 Problema schimb�rilor climatice a c�p�tat amploare în ultimii ani din cauza 

efectelor generate de acestea: cre�terea temperaturii globale, seceta, inunda�iile, 

incendiile, nivelul ridicat al emisiilor de dioxid de carbon �i necesitatea reducerii 

acestora etc. Consiliul European din martie 2007 a stabilit reducerea cu 20% a emisiilor 

de gaze cu efect de ser� pân� în 2020, fa�� de nivelul acestora din 1990, reducerea 

consumului de eneregie cu 20% �i un prag minim de 20% pentru utilizarea energiilor 

regenerabile pân� în 2020 (20, 20, 20). 

 În cadrul societ��ii informa�ionale, tehnologiile informa�ionale �i de comunica�ie 

(TIC) reprezint� un sector major al activit��ii economice, generând aproape 6% din PIB-

ul Uniunii Europene. Deoarece acest sector este de o importan�� vital� pentru cre�terea 

eficien�ei �i competitivit��ii tuturor sectoarelor productive �i de prest�ri de servicii, 

Uniunea European� urm�re�te s� asigure accesul cet��enilor �i întreprinderilor la o 

infrastructur� de comunica�ii �i la o gam� larg� de servicii la standarde interna�ionale �i 

pu�in costisitoare. Fiecare cet��ean trebuie s� aib� cuno�tin�ele necesare pentru a tr�i 

�i a munci în aceast� nou� societate informa�ional�, Uniunea European� punând un 

accent sporit pe educa�ia pe tot parcursul vie�ii, ca o component� de baz� a modelului 

social european. 

 Cercetarea, educa�ia �i inovarea formeaz� o structur� indispensabil� pentru o 

economie dinamic�, bazata pe cunoa�tere - triunghiul cunoa�terii. Institutul Tehnologic 

European va interconecta cele trei componente, rezultatele ob�inute din cercetare 

urmând s� fie transpuse în activita�ile comerciale. 

 Prevederile comunitare referitoare la oportunit��i egale / �anse egale / cre�tere 

economic� �i ocupare a for�ei de munc� se reg�sesc în Politica social� �i de ocupare a 
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for�ei de munc�, având dou� componente de baz�: Strategia European� pentru 

Ocupare �i Agenda Social�. În cadrul Strategiei Europene pentru Ocupare, statele 

membre adopt� în comun linii directoare pentru ocupare, care vin în sprijinul politicilor 

na�ionale de atingere a obiectivelor de ocupare total� a for�ei de munc�, de 

îmbun�t��ire a calita�ii �i productivit��ii muncii �i de int�rire a coeziunii sociale �i 

teritoriale. Agenda Social� acoper� m�surile menite s� creeze noi locuri de munca, s� 

lupte împotriva s�r�ciei �i s� promoveze egalitatea de �anse pentru to�i. Implementarea 

politicii sociale este sus�inut� de dou� agen�ii europene: Agen�ia European� pentru 

Securitate �i S�n�tate în Munc� �i Funda�ia European� pentru Îmbun�t��irea Condi�iilor 

de Via�� �i de Munc�. 

 Obiectivele politicii Uniunii Europene pentru o mai bun� legiferare cuprind 

simplificarea �i îmbun�t��irea reglement�rii existente, pentru a elabora mai bine 

legisla�ia �i pentru a consolida respectarea �i eficacitatea normelor, în baza principiului 

propor�ionalit��ii. În contextul Strategiei Lisabona revizuite, Comisia European� a lansat 

o vasta strategie privind o mai bun� legiferare pentru a asigura contribu�ia cadrului 

comunitar de reglementare la realizarea obiectivului de cre�tere economic� �i ocupare 

a for�ei de munc�, având în vedere �i obiectivele sociale �i de mediu �i avantajele 

pentru cet��eni �i pentru administra�iile na�ionale. 

 Alegerea Uniunii Europene de a adopta multilingvismul în mod oficial drept 

instrument de guvernare este unic� în lume. Pentru Uniunea European�, utilizarea 

limbilor cet��enilor ei este unul dintre factorii care contribuie la transparen��, legitimitate 

�i eficien��. Conform Tratatului de la Lisabona, semnat în decembrie 2007 de �efii de 

stat sau de guvern ai statelor membre, Uniunea European� respecta boga�ia diversit��ii 

sale culturale �i lingvistice �i vegheaz� la protejarea �i dezvoltarea patrimoniului cultural 

european. 

 În cazul României, în pofida importan�ei incontestabile a dimensiunii teritoriale, 

pentru succesul complet al tranzi�iei �i restructur�rii economice, în primii ani dupa 1989 

nu s-a acordat aten�ia corespunz�toare dimensiunii regionale. 

 Abia în 1995, cu ocazia elabor�rii strategiei de preg�tire a ader�rii României la 

Uniunea European�, a trebuit s� se admit� c� luarea în considerare în mod explicit a 
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problemelor regiunilor, a problemelor colectivit��ilor locale, reprezint� un element cheie 

pentru realismul �i coeren�a strategiei de dezvoltare la nivel na�ional, numai astfel fiind 

posibil s� se dep��easc� decalajul dintre teorie �i practic� în dezbaterile despre 

descentralizare, autonomie administrativ� local� pe de o parte �i cele despre integrarea 

European�, cooperarea transfrontalier�, re�elele teritoriale, pe de alt� parte. 

 În România, conceptul care st� la baza politicii de dezvoltare regional� a fost 

dezvoltat pe baza unor studii �i analize elaborate la cererea Guvernului, prin programul 

PHARE, formulat în "Carta Verde a Dezvolt�rii Regionale în România". 

 Aceast� noua situa�ie, a venit în intâmpinarea unor necesit��i reale ale 

colectivit��ilor locale �i regionale din �ara noastr� �i poate fi caracterizat� ca 

reprezentând un nou mod de abordare a dezvolt�rii, o abordare de jos în sus, bazat� 

pe ini�iativele, planurile �i programele de dezvoltare ale colectivit��ilor locale �i 

regionale. 

 

 C. POLITICA EUROPEAN
 CU ORIZONT 2020 

 Strategia de Dezvoltare a comunei P�tr�u�i vizeaz� orizontul 2020. În acest 

context, consider�m relevant� cunoa�terea direc�iilor prioritare de dezvoltare prev�zute 

la nivelul Uniunii Europene pentru perioada urm�toare de programare, respectiv 2014 - 

2020. 

 Europa trece printr-o perioad� de transformare. Criza a anulat ani de progrese 

economice �i sociale �i a pus în eviden�� deficien�ele structurale ale economiei Europei. 

Între timp, lumea evolueaz� rapid, iar provoc�rile pe termen lung (globalizarea, 

presiunea exercitat� asupra resurselor, îmb�trânirea) se intensific�. UE trebuie s� se 

ocupe acum de propriul viitor. Europa poate reu�i dac� ac�ioneaz� în mod colectiv, ca 

Uniune. Avem nevoie de o strategie care s� ne permit� s� ie�im din criz� mai puternici 

�i care s� transforme UE într-o economie inteligent�, durabil� �i favorabil� incluziunii, 

caracterizat� prin niveluri ridicate de ocupare a for�ei de munc�, productivitate �i 

coeziune social�. Europa 2020 ofer� o imagine de ansamblu a economiei sociale de 

pia�� a Europei pentru secolul al XXI-lea. 
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 D. FONDURILE EUROPENE DISPONIBILE 

 Fiec�rei politici europene îi corespund anumite fonduri structurale �i/sau 

complementare. Aceast� separare pe politici specifice a Fondurilor cu ac�iune 

structural� pentru perioada 2007 - 2013 a rezultat ca urmare a reformei Politicii de 

Coeziune, necesar� în condi�iile extinderii f�r� precedent a Uniunii Europene. În plus, 

pentru simplificare �i pentru a sus�ine reforma Politicii Agricole Comune �i a Politicii 

Comune de Pescuit efectuat� în 2002/2003, fondurile pentru agricultur� �i pescuit au 

fost transferate c�tre politicile aferente, nemaifiind încadrate în Fondurile Structurale, 

dar func�ionând pe aceea�i tipologie. 

 Obiectivele prioritare ale Fondurilor Structurale pentru perioada 2007 - 2013 sunt 

reglementate prin Regulamentul Consiliului (EC) Nr. 1083/2006 din 11 Iulie 2006. 

 1. Obiectivul Convergen��: promoveaz� dezvoltarea �i ajust�rile structurale ale 

regiunilor care înregistreaz� întârzieri în dezvoltare. 

Este finan�at prin FEDR, FSE, Fondul de Coeziune; 

Acoper� zone NUTS nivel II (nivel-regiune), al c�ror PIB pe locuitor este sub 75% din 

media UE. 

 

 2. Obiectivul Competitivitate regional� �i ocuparea for�ei de munc�: sprijin� 

regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergen��. 

Este finan�at de FEDR �i FSE; 

Acoper� zonele NUTS nivel III (nivel-jude�) sau mai mici, inclusiv zone cu schimb�ri 

socio-economice în sectoarele industrial �i de servicii, zone rurale în declin, zone 

urbane în dificultate �i zone dependente de pescuit. 

 

 3. Obiectivul Cooperare teritorial� European�: sprijin� regiuni, jude�e �i zone 

transna�ionale. 

Este finan�at de FEDR; 
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Acopera zonele NUTS nivel III (nivel-jude�) ce sunt grani�e interne ale UE, precum �i 

anumite grani�e externe. 

 

 I.1.2. DOCUMENTE PROGRAMATICE PENTRU ALOCAREA 

FONDURILOR EUROPENE 

 

 A. DOCUMENTE STRATEGICE NA	IONALE 

 Documentele strategice na�ionale sunt documentele în baza c�rora se vor 

distribui fondurile europene în intervalul programatic 2007 - 2013. În vreme ce la nivel 

european Regulamentele Comunitare privind alocarea fondurilor structurale �i de 

coeziune traseaza baza legal� de alocare a acestora, Statele Membre trebuie s� î�i 

definitiveze Programele Na�ionale de Dezvoltare, Planurile Opera�ionale Sectoriale �i 

Planurile Na�ionale Strategice de Dezvoltare Rural� în vederea stabilirii obiectivelor 

strategice, a axelor prioritare de ac�iune �i a opera�iunilor indicative pentru ob�inerea 

fondurilor. 

 Fiecare Stat Membru stabile�te propriile obiective strategice de dezvoltare pentru 

a c�ror realizare se elaboreaza un Plan na�ional de Dezvoltare (PND), în colaborare cu 

actorii economici �i sociali relevan�i. 

 Statul Membru �i Comisia European� discut� asupra con�inutului Planului 

Na�ional de Dezvoltare �i, pe baza acestuia, definesc cea mai adecvat� repartizare a 

fondurilor na�ionale �i comunitare necesare implement�rii lui. Documentul rezultat, în 

ceea ce prive�te atingerea obiectivelor de coeziune, este Cadrul Na�ional Strategic de 

Referin�� (CNSR). Documentele similare pentru Agricultur� �i Pescuit sunt Planul 

Na�ional Strategic de Dezvoltare Rural�, respectiv Planul Na�ional Strategic pentru 

Pescuit �i Acvacultur�. 

 Ca urmare a negocierilor, Comisia adopta CNSR �i programele sale opera�ionale 

regionale sau sectoriale (POS-uri), în func�ie de concordan�a celor din urm� cu 

scopurile �i priorit��ile PND �i ale Directivelor Strategice Comunitare referitoare la 

coeziune. 
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 Planul na�ional de Dezvoltare 2007 - 2013 

 PND 2007 - 2013 încearc� s� reflecte cât mai fidel priorit��ile stringente de 

dezvoltare ale României la nivel na�ional, regional �i local �i propune sus�inerea 

acestora prin investi�ii publice concentrate, alocate pe baz� de programe �i proiecte. 

Implementarea strategiei de dezvoltare prin utilizarea eficient� a fondurilor prev�zute, 

atât interne, cât �i externe, va conduce, la orizontul anului 2013, la o Românie 

competitiv�, dinamic� �i prosper�, integrat� cu succes în Uniunea European� �i aflat� 

pe un trend de dezvoltare rapid� �i durabil�. 

 

 OBIECTIVUL GLOBAL vizeaz�: Reducerea cât mai rapid� a disparit��ilor de 

dezvoltare socio-economic� între România �i Statele Membre ale Uniunii Europene. 

 Obiectivul global al PND, ce vizeaz� reducerea disparit��ilor de dezvoltare socio-

economic� fa�� de Uniunea European�, se sprijin� pe trei obiective specifice: 

 - cre�terea competitivit��ii pe termen lung a economiei române�ti; 

 - dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baz�; 

 - perfec�ionarea �i utilizarea mai eficient� a capitalului uman autohton. 

 În vederea atingerii obiectivului global �i a obiectivelor specifice pentru perioada 

2007 - 2013, m�surile �i ac�iunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a �ase priorit��i 

na�ionale de dezvoltare: 

 - cre�terea competitivit��ii economice �i dezvoltarea economiei bazate pe 

cunoa�tere; 

 - dezvoltarea �i modernizarea infrastructurii de transport; 

 - protejarea �i îmbun�t��irea calit��ii mediului; 

 - dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocup�rii �i a incluziunii sociale �i 

înt�rirea capacit��ii administrative; 

 - dezvoltarea economiei rurale �i cre�terea productivit��ii în sectorul agricol; 

 - diminuarea disparit��ilor de dezvoltare între regiunile ��rii. 
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 Eforturile comune ale statului român �i ale Uniunii Europene în domeniul politicii 

de coeziune sunt concretizate în ceea ce se nume�te Cadrul Na�ional Strategic de 

Referin�� (CNSR). Fondurile structurale vor fi alocate în baza priorit��ilor din CNSR. 

 

 Cadrul Strategic Na�ional de Referin��. 

 Scopul principal al Cadrului Strategic Na�ional de Referin�� (CSNR) este de a 

înt�ri concentrarea strategic� politicilor economice, de coeziune social� �i regionale ale 

României, precum �i de a stabili leg�turile potrivite �i corecte cu politicile Comisiei 

Europene, în principal cu Strategia de la Lisabona, care elaboreaz� politici de 

dezvoltare economic� �i de creare de noi locuri de munc�. 

 

 Obiectivul CSNR : Reducerea disparit��ilor de dezvoltare economic� �i social� 

dintre România �i statele membre UE, Reducerea disparit��ilor fa�� de UE prin 

generarea unei cre�teri suplimentare de 10% a Produsului Intern Brut pân� în 2015. 

 

 Programele Opera�ionale pe care le va derula România în perioada 2007 - 2013 

sunt structurate dup� cum urmeaz�: 

Pentru obiectivul Convergen��: Programul Opera�ional Regional (finan�at de FEDR) 

Programul Opera�ional Sectorial Cre�terea Competitivit��ii Economice (finan�at de 

FEDR) 

Programul Opera�ional Sectorial Mediu (finan�at de FEDR �i FC) 

Programul Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (finan�at de FSE) 

Programul Opera�ional Sectorial Transport (finan�at de FEDR �i FC) 

Programul Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Capacit��ii Administrative (finan�at de 

FSE) 

Programul Opera�ional Sectorial Asisten�� Tehnic� (finan�at de FEDR) 
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 Pentru obiectivul Cooperare Teritorial� European�: 

 - cu alte State Membre: 

Programul Opera�ional România - Bulgaria (finan�at de FEDR) Programul Opera�ional 

România - Ungaria (finan�at de FEDR) Programul Opera�ional Transna�ional (SEE) 

(finan�at de FEDR) Programul Opera�ional Interregional (finan�at de FEDR), respectiv 

programele: 

INTERREGIV C 

URBACTII 

ESPON 2013 

INTERACT II 

 - cu State Nemembre: Programul de Cooperare Transfrontalier� cu Republica 

Moldova �i Ucraina (finan�at de Instrumentul European de Vecin�tate �i Parteneriat - 

IEVP) 

Programul de Cooperare Transna�ional� în Zona M�rii Negre (finan�at de Instrumentul 

European de Vecin�tate �i Parteneriat - IEVP) 

Programul de Cooperare Transfrontalier� cu Serbia (finan�at de Instrumentul de Pre-

Aderare - IPA) 

 

  B. PROGRAME OPERA	IONALE 

 

 1. Programul Opera�ional Regional (POR) 

 Obiectivul general const� în sprijinirea dezvolt�rii economice, sociale, echilibrate 

teritorial �i durabile a regiunilor din România, �inând seama de nevoile �i resursele 

specifice ale acestora �i punând accentul pe polii urbani de cre�tere, pe îmbun�t��irea 

mediului de afaceri �i a infrastructurii de baz�. Regiunile României, în special cele mai 
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pu�in dezvoltate, ar putea deveni zone mai atractive în ceea ce prive�te locuirea, 

interesul turistic, investi�iile �i pia�a for�ei de munc�. 

 Obiectivul strategic al programului cuprinde: 

• crearea a 15.000 de noi locuri de munc� p�nâ la sfâr�itul anului 2015. 

• reducerea disparit��ilor dintre regiuni cu privire la PIB pe cap de locuitor în 

perioada 2007 - 2015. 

 Se preconizeaz� c� punerea în aplicare a acestui program va crea condi�ii mai 

bune pentru dezvoltarea economic� �i social� echilibrat� teritorial a tuturor regiunilor din 

România �i a polilor urbani de cre�tere care sprijin� dezvoltarea. 

 

 2. Programul Opera�ional Sectorial „Cre�terea competitivit��ii economice" 

 Obiectivul general îl constituie cre�terea productivit��ii societ��ilor române�ti în 

conformitate cu principiile dezvolt�rii durabile �i reducerea disparit��ilor comparativ cu 

productivitatea medie a Uniunii Europene. 	inta o reprezint� o cre�tere anuala medie a 

PIB per salariat de aproximativ 5,5%. Aceasta va permite României s� ating� 

aproximativ 55% din productivitatea medie a UE pân� în 2015. 

 

 3. Programul Opera�ional Sectorial de Mediu 

 Obiectivul global al programului îl reprezint� îmbun�t��irea nivelului de trai �i a 

mediului, insistând în special pe respectarea legisla�iei europene în domeniul mediului. 

 

 4. Programul Opera�ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

 Obiectivul general al programului este dezvoltarea capitalului uman �i cre�terea 

competitivit��ii, prin corelarea educa�iei �i înv���rii pe tot parcursul vie�ii cu pia�a muncii 

�i asigurarea de oportunit��i sporite pentru participarea viitoare pe o pia�� a muncii 

modern�, flexibil� �i inclusiv� a 1.650.000 de persoane. 
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 5. Programul Opera�ional - Transport 

 Obiectivul principal în sectorul transporturilor este acela de a oferi o infrastructur� 

dezvoltat� în mod adecvat, modern� �i durabil�, intre�inut� în mod corespunz�tor, care 

s� faciliteze o circula�ie sigur� �i eficient� a persoanelor �i a bunurilor la nivel na�ional �i 

european �i care s� contribuie în mod pozitiv �i semnificativ la dezvoltarea economic� a 

României. 

 

 6. Programul Opera�ional pentru Asisten�� Tehnic� 

 Obiectivul Programului Opera�ional pentru Asisten�� Tehnic� (PO AT) la nivel 

na�ional const� în asigurarea sprijinului pentru coordonarea �i implementarea fondurilor 

regionale în România, garantarea unui sistem fiabil de management �i de monitorizare 

�i asigurarea unei transmiteri coordonate de mesaje generale referitoare la 

instrumentele structurale. Toate aceste obiective se reflect� în absorb�ia global� �i 

folosirea eficient� a interven�iilor instrumentelor structurale. 

 

 7. Programul Opera�ional Dezvoltarea Capacitatii Administrative 

 Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei 

administra�ii publice mai eficiente �i mai eficace în beneficiul socio-economic al 

societ��ii române�ti. 

 

 8.Planul na�ional de Dezvoltare Rural�  

 Are ca obiectiv dezvoltarea competitivit��ii economice a zonelor rurale, 

conservând mediul �i accentuând prezen�a popula�iei. 

 

 Pornind de la aceast� strategie sunt definite priorit��ile de ac�iune pentru politici 

�i programe na�ionale destinate dezvolt�rii rurale �i pentru sprijinul comunitar. 

Programele na�ionale �i Programul na�ional de Dezvoltare Rurala finan�at din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rural� intervin în mod complementar. 
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 I.1.3. CONTEXTUL REGIONAL 

 

 Regiunile de dezvoltare din România, în numar de opt, sunt "zone ce corespund 

unor grup�ri de jude�e, constituite prin asocierea voluntar� a acestora pe baz� de 

conven�ie semnat� de reprezentan�ii consiliilor jude�ene �i, respectiv, ai Cosiliului 

General al Municipiului Bucure�ti". Ele constituie "cadrul de concepere, implementare �i 

evaluare a politicilor de dezvoltare regional�, precum �i de culegere a datelor statistice 

specifice, în conformitate cu reglement�rile europene emise de Eurostat pentru nivelul 

al doilea de clasificare teritorial�, NUTS 2, existent în Uniunea European�" (Legea 

315/2004 privind dezvoltarea regional� în România, cu modific�rile �i complet�rile 

ulterioare). 

 La nivel regional, s-au realizat strategii pentru fiecare din cele 8 regiuni ale 

României în vederea atingerii unui grad comparabil de dezvoltare la nivelul acestora. 

Se urmare�te, a�adar, prin strategiile regionale, echilibrarea situa�iilor economice, 

sociale �i culturale în toate regiunile ��rii. 

 Priorit��ile, obiectivele �i liniile de interven�ie prioritare ale acestor strategii de 

dezvoltare regionale sunt concordante cu liniile directoare de nivel na�ional �i european 

�i trebuie s� integreze, de asemenea, �i priorit��ile strategice ale unit��ilor administrativ-

teritoriale din cadrul regiunii. Acesta este principalul motiv pentru care cunoa�terea 

strategiei regionale este relevant� în procesul de fundamentare a strategiei comunale. 

 Planul de Dezvoltare Regional� a Regiunii Nord-Est 2007 - 2013 

 A�adar, pentru comuna P�tr�u�i, este relevant Planul de Dezvoltare Regional� a 

Regiunii Nord-Est, din care face parte. 

 Planul de Dezvoltare Regional� Nord-Est (PDR Nord-Est) reprezint� cererea de 

finan�are a regiunii, fiind instrumentul prin care regiunea î�i promoveaz� priorita�ile �i 

interesele în domeniul economic �i social, reprezentând în acela�i timp contribu�ia 

regiunii la elaborarea Planului na�ional de Dezvoltare �i a Programelor Opera�ionale. În 

perioada martie 2004 - februarie 2005 a fost elaborat, în cadrul unui larg parteneriat 

regional, PDR Nord-Est 2007 - 2013, stabilit conform Hot�rârii de Guvern 115/2004 

privind elaborarea în parteneriat a Planului na�ional de Dezvoltare. 
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 Obiectivul general al Strategiei Regionale Nord-Est 2007 - 2013 este reducerea 

decalajului existent fa�� de regiunile dezvoltate ale României prin cre�terea gradului de 

competitivitate �i atractivitate regional�. 

 Direc�ii strategice de dezvoltare. 

 Strategia Regional� Nord-Est 2007 - 2013 con�ine priorit��i �i m�suri ce vor 

putea fi sus�inute din instrumente europene de finan�are prin Programul Opera�ional 

Regional, Programe Opera�ionale (Transport, Mediu, Cre�terea Competitivit��ii 

Economice, Dezvoltarea Resurselor Umane, Dezvoltarea Capacit��ii Administrative), 

Programul na�ional pentru Dezvoltare Rural�, precum �i din alte surse de finan�are, 

având urm�toarele axe prioritare: 

Prioritatea 1 - Infrastructura �i mediul 

Prioritatea 2 - Sprijinirea afacerilor 

Prioritatea 3 - Turism 

Prioritatea 4 - Dezvoltare rural� 

Prioritatea 5 - Dezvoltarea resurselor umane �i a serviciilor sociale 

 

 Planul Regional de Ac�iune pentru Dezvoltarea Înv���mântului Profesional �i 

Tehnic (PRAI) Nord-Est 2007 - 2013 

 

 Un alt document strategic regional esen�ial este Planul Regional de Ac�iune 

pentru Dezvoltarea Inv���mântului Profesional �i Tehnic 2007 - 2013. PRAI Nord-Est 

reprezint� un document de anticipare timpurie a cererii de for�� de munc� �i planificare 

a ofertei de educa�ie �i formare profesionala prin înv���mânt profesional �i tehnic în 

perspectiva anului 2013. 

 Obiectivul general al PRAI Nord-Est este dezvoltarea structurii IPT în 

concordan�� cu dinamica unei societ��i bazate pe cunoa�tere, cu tendin�ele dezvolt�rii 

socio-economice din regiunea Nord-Est. 

 Obiectivele specifice sunt: 



Strategia de dezvoltare economică și socială a comunei Pătrăuți, județul Suceava pentru perioada 

2014 - 2020 

 

Pătrăuți, 2014 Page 59 

 

Obiectiv 1: Adaptarea re�elei �colare �i a ofertei de formare profesional� ini�ial� la 

cerin�ele pie�ei muncii �i a op�iunilor elevilor. 

Obiectiv 2: Cre�terea ponderii popula�iei cu grad ridicat de calificare prin programe de 

formare profesional� continu�. 

Obiectiv 3: Asigurarea egalit��ii de �anse în formarea ini�ial� 

Obiectiv 4: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigur�rii calit��ii 

în formare 

Obiectiv 5: Dezvoltarea infrastructurii unit��ilor �colare IPT, în vederea asigur�rii calit��ii 

în formare 

Obiectiv 6: Modernizarea programelor de studiu ale universit��ilor în acord cu cerin�ele 

dezvolt�rii socio-economice din regiunea Nord-Est 

 

 Planul Regional de Ac�iune pentru Turism (PRAT) Nord-Est 2008 - 2013 

 Un alt document important pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est �i în special 

pentru dezvoltarea comunei P�tr�u�i, care are un bun poten�ial turistic, este Planul 

Regional de Ac�iune pentru Turism (PRAT) Nord-Est 2008 - 2013. Elaborarea PRAT 

Nord-Est reprezint� o etap� important� în demersurile prin care turismul poate deveni 

un domeniu de activitate economic� dintre cele mai importante pentru Regiunea Nord-

Est, prin dezvoltarea c�ruia s� se creeze noi locuri de munc�, s� fie prezervate cele 

existente, s� contribuie la îmbun�t��irea performan�elor economice ale zonei �i la 

crearea unei imagini distinctive ca regiune turistic�. 

 Obiectivul general al PRAT Nord-Est este dezvoltarea turistic� durabil�, 

cre�terea competitivit��ii �i atractivit��ii turistice a Regiunii Nord-Est prin valorificarea 

patrimoniului natural �i antropic �i cre�terea calit��ii produselor �i serviciilor turistice. 

Documentul stabile�te �i care sunt �intele vizate în sectorul turistic la nivel regional, 

respectiv: 

 Cre�terea anual�a num�rului de turi�ti str�ini �i români - minim 20% în 2013 fa�� 

de 2006 (valoare de referin�� în anul 2006 - 678.000 turi�ti); 
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Cre�terea duratei medii a sejurului în regiune - minim 10% în 2013 fa�� de 2006 

(valoare de referin�� în anul 2006 - 2,36 nop�i/turist); 

 Cre�terea contribu�iei turismului la formarea PIB regional - minim 10% anual 

(valoare de referin�� în anul 2006 - hoteluri �i restaurante reprezint� 8,35% din PIB 

regional). 

 Direc�iile strategice de dezvoltare a turismului stabilite de PRAT Nord-Est sunt: 

Cre�terea atractivit��ii turistice regionale prin modernizarea infrastructurii de turism 

Dezvoltarea produselor turistice, îmbun�t��irea marketingului destina�iei �i a sistemului 

de promovare 

  Cre�terea competitivit��ii structurilor turistice �i a serviciilor furnizate 

 Dezvoltarea resurselor umane în sectorul turistic. 

 Aceste obiective, priorit��i �i/sau direc�ii de dezvoltare strategice stabilite în 

cadrul documentelor strategice regionale sus-men�ionate confer� cadrul general de 

dezvoltare a jude�elor din regiune, acestea din urma vizând în plus, valorificarea 

poten�ialului local �i jude�ean �i asigurarea complementarit��ii economico-sociale a 

zonei. Consiliul Local P�tr�u�i are în vedere priorit��ile regionale �i propune o strategie 

de dezvoltare a comunei conform� cu acestea �i cu priorit��ile stabilite la nivel na�ional. 

 

 I.1.4. CONTEXTUL JUDE�EAN 

 La nivel jude�ean este întocmit� Strategia de dezvoltare economic� �i social� a 

jude�ului Suceava 2011 - 2020. 

 Portofoliul de proiecte al jude�ului Suceava include: 

• Proiecte de infrastructur�, de reabilitare urban� �i de mediu  

• Proiecte vizând cre�terea competitivit��ii economice  

• Proiecte în domeniul s�n�t��ii, al înv���mântului �i proiecte sociale  

• Proiecte in domeniul turismului  

• Proiecte de dezvoltare rural� 
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• Proiecte de dezvoltare a resurselor umane  

• Proiecte de dezvoltare a capacit��ii administrative  

• Proiecte de cooperare transfrontalier�, transna�ional� �i interregional�, 

 Obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare economic� �i social� a 

jude�ului Suceava în perioada 2011 – 2020 identificate sunt:  

• Dezvoltarea echilibrat� a infrastructurii, coordonat� cu implementarea sistemelor 

adecvate de management al capitalului natural �i de prevenire �i gestionare a 

riscurilor naturale.  

• Gestionarea eco-eficient� a consumului de resurse �i valorificarea maximal� a 

acestora prin promovarea unor practici de consum �i produc�ie care s� permit� o 

cre�tere economic� sustenabil� pe termen lung �i crearea de noi locuri de 

munc�.  

• Dezvoltarea sectorului educa�ional, promovarea educa�iei formale �i non-formale 

�i a unui stil de via�� s�n�tos.  

• Crearea condi�iilor pentru o pia�� a muncii flexibil�, în care oferta de munc� este 

adaptat� permanent cerin�elor angajatorilor �i promovarea accesului egal la 

servicii sociale �i de s�n�tate de calitate.  

• Cre�terea contribu�iei economiei rurale la dezvoltarea jude�ului prin stimularea 

spiritului antreprenorial si valorificarea resurselor specifice spa�iului rural.  

• Promovarea �i valorificarea resurselor turistice ale jude�ului Suceava.  

• Dezvoltarea capacit��ii administrative la nivelul jude�ului Suceava.  

• Cre�terea gradului de acces �i utilizare a tehnologiilor informa�iei �i comunic�rii 

la nivelul jude�ului Suceava.  

• Dezvoltarea infrastructurii culturale �i valorificarea mo�tenirii culturale �i istorice 

existente la nivelul jude�ului Suceava.  

• Îmbun�t��irea continu� a rela�iilor interna�ionale si dezvoltarea parteneriatelor 

intra- �i inter-regionale. 
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 CAPITOLUL II. ANALIZA SWOT PE DOMENII 

 

 II.1. CADRUL NATURAL 

  

Puncte tari Puncte slabe 

-Poten�ial turistic; 

-Valoare mare a p�durilor din punc de 

vedere economic �i ecologic; 

-Existen�a paji�tilor �i a p��unilor 

favorizeaz� dezvoltarea sectorului 

zootehnic; 

-Existen�a unor resurse de subsol. 

-Nevalorificarea la nivel corespunz�tor a 

poten�ialului natural; 

-La exploatarea p�durilor înc� se folosesc 

tehnologii care degradeaz� mediul; 

-Datorit� p��unatului excesiv exist� 

terenuri degradate. 

 

Oportunit��i Amenin��ri 

-Adoptarea unor m�suri de extindere a 

fondului forestier prin împ�duriri, ce 

conduc la diminuarea efectelor 

de�ertific�rii, degrad�rii terenurilor 

agricole, eroziunii eoliene �i pluviale; 

-Conservarea biodiversit��ii reprezint� o 

tem� de interes la nivel na�ional �i 

european; 

-Accesul la finan��ri europene alocate în 

baza programelor opera�ionale regionale 

sau sectoriale, dar �i la cele alocate în 

baza programelor vizând cooperarea 

transfrontalier� sau interegional�. 

-Cre�terea economic� poate avea ca 

rezultat cre�terea presiunii asupra 

biodiversit��ii; 

-Dispari�ia unor specii de plante sau 
animale; 

-Grad sc�zut de valorificare a 

oportunit��ilor de cooperare 

transfrontalier�, comparabil cu poten�ialul 

de colaborare. 
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 II.2. ACTIVIT��ILE ECONOMICE �I TURISMUL 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-Num�rul de înmatricul�ri înregistrate la 

ORC Suceava înregistreaz� o cre�tere; 

-P�strarea me�te�ugurilor �i a meseriilor 

tradi�ionale; 

-Cre�terea gradului de dotare în 

agricultur�: m�rirea parcului de ma�ini, 

tractoare �i utilaje agricole în perioada 

2008 - 2010; 

-Evolu�ia pozitiv� a sectorului zootehnic în 

ultimii 3 ani. 

-Sc�derea drastic� a numarului de SRL-uri 

nou înregstrate în anul 2010; 

-Sc�derea num�rului intreprinderilor în 

perioada 2007 – 2009; 

-Suprafa�a total� cultivat� în agricultur� 

ecologic� în sc�dere. 

Oportunit��i Amenin��ri 

-Prognoza realizat� de Comisa Na�ional� 

de Prognoz� pentru perioada 2011 - 2015 

relev� o tendin�� favorabil� pentru jude�ul 

Suceava, în spe�� �i pentru comuna 

P�tr�u�i,  cre�terea real� a PIB/locuitor în 

euro estimându-se a fi mai mare decât 

media regiunii, iar rata �omajului mai mic� 

decât media pe regiune. 

 

-Proceduri dificile de ob�inere a avizelor 

(de ex. mediu) de c�tre societ��ile 

comerciale; 

-Fenomenul   globaliz�rii   /   integr�rii  

poate marginaliza anumite sectoare ale 

economiei �i chiar s� duc� la dispari�ia 

acestora; 

-Accentuarea procesului de 

dezindustrializare. 
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 II.3. POPULA�IA �I RE�EAUA DE LOCALIT��I 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-Trendul ascendent al popula�iei cu vârste 

cuprinse între 15 �i 59 de ani; 

-Durata medie de via�� este în cre�tere, 

atingând valoare de 74,26 ani în perioada 

2007 - 2009; 

-Num�rul locuin�elor este în cre�tere. 

-Evolu�ia descendent� a grupei de vârst� 

tinere (0-14 ani) a popula�iei; 

-Sold migratoriu intern negativ în perioada 

de referin�� 2007 -2009; 

-Cel mai mare num�r de �omeri se 

înregistreaz� în cadrul grupelor de vârsta 

tinere: 40-49 de ani, sub 25 de ani �i 30 - 

39 de ani. 

Oportunit��i Amenin��ri 

- Prognozele CNP arat� c� num�rul mediu 

de salaria�i în perioada 2014 - 2016 va fi în 

cre�tere; 

- Reducerea �omajului prin adaptarea 

înv���mântului �i instruirii profesionale la 

necesit��ile pie�ei muncii; 

- Existen�a Programului Opera�ional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 

cu axele sale prioritare privind alocarea 

fondurilor europene pentru activit��i din 

domeniul resurselor umane. 

-Condi�iile economice, lipsa serviciilor 

medicale; 

-Cre�terea indicelui de îmb�trânire 

demografic�; 

-Sc�derea num�rului de speciali�ti din 

diverse domenii cauzat de migrarea for�ei 

de munc� cu nivel de educa�ie ridicat în 

afara ��rii sau c�tre alte regiuni; 

-Motiva�ie sc�zut� în rândul tinerilor de a 

participa la programe de formare 

profesional�. 

 

 

 

 

 

 



Strategia de dezvoltare economică și socială a comunei Pătrăuți, județul Suceava pentru perioada 

2014 - 2020 

 

Pătrăuți, 2014 Page 65 

 

 II.4. AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-Gradul de racordare la energia electric� 

este mare. 

-Comuna dispune de re�ea de alimentare 

cu gaze naturale; 

 

-Comuna nu dispune de re�ea de 

distribu�ie a energiei termice; 

-Lipsa unor depozite de de�euri zonale 

corespunz�toare si a unor sta�ii de 

transfer. 

Oportunit��i Amenin��ri 

-Existen�a programelor guvernamentale de 

sus�inere a unor investi�ii în domeniul 

reabilit�rii �i extinderii re�elelor de ap�, 

canalizare �i epurare a apelor uzate; 

-Extinderea �i modernizarea serviciilor 

publice de alimentare cu ap�, canalizare �i 

epurare a apelor uzate r�spunde cerin�elor 

cuprinse în directivele europene; 

-Posibilitatea dezvolt�rii  unor tehnologii  

performan�e  în  domeniul  de gestionare a 

de�eurilor �i de reciclare a acestora. 

-Alocarea de resurse reduse sistemului de 

transport rutier; 

-Uzura �i degradarea re�elelor de drumuri; 

-Reducerea investi�iilor publice în 

infrastructur� ca urmare a crizei 

economico-financiare; 

-Lipsa unor interven�ii prompte în vederea 

echip�rii cu sisteme centralizate de apa �i 

canalizare ce poate duce la depopulare; 

-Slaba gestionare a de�eurilor poate 

genera efecte negative asupra st�rii de 

s�n�tate a popula�iei. 
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 II.5. INFRASTRUCTURA DE SUS�INERE A ACTIVIT��ILOR ECONOMICO -
SOCIALE 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-Interesul autorit��ilor administra�iei publice 

locale pentru asigurarea transparen�ei 

proceselor de luare a deciziei; 

-Implicarea activ� a factorilor de decizie în 

aplicarea politicilor �i a planurilor de 

ac�iune economico-social�; 

-Poten�ial de dezvoltare a industriei de 

procesare a produselor agricole. 

-Gradul înc� redus de utilizare a sistemului 

de comunicare on-line �i a internetului în 

cadrul autorit��ilor publice locale; 

 

Oportunit��i Amenin��ri 

-Încurajarea parteneriatelor de tip public-

privat în vederea infiin��rii de servicii 

alternative; 

-Existen�a fondurilor europene pentru 

îmbun�t��irea infrastructurii �i serviciilor 

publice. 

-Insuficien�a resurselor financiare pentru 

realizarea unor proiecte �i cofinan�area 

unor proiecte din fonduri UE; 

-Slaba identificare a unor surse 

suplimentare de finan�are, în condi�ii de 

sustenabilitate, pentru realizarea unor 

proiecte �i programe, în special în 

domeniile infrastructurii, energiei, protec�iei 

mediului, siguran�ei alimentare, educa�iei, 

s�n�t��ii �i serviciilor sociale. 
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 II.6. SISTEMUL DE EDUCA�IE �I ÎNV���MÂNT, CULTURA 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-Fondul de carte bogat; 

-Num�rul abandonurilor �colare a sc�zut; 

-În cazul înv���mântului pre�colar, �colar, 

gimnazial, popula�ia �colar� înregistreaz� 

o cre�tere în anul 2011 - 2012 fa�� de anul 

2010 - 2011. 

 

 

Oportunit��i Amenin��ri 

-Alinierea ofertei de înv���mânt cu 

cerin�ele de pe pia�a muncii. 

-Sistemul inconsistent de repartizare a 

fondurilor în func�ie de costul standard per 

elev. 
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 II.7. S�N�TATEA �I ASISTEN�A SOCIAL� 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-Sc�derea num�rului copiilor cu dizabilit��i 

în perioada 2010 - 2012; 

-Cre�terea num�rului asisten�ilor sociali. 

 

-Sc�derea num�rului personalului sanitar. 

Oportunit��i Amenin��ri 

-Programe de finan�are pentru asisten�a 

social�; 

-Programe de finan�are pentru s�n�tate; 

-Legisla�ia privind cabinetele medicale �i 

posibilitatea moderniz�rii acestora. 

-Subfinan�area, ca urmare a 

descentraliz�rii administrative; 
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 II.8. PROTEC�IA MEDIULUI 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-Existen�a resurselor necesare de ap� 

potabil�, atât din punct de vedere 

cantitativ, cât �i calitativ; 

-Existen�a structurilor institu�ionale de 

baz� pentru protec�ia mediului; 

-Implementarea programelor de 

dezvoltare, privind managementul integrat 

al resurselor de ap� �i managementul 

integrat al de�eurilor; 

-Utilizarea la scar� redus� a pesticidelor �i 

îngr���mintelor, cu efecte favorabile 

asupra dezvolt�rii unei agriculturi 

ecologice; 

-Monitorizarea �i evaluarea permanent� a 

factorilor de mediu; 

-Varietatea �i bog��ia biodiversit��ii; 

-Implicarea activ� a factorilor de decizie în 

aplicarea politicilor �i a planurilor de 

ac�iune pentru protec�ia mediului; 

-Prezen�a pe areale extinse a unor soluri 

cu poten�ial productiv ridicat. 

-Pu�ine fenomene negative de degradare a 

solului, comparativ cu alte zone din �ar�. 

 

-Inexisten�a sistemelor centralizate de 

alimentare cu ap�; 

-Procentul sc�zut al apelor de suprafa�� 

de calitate superioar�; 

-Slaba receptivitate a popula�iei privind 

colectarea corespunz�toare a de�eurilor �i 

achitarea tarifelor pentru serviciul de 

salubritate prestat; 

-Nivelul redus al colect�rii selective a 

de�eurilor, al recicl�rii �i valorific�rii 

acestora; 

-Slaba con�tientizare a popula�iei �i a 

agen�ilor economici privind importan�a 

ariilor protejate; 

-Resurse financiare �i umane insuficiente 

pentru managementul ariilor protejate, a 

speciilor �i habitatelor de interes 

comunitar; 

-Poluarea sonor� cauzat� de aglomerarea 

traficului. 

 

Oportunit��i Amenin��ri 

-Înt�rirea structurilor administrative drept 

element de baz� pentru construirea unui 

sistem robust de management al mediului; 

-Efectele polu�rii aerului �i polu�rii sonore 

asupra st�rii de s�n�tate a popula�iei; 

-Pierderile de energie în locuin�e cauzate 
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-Instruirea permanent� �i specific� pentru 

dezvoltarea capacit�tii profesionale a 

personalului care implementeaz� �i aplic� 

efectiv politicile în domeniul protec�iei 

mediului 

de infrastructura de înc�lzire proast� �i de 

lipsa izola�iei termice; 

-Slaba activitate a autorit��ilor/institu�iilor 

publice. 
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SECTIUNEA C. OBIECTIVE, PRIORIT��I, M�SURI �I AC�IUNI 

 

 CAPITOUL I. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

 I.1. CONCLUZII ALE EVALU�RII SITUA�IEI EXISTENTE LA NIVEL SOCIO-
ECONOMIC ÎN COMUNA P�TR�U�I 

 

 Concluzii ale evalu�rii situa�iei existente la nivel socio-economic în comuna 

P�tr�u�i:  

 Prezent�m, în cele ce urmeaz�, concluziile esen�iale ale analizei cadrului de 

referin�� al comunei P�tr�u�i, pe domenii sectoriale, acelea�i pentru care a fost 

întocmit� situa�ia existent� la nivelul comunei (în cadrul sec�iunii A. a prezentei 

Strategii) si Analiza SWOT (în cadrul sec�iunii B.).  

 

 Cadrul natural  

• Solurile fertile �i re�eaua hidrografic� bogat� justific� necesitatea dezvolt�rii 

agriculturii �i pisciculturii. Dezvoltarea acestor domenii trebuie s� fie coordonat� 

cu cre�terea �i modernizarea parcului de ma�ini, tractoare �i utilaje agricole, 

dezvoltarea sistemelor de iriga�ii �i asigurarea existen�ei resursei umane 

calificate în domeniu.  

• Poten�ialul surselor regenerabile de energie existente la nivelul comunei P�tr�u�i  

(eoliene, solare, din biomas� etc.) trebuie valorificat prin ini�iative publice �i 

private. Valorificarea diversificat� a resurselor regenerabile de energie este 

necesar�, luând în considerare faptul c� exist� diferite tipuri de resurse 

regenerabile disponibile pentru utilizare �i faptul c� produc�ia de energie din 

aceste resurse variaz� în diversele perioade ale anului, în func�ie de condi�iile 

meteorologice. 
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 Activit��ile economice 
i turismul  

• Canalizarea eforturilor de dezvoltare economic� a comunei trebuie direc�ionate 

c�tre sectoarele ce reprezint� poten�ial specific al comunei P�tr�u�i.  

• Sectorul serviciilor �i comer�ului este principalul generator de valoare ad�gat� 

brut� în economia comunei, aceast� evolu�ie înscriindu-se în trendul general 

înregistrat la nivel jude�ean �i na�ional. În structura valorii ad�gate brute pe 

activit��i economice din jude�ul Suceava, agricultura participa în procent de 

14,40%, sectorul industrial î�i aducea aportul în procent de 21,00%, construc�iile 

creau valoare ad�gat� brut� în procent de 7,90% din total, iar serviciile �i 

comer�ul contribuiau cu 56,70%. În evolu�ia viitoare a sectorului ter�iar, accentul 

trebuie s� cad� pe dezvoltarea serviciilor moderne, bazate pe cunoa�tere - fiind 

domenii cu aport sporit de valoare adaugat� brut�.  

• În cadrul anchetei sociologice desf��urate în contextul prezentei strategii la 

nivelul comunei, majoritatea responden�ilor au declarat c� agricultura, precum �i 

industria alimentar� reprezint� domenii cu un poten�ial de dezvoltare foarte mare, 

considerând c� cele mai potrivite investi�ii private în localitate ar fi în aceste 

domenii. În acest context, consider�m c� eforturile actorilor relevan�i în plan 

economic (autorit��ile publice locale, agen�ii economici, etc) trebuie s� vizeze 

valorificarea evolu�iei pozitive a sectorului zootehnic în comun� prin dezvoltarea 

industriei alimentare (prelucrarea c�rnii, prelucrarea laptelui).  

• Poten�ialul agricol extrem de ridicat, care poate fi valorificat f�r� adjuvan�i 

(îngr���minte �i pesticide, plante modificate genetic), precum �i grija pentru 

impactul agriculturii asupra mediului, recomand� comuna P�tr�u�i pentru 

dezvoltarea agriculturii ecologice.  

• Dincolo de importan�a ocrotirii mo�tenirii me�te�ugurilor precum ol�ritul, 

ceramica neagr�, construc�ia instrumentelor populare �i prelucrarea artistic� a 

lemnului, confec�ionarea straielor populare, etc, p�strarea me�te�ugurilor 

tradi�ionale poate reprezenta un generator economic, mai ales în combina�ie cu 

agroturismul �i agricultura ecologic�.  

• Încurajarea ini�iativelor de formare a asocia�iilor �i organiza�iilor profesionale va 

contribui la dezvoltarea �i diversificarea economiei comunei.  
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 Amenajarea teritoriului  

• Infrastructura �i utilit��ile reprezint� condi�ii sine qua non pentru dezvoltarea 

economic� a oric�rei unit��i teritorial-administrative. În acest context, necesitatea 

asigur�rii accesului la re�ele de utilit��i publice �i mic�orarea disparit��ilor dintre 

mediul urban �i rural în domeniul infrastructurii �i utilit��ilor, trebuie s� reprezinte 

o preocupare principal� a autorit��ilor administra�iei publice locale.  

 

 Infrastructura de sus�inere a activit��ilor economico – sociale  

• La nivelul comunei P�tr�u�i, în special în sectorul administrativ, este necesar�  

stimularea utiliz�rii tehnologiilor informa�ionale �i comunica�iilor. Dezvoltarea 

infrastructurii TIC �i cre�terea gradului de utilizare a acesteia în cadrul 

administa�iei publice locale, va contribui la promovarea transparen�ei în 

exercitarea actului administrativ, la reducerea costurilor pentru administra�ia 

public� local� �i la reducerea timpului necesar unor procese administrative 

complexe, cu beneficii atât pentru func�ionarii publici, cât �i pentru cet��eni �i 

mediul de afaceri local. 

• În contextul crizei economice, ce genereaz� efecte negative asupra 

disponibilit��ii fondurilor la nivelul autorit��ilor administra�iei publice, partneriatul 

public-privat reprezint� un instrument modern �i eficient de dezvoltare a 

comunit��ilor locale. Parteneriatul public-privat contribuie implicit la înt�rirea 

sistemului de guvernare �i la dezvoltarea local�. În acela�i timp, acesta poate 

constitui în momente economice critice una dintre principalele surse de 

dezvoltare economic� sau de men�inere a unui grad de dezvoltare constant, de 

creare de locuri de munc� sau de men�inere a unei rate sc�zute a �omajului, de 

creare de resurse bugetare constante �i sigure la bugetele locale. Parteneriatul, 

în sens larg, dintre autorit��ile locale �i sectorul privat institutit prin constituirea 

Grupului de Ac�iune Local� trebuie sus�inut.  

• Roadele eforturilor administra�iei locale s-au concretizat într-un num�r ridicat de 

proiecte cu finan�are european� �i guvernamental� promovate �i implementate la 

nivelul comunei. Capacitatea administrativ� �i institu�ional� a autorit��ii publice 
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locale din comuni, reprezint� un atu important, aceste demersuri trebuind s� 

continue, pentru a contribui în mod eficient la dezvoltarea socio-economic� a 

comunei P�tr�u�i.  

 

 Sistemul de educa�ie �i înv���mânt. Cultura  

• Promovarea societ��ii informa�ionale la nivelul sistemului educa�ional din 

comun�, realizabil� prin cre�terea utiliz�rii TIC în �coal�, va contribui la cre�terea 

atractivit��ii procesului de înv��are, diversificarea metodelor �i practicilor 

didactice �i la deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ. 

Prin construirea de competen�e specifice, elevii vor avea posibilitatea s� 

contribuie în mod activ la valoarea ad�ugat� a procesului educa�ional �i s� 

dezvolate criterii personale de selectare �i utilizare a informa�iei. Pe termen lung, 

ei vor fi  capabili s� utilizeze resursele electronice în orientarea profesional�  �i în 

carier�, în dezvoltarea de noi competen�e pe care le pot pune în valoare pe pia�a 

muncii.  

 

 

 Asisten�a social� 

• Dezvoltarea conceptului de “economie social�” la nivelul comunei P�tr�u�i, prin 

promovarea investi�iilor având drept obiective stimularea particip�rii grupurilor 

vulnerabile pe pia�a for�ei de munc� �i promovarea incluziunii sociale, ar putea 

conduce la diminuarea num�rului de asista�i social �i implicit la cre�terea 

nivelului de trai al locuitorilor comunei. 

  

 Protec�ia mediului 

• Biodiversitatea  favorizeaz� dezvoltarea ecoturismului.  

• Inciden�a zonei la inunda�ii �i alunec�ri de teren trebuie prevenit� prin lucr�ri de 

stabiliz�ri �i regulariz�ri de mal, împ�duriri ale terenurilor degradate, întocmirea 

h�r�ilor cu zone de risc �i dotarea �i eficientizarea serviciilor pentru situa�ii de 

urgen��. De asemenea, consider�m oportun� organizarea unor campanii de 
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promovare a comportamentului adecvat al popula�iei în caz de calamitate 

natural�.  

 Managementul integrat al de�eurilor reprezint� o provocare, cu atât mai mult cu 

cât devine, din ce în ce mai acut, o preocupare nu numai a autorit��ilor publice locale, 

cât �i a agen�ilor economici �i a cet��enilor, în general. O parte important� a 

problemelor în acest sector va fi rezolvat� prin implementarea proiectului “Sistem de 

management integrat al de�eurilor în jude�ul Suceava”. Cu toate acestea îns�, o 

variant� de implicare activ� a agen�ilor economici în gestionarea coerent� a de�eurilor 

poate consta în încurajarea conceptului de „simbioz� industrial�”, constând în ini�iative 

ale reprezentan�ilor mediului de afaceri de a transfera între ei resurse, servicii �i 

capacit��i de care nu mai au nevoie, dar care pot fi folositoare �i cu care se poate crea 

valoare adaugat� de c�tre al�i parteneri. Se salveaz� în felul acesta resurse primare, se 

reduce considerabil cantitatea de de�euri ajuns� la depozite, se reduce agresiunea 

asupra mediului, se genereaz� �i se p�streaz� locuri de munc�, se adaug� valoare 

economic� unor resurse care, altfel, s-ar irosi. 

 

 I.2. VIZIUNEA DE DEZVOLTARE �I OBIECTIVE STRATEGICE 

 În anul 2020, comuna P�tr�u�i va fi o comun� care s-a dezvoltat durabil, 

valorificând poten�ialul economic existent, în scopul: 

• asigur�rii echilibrului între sistemele socio-economice �i poten�ialul natural; 

• existen�ei unei for�e de munc� calificate, pentru care exist� un num�r suficient de 

locuri de munc� bine pl�tite; 

• cre�terii competitivit��ii comunei, prin dezvoltarea sectoarelor economice 

existente, în vederea elimin�rii disparit��ilor intra- �i interregionale, respectiv 

jude�ene; 

• diversific�rii economiei comunei, prin valorificarea eficient�, ecologic� �i durabil� 

a patrimoniului natural, cultural-istoric �i uman �i pozi�ion�rii geografice în zona 

de frontier�; 
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• îmbun�t��irii continue a nivelului de trai a cet��enilor comunei, asigurându-le 

acces egal la utilit��i �i servicii publice calitativ superioare; 

• implic�rii active a institu�iilor pentru dezvoltarea economic� �i social� echilibrat� 

a comunei, consultând democratic comunitatea, partenerii sociali �i mediul de 

afaceri în procesul decizional. 

 

 Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare economic� �i social� a comunei 

P�tr�u�i în perioada 2014 – 2020 const� în dezvoltarea durabil� a comunei P�tr�u�i prin  

valorificarea poten�ialului existent, diversificarea �i extinderea activit��ilor economico-

sociale, în vederea cre�terii nivelului de trai al locuitorilor.  

 Obiectivele strategice ale Strategiei de Dezvoltare economic�  �i social� a 

comunei P�tr�u�i în perioada 2014 – 2020 sunt:  

 1.Valorificarea pozi�iei strategice a comunei la frontiera Uniunii Europene, prin  

eliminarea disparit��ilor economice �i sociale intra- �i interregionale (na�ionale si 

europene), precum �i a disparit��ilor dintre mediul urban �i cel rural în cadrul jude�ului.  

 2.Valorificarea eficient�, ecologic�  �i durabil� a patrimoniului natural �i antropic 

al comunei P�tr�u�i.  

 3.Cre�terea competitivit��ii economice a comunei P�tr�u�i prin diversificarea 

economiei �i promovarea turismului, în vederea cre�rii de noi locuri de munc�, cu 

reflectare direct� în cre�terea nivelului de trai al popula�iei.  

 4.Dezvoltarea �i utilizarea eficient� a capitalului uman, adaptarea calific�rilor 

profesionale la cerin�ele pie�ei �i cre�terea incluziunii sociale. 
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 CAPITOLUL II. OBIECTIVE SPECIFICE, DIREC�II DE DEZVOLTARE, 
M�SURI, PROIECTE 

 

 Obiectivele strategice formulate vor fi opera�ionalizate prin obiective specifice 

pentru atingerea c�rora se vor implementa direc�ii �i sub-direc�ii de dezvoltare.  

 Pentru fiecare obiectiv specific, a fost formulat� o direc�ie de dezvoltare, c�reia îi 

sunt subsumate sub-direc�ii de dezvoltare.  

 În cele din urm�, proiectul este o investi�ie de resurse pe o perioad� determinat�, 

având ca scop realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective precise.  

 Un proiect mai poate fi caracterizat prin:  

 Scop. Proiectul este o activitate cu un set bine precizat de obiective, este destul 

de complex pentru putea fi divizat în sarcini care necesit� coordonare �i control ai 

termenelor, succesiunii  îndeplinirii sarcinilor, costurilor  �i performan�elor.  

 Ciclu de via��. Proiectele trec printr-o etap� lent� de ini�iere, cresc apoi rapid, 

ating apogeul, încep declinul �i în final se încheie.  

 Interdependen�e. Proiectul interac�ioneaz� cu opera�iunile curente ale 

organiza�iei �i, adesea, cu alte proiecte.  

 Unicitate. Fiecare proiect con�ine elemente care îl fac unic.  

 Conflict. Realizarea unui proiect presupune utilizarea unor resurse umane �i 

materiale utilizate deja în cadrul departamentelor func�ionale ale organiza�iei; foarte 

adesea, proiectul concureaz� proiecte sau ac�iuni similare propuse sau derulate de alte 

organiza�ii.  

 Obiectivele specifice ale Strategiei de Dezvoltare economic� �i social� a 

comunei P�tr�u�i în perioada 2014 – 2020 identificate sunt:  

 1.Dezvoltarea echilibrat� a infrastructurii, coordonat� cu implementarea 

sistemelor adecvate de management al capitalului natural �i de prevenire �i gestionare 

a riscurilor naturale.  

 2.Gestionarea eco-eficient� a consumului de resurse �i valorificarea maximal� a 

acestora prin promovarea unor practici de consum �i produc�ie care s� permit� o 

cre�tere economic� sustenabil� pe termen lung �i crearea de noi locuri de munc�.  
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 3.Dezvoltarea sectorului educa�ional, promovarea educa�iei formale �i non-

formale �i a unui stil de via�� s�n�tos.  

 4.Crearea condi�iilor pentru o pia�� a muncii flexibil�, în care oferta de munc� 

este adaptat� permanent cerin�elor angajatorilor �i promovarea accesului egal la servicii 

sociale �i de s�n�tate de calitate.  

 5. Promovarea �i valorificarea resurselor turistice ale comunei P�tr�u�i.  

 6. Dezvoltarea capacit��ii administrative la nivelul comunei P�tr�u�i.  

 7.Cre�terea gradului de acces �i utilizare a tehnologiilor informa�iei �i comunic�rii 

la nivelul comunei P�tr�u�i.  

 8.Dezvoltarea infrastructurii culturale �i valorificarea mo�tenirii culturale �i istorice 

existente la nivelul comunei P�tr�u�i.  

 9.Îmbun�t��irea continu� a rela�iilor interna�ionale si dezvoltarea parteneriatelor 

intra- �i inter-regionale. 
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 CAPITOLUL III. PORTOFOLIUL DE PROIECTE AL COMUNEI 
P�TR�U�I 
 

 

Proiectul nr. 1 Înfiin�are sistem de canalizare ap� menajer� în comuna 

P�tr�u�i 

Descrierea proiectului Înfiin�are sistem de canalizare ap� menajer� în comuna 

P�tr�u�i 

Scopul proiectului Îmbun�t��irea protec�iei mediului prin colectarea apei 

menajare în sistem centralizat 

Problema existenta Poluarea mediului înconjur�tor 

Studii existente SF 

Valoare estimata 6.335.000 lei 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Program na�ional de dezvoltare infrastructur� 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2014-2016 
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Proiectul nr. 2 Modernizare drumurilor comunale pe o distan�� de 4,4 km 

Descrierea proiectului Modernizare drumurilor comunale pe o distan�� de 4,4 km 

Scopul proiectului Îmbun�t��irea traficului rutier local 

Problema existenta Circula�ia se desf��oar� cu dificultate 

Studii existente SF 

Valoare estimata 3.716.000 lei 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Program na�ional de dezvoltare infrastructur� 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2014 - 2015 
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Proiectul nr. 3 Baza sportiv� acoperit� 

Descrierea proiectului Construirea unei baze sportive acoperite în comuna P�tr�u�i 

Scopul proiectului Asigurarea unei baze materiale pentru desf��urarea 

activit��ilor sportive si recreative 

Problema existenta Lipsa unor locuri amenajate pentru desf��urarea de ativit��i 

sportive �i competi�ionale 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2015 - 2017 
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Proiectul nr. 4 Înfiin�area unui parc de agrement în comuna P�tr�u�i 

Descrierea proiectului Înfiin�area unui parc de agrement în comuna P�tr�u�i 

Scopul proiectului Proiectul are drept scop asigurarea unui spa�iu public de 

recreere �i petrecere a timpului liber 

Problema existenta Lipsa unor spa�ii verzi în centrul comunei 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Fondul de Mediu 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2014 -2018 
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Proiectul nr. 5 Alimentarea cu energie electric� a obiectivelor aflate sub 

administrarea comunei P�tr�u�i, prin conversia energie 

solare în energie electric� 

Descrierea proiectului Implementarea unui proiect energie verde pentru institutii 

publice  

Scopul proiectului Cre�terea gradului de independen�� energetic� 

Problema existenta Costul ridicat al energiei electrice 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2014 -2018 
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Proiectul nr. 6 Integrarea persoanelor de etnie rrom� în societate 

Descrierea proiectului Efectuarea de cursuri �i medieri pe teme socio-economice 

Scopul proiectului Culturalizarea cet��enilor rromi 

Problema existenta Educa�ie social� precar� 

Studii existente - 

Valoare estimata 100.000 lei 

Posibile surse de 

finantare 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2014-2020 
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Proiectul nr. 7 Reabilitarea termic� a 
colilor 
i gr�dini�elor din comuna 

P�tr�u�i 

Descrierea proiectului Reabilitarea termic� a �colilor �i gr�dini�elor din comuna 

P�tr�u�i 

Scopul proiectului Îmbun�t��irea condi�iilor de înv��are din gr�dini�� �i �coal� 

Problema existenta Pierderile de energie termic� 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2015 -2016 
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Proiectul nr. 8 Modernizarea drumurilor de exploatare agricole 

Descrierea proiectului Modernizarea infrastructurii agricole prin modernizarea 

drumurilor de exploatare 

Scopul proiectului Îmbun�t��irea infrastructurii agricole 

Problema existenta Accesul îngreunat spre exploata�iile agricole 

Studii existente Studii TOPO, GEO 

Valoare estimata 3.440.000 lei 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2016-2020 
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Proiectul nr. 9 Înfiin�area unor noi terenuri împ�durite în vederea 

protej�rii împotriva alunec�rilor de teren 

Descrierea proiectului Efectuarea de împ�duriri în zonele cu risc de alunec�ri de 

teren 

Scopul proiectului Oprirea alunec�rilor de teren 

Problema existenta Alunec�ri de teren 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2015 - 2017 
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Proiectul nr. 10 Construirea de rigole, 
an�uri, poduri 
i pode�e în vederea 

colect�rii apelor pluviale 

Descrierea proiectului Construirea de rigole, �an�uri, poduri �i pode�e în vederea 

colect�rii apelor pluviale 

Scopul proiectului Protejarea împotriva ploilor toren�iale 

Problema existenta Riscul de inunda�ii în urma ploilor  toren�iale 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2014 - 2016 
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Proiectul nr. 11 Achizi�ionarea unui utilaj multifunc�ional  

Descrierea proiectului Achizi�ionarea unui utilaj multifunc�ional �i a unei freze pentru 

z�pad� 

Scopul proiectului Efectuarea lucr�rilor de mici propor�ii în regie proprie 

Problema existenta Costul mare al lucr�rilor contractate  

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2015 - 2016 
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Proiectul nr. 12 Modernizarea dumurilor vicinale din comuna P�tr�u�i pe o 

distan�� de 15 km 

Descrierea proiectului Asfaltarea drumurilor vicinale pe o distan�� de cca 15 km 

Scopul proiectului Îmbun�t��irea condi�iilor de trafic 

Problema existenta Traficul se desf��oar� cu dificultate 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2015 - 2020 
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Proiectul nr. 13 Dotarea c�minului cultural cu un sistem modern de lumini 


i sonorizare precum 
i procurarea de costume populare 

Descrierea proiectului Dotarea c�minului cultural cu un sistem modern de lumini �i 

sonorizare precum �i procurarea de costume populare 

Scopul proiectului Asigurarea desf��ur�rii în bune condi�ii a serb�rilor �i zilelor 

comunei 

Problema existenta Costul ridicat al închirierii sistemlor necesare 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2015 - 2016 
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Proiectul nr. 14 Extinderea re�elei de alimentare cu gaze naturale în intreg 

teritoriul comunei 

Descrierea proiectului Extinderea re�elei de alimentare cu gaze naturale în intreg 

teritoriul comunei 

Scopul proiectului Racordarea tuturor gospod�riilor la sistemul centralizat de 

alimentare cu gaze naturale 

Problema existenta Imposibilitatea unui num�r însemnat de gospod�rii de 

racordarea la re�eaua de alimentare cu gaze naturale 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2014 - 2020 
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Proiectul nr. 15 Extinderea re�elei de alimentare cu energie electric�    

Descrierea proiectului Extinderea re�elei de alimentare cu energie electric� pe o 

lungime de  

Scopul proiectului Asigurarea energiei electrice în zonele noi incluse în intravilan 

prin PUG 

Problema existenta Lipsa re�ea  

Studii existente - 

Valoare estimata 350.000 lei 

Posibile surse de 

finantare 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2014-2020 
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Proiectul nr. 16 Procurarea unui utilaj pentru desz�pezire 

Descrierea proiectului Achizi�ionare autoutilitar�  

Scopul proiectului Desz�pezire eficient� 

Problema existenta Lipsa dot�rilor proprii 

Studii existente - 

Valoare estimata 900.000 lei 

Posibile surse de 

finantare 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2016 
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Proiectul nr. 17 Amenajare loc picnik 

Descrierea proiectului Amplasare b�nci, construire foi�oare, mese gr�tar, amplasare 

cabine toalete ecologice 

Scopul proiectului Respectarea dispozi�iilor legale 

Problema existenta Neexisten�a unui loc pentru piknic 

Studii existente  

Valoare estimata 40.000 lei 

Posibile surse de 

finantare 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2014 
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Proiectul nr. 18 Reducerea polu�rii  mediului prin amenajarea de pubele 

pentru colectarea selectiv� a de
eurilor menajere 

Descrierea proiectului Achizi�ionare de pubele pentru colectarea selectiv� a 

de�eurilor menajere 

Scopul proiectului Amenajare pubele 

Problema existenta Colectarea defectuoas� a gunoiului menajer �i ineficien�a 

capt�rii apelor pluviale 

Studii existente - 

Valoare estimata 150.000 lei 

Posibile surse de 

finantare 

Buget local 

Perioada estima de 

implementare 

2018-2020 
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Proiectul nr. 19 Reabilitare monument istoric “Biserica În�l��rii SF Cruci“ 

Descrierea proiectului Reabilitare monument istoric “Biserica În�l��rii SF Cruci“, 

construire cas� muzeu  

Scopul proiectului Valorificarea istoric� a localit��ii 

Problema existenta Deteriorarea monumentului istoric �i lips� spa�iu muzeu 

Studii existente - 

Valoare estimata 13.500.000 lei 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri nerambursabile 

Perioada estimata de 

implementare 

2016-2020 
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Proiectul nr. 20 Amenajare trotuare 
i piste pentru biciclete în comuna 

P�tr�u�i 

Descrierea proiectului Amenajarea unor trotuare �i piste pentru biciclete în comuna 

P�tr�u�i 

Scopul proiectului Asigurarea circula�iei în condi�ii de siguran�� a pietonilor �i 

bicicli�tilor 

Problema existenta Aglomerarea carosabilului rutier cu pietoni �i bicicli�ti 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Buget local 

Perioada estimata de 

implementare 

2016-2020 
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Proiectul nr. 21 Construirea unui Centru de Afaceri  

Descrierea proiectului Construirea unui Centru de Afaceri 

Scopul proiectului Asigurarea unui spa�iu adecvat desf��ur�rii activit��ilor 

antreprenoriale 

Problema existenta Lipsa unui spa�iu adecvat desf��ur�rii activit��ilor 

antreprenoriale 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estimata de 

implementare 

2016-2020 
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Proiectul nr. 22 Înfiin�area unui program ,,a doua 
ans�" pentru tinerii 

care au abandonat 
coala 

Descrierea proiectului Înfiin�area unui program ,,a doua �ans�" pentru tinerii care au 

abandonat �coala 

Scopul proiectului Preg�tirea tinerilor care au abandonat �coala �i reintegrarea 

acestora în sistemul educa�ional 

Problema existenta Rata mare a abandonului �colar �i lipsa preg�tirii adecvate în 

vederea integra�rii pe pia�a muncii 

Studii existente - 

Valoare estimata - 

Posibile surse de 

finantare 

Fonduri europene 

Buget local 

Perioada estimata de 

implementare 

2016-2020 
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 CAPITOLUL IV. PLANUL DE AC�IUNE 

 

Nr. 

Crt. 

Direc�ia de 

dezvotlare 
Proiect Sursa de finan�are 

1 Infrastructur� 

Modernizare drumurilor 

comunale pe o distan�� de 4,4 

km 

-Fonduri europene 

-Program na�ional de 

dezvoltare infrastructur� 

-Buget local 

2 Infrastructur� 

Alimentarea cu energie 

electric� a obiectivelor aflate 

sub administrarea comunei 

P�tr�u�i, prin conversia 

energie solare în energie 

electric� 

-Fonduri europene 

-Buget local 

3 Infrastructur� 
Modernizarea drumurilor de 

exploatare agricole 

-Fonduri europene 

-Buget local 

4 Infrastructur� 

Construirea de rigole, �an�uri, 

poduri �i pode�e în vederea 

colect�rii apelor pluviale 

-Fonduri europene 

-Buget local 

5 Infrastructur� 
Achizi�ionarea unui utilaj 

multifunc�ional 

-Fonduri europene 

-Buget local 

6 Infrastructur� 

Modernizarea dumurilor 

vicinale din comuna P�tr�u�i 

pe o distan�� de 15 km 

-Fonduri europene 

-Buget local 

7 Infrastructur� Extinderea re�elei de -Buget local 
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alimentare cu gaze naturale în 

intreg teritoriul comunei 

8 Infrastructur� 
Extinderea re�elei de 

alimentare cu energie electric� 
-Buget local 

9 Infrastructur� 
Procurarea unui utilaj pentru 

desz�pezire 
-Buget local 

10 Infrastructur� 

Amenajare trotuare �i piste 

pentru biciclete în comuna 

P�tr�u�i 

-Buget local 

11 Protec�ia mediului 

Înfiin�are sistem de canalizare 

ap� menajer� în comuna 

P�tr�u�i 

-Fonduri europene 

-Program na�ional de 

dezvoltare infrastructur� 

-Buget local 

12 Protec�ia mediului 

Înfiin�area unor noi terenuri 

împ�durite în vederea 

protej�rii împotriva alunec�rilor 

de teren 

-Fonduri europene 

-Buget local 

13 Protec�ia mediului 

Reducerea polu�rii  mediului 

prin amenajarea de pubele 

pentru colectarea selectiv� a 

de�eurilor menajere 

-Buget local 

14 
Cultur�, religie �i 

recreere 
Baza sportiv� acoperit� 

-Fonduri europene 

-Buget local 

15 
Cultur�, religie �i 

recreere 

Înfiin�area unui parc de 

agrement în comuna P�tr�u�i 

-Fonduri europene 

-Fondul de Mediu 
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-Buget local 

16 
Cultur�, religie �i 

recreere 

Dotarea c�minului cultural cu 

un sistem modern de lumini �i 

sonorizare precum �i 

procurarea de costume 

populare 

-Fonduri europene 

-Buget local 

17 
Cultur�, religie �i 

recreere 
Amenajare loc picnik -Buget local 

18 
Cultur�, religie �i 

recreere 

Reabilitare monument istoric 

“Biserica În�l��rii SF Cruci“ 
Fonduri nerambursabile 

19 Asisten�� social� 

Înfiin�area unui program ,,a 

doua �ans�" pentru tinerii care 

au abandonat �coala 

-Fonduri europene 

-Buget local 

20 Asisten�� social� 
Integrarea persoanelor de 

etnie rrom� în societate 
Buget local 

21 Înv���mânt 

Reabilitarea termic� a �colilor 

�i gr�dini�elor din comuna 

P�tr�u�i 

-Fonduri europene 

-Buget local 

22 
Sus�inerea 

economiei locale 

Construirea unui Centru de 

Afaceri 

-Fonduri europene 

-Buget local 
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SECTIUNEA D. COEREN�A CU POLITICILE JUDE�ENE, NA�IONALE 
�I EUROPENE 

 

  

 

 CAPITOLUL I. CORESPONDEN�A CU POLITICILE COMUNITARE  �I 
DOMENIILE DE INTERVEN�IE ALE FONDURILOR STRUCTURALE �I DE 
COEZIUNE ALE UNIUNII EUROPENE 

 

 I.1. Fondul European de Dezvoltare Regional� 

  

Defini�ie fond Corelarea Planului de Ac�iune al Strategiei 

cu domeniiile de interven�ie  

Este fond structural destinat promov�rii 

coeziunii economico-sociale �i care are ca  

obiectiv înl�turarea dezechilibrelor prin 

dezvoltarea/conversia regiunilor. FEDR 

finan�eaz� investi�iile productive, investi�iile 

în infrastructura de transport, educa�ie, 

s�n�tate, telecomunica�ii, energie, 

protec�ia mediului, înt�rirea parteneriatului 

public - privat. 

Infrastructur� 

Protec�ia mediului 

Sus�inerea economiei locale 
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 I.2.Fondul Social European 

Defini�ie fond Corelarea Planului de Ac�iune al Strategiei 

cu domeniiile de interven�ie  

Este fond structural, destinat prevenirii �i 

combaterii �omajului �i promov�rii 

integr�rii sociale, sprijind implementarea 

Strategiei Europene pentru Ocupare. FSE 

finan�eaz� îmbun�t��irea înv���mântului 

profesional, a educa�iei, consilierii, 

politicilor active pe pia�a muncii pentru 

combaterea �omajului, promovarea 

oportunit��ilor egale, promovarea unei 

for�e de munc� flexibile 

Asisten�� social� 

 

 I.4.Fondul European pentru Agricultur� �i Dezvoltare Durabil� 

Defini�ie fond Corelarea Planului de 

Ac�iune al Strategiei cu 

domeniiile de interven�ie  

Este fond complementar, ce ofer� asisten�� în domeniul 

dezvolt�rii comunit��ilor din mediul rural �i periurban. 

 FEADR finan�eaz� activit��i ce au ca scop cre�terea 

competitivit��ii agricole  �i forestiere, de management 

agricol  �i de mediu, de îmbun�t��ire a calit��ii vie�ii �i 

diversificarea activit��ilor economice în perimetrele ce 

variaz� de la zone rurale cu popula�ie redus� pân� la 

zonele rurale periurbane 

Cultur�, Recreere �i Religie 
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 CAPITOLUL I. CONTRIBU�IA LA OBIECTIVELE ORIZONTALE 

 

 II.1. DEZVOLTAREA DURABILA 

 Dezvoltarea durabil� este urm�rit� în toate ac�iunile prev�zute în Strategie 

pentru c� protejarea mediului înconjur�tor reprezint� o problem� fundamental�. 

Ac�iunile prev�zute a fi implementate conform prezentei Strategii au o contribu�ie 

semnificativ� la dezvoltarea durabil� a comunei P�tr�u�i �i a Regiunii de Dezvoltare 

Nord-Est, din care face parte. În primul rând, o infrastructur� mai bun� de transport 

contribuie la o ra�ionalizare/fluidizare a traficului.  

 Prin sprijinirea retehnologiz�rii liniilor de produc�ie a microîntreprinderilor  �i start-

up-urilor, se stimuleaz� utilizarea pe o scar� din ce în ce mai larg� a tehnologiilor 

nepoluante ce vor duce pe termen lung la reducerea emisiilor de noxe. Ac�iunile de 

reabilitare a centrelor rurale/urbane sprijin� dezvoltarea unor spa�ii curate �i estetice. 

De asemenea, vor fi luate m�suri de reducere a efectelor investi�iilor realizate asupra 

mediului.  

 Un element important al dezvolt�rii durabile îl reprezint� asigurarea eficien�ei 

energetice �i utilizarea durabil� a energiei. Toate opera�iunile care se adreseaz� 

reabilit�rii cl�dirilor vor lua în considerare eficien�a energetic� �i, acolo unde este 

posibil, utilizarea energiei durabile va reprezenta un criteriu pentru selec�ia �i 

prioritizarea proiectelor.  

  

 II.2. OPORTUNIT��I  EGALE 

 Legisla�ia român�, în concordan�� cu legisla�ia european� în domeniu, 

garanteaz� cet��enilor drepturi egale de a participa, f�r� discriminare, la via�a 

economic� �i social�.  

 În conformitate cu art. 16 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 privind 

prevederile generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regional�, Fondul Social 

European �i Fondul de Coeziune, principiul egalit��ii de �anse trebuie respectat pe tot 

parcursul implement�rii fondurilor structurale �i de coeziune, atât în faza de programare 

cât �i în faza de implementare a programelor opera�ionale.  
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 Strategia de Dezvoltare Economic� �i Social� a comunei P�tr�u�i, prin toate 

programele �i proiectele de dezvoltare propuse, respect� principiul egalit��ii de  �anse 

�i al nediscrimin�rii. Astfel, Ini�iatorii proiectelor vor lua m�surile necesare pentru a 

asigura accesibilitatea beneficiarilor finali, f�r� discriminare pe criterii de sex, ras�, 

origine etnic�, religie, vârst�, dizabilit��i sau orientare sexual�.  

 În ceea ce prive�te egalitatea de �anse între femei �i b�rba�i, Strategia 

urm�re�te, pe baza indicatorilor de gen �i în conformitate cu Strategia na�ional� în 

domeniul egalit��ii de �anse între femei �i b�rba�i :  

• Asigurarea particip�rii echilibrate a femeilor �i b�rba�ilor pe pia�a muncii; 

• Asigurarea egalit��ii de �anse în educa�ie �i formare profesional�; 

• Încurajarea femeilor antreprenori; 

• Reconcilierea vie�ii profesionale cu via�a de familie; 

• Asigurarea particip�rii echilibrate a femeilor �i b�rba�ilor în procesul decizional.  

 De asemenea, Strategia are învedere la stabilirea componen�ei echipei de 

coordonare pentru implementarea, monitorizarea �i evaluarea Strategiei o participare 

echilibrat� a femeilor �i b�rba�ilor, precum  �i implicarea institu�iilor guvernamentale �i a 

ONG-urilor de profil.  

 Strategia acord� o aten�ie special� grupurilor sociale defavorizate prin includerea 

unor m�suri de reabilitare �i modernizare a centrelor sociale. De asemenea, Strategia 

acord� aten�ie problemelor de �omaj din rândul tinerilor �i se adreseaz� nevoilor 

specifice ale acestui grup prin imbun�t��irea infrastructurii �colare  �i pentru educa�ie 

continu� pentru a favoriza ob�inerea unor rezultate educa�ionale mai bune, prin 

m�surile propuse. 

 II.3. SOCIETATEA INFORMA�IONAL� 

În cadrul Strategiei au fost propuse proiecte de investi�ii pentru modernizarea 

�colilor folosind printre altele conectarea la internet �i dotarea cu echipamente IT a 

institu�iilor de înv���mânt în �coli. Acest tip de interven�ii va genera premisele pentru 

cre�terea utiliz�rii tehnologiei informa�iei  �i comunica�iilor în educa�ie  �i preg�tire 

profesional� ini�ial� �i sprijinirea dezvolt�rii �i diversific�rii ofertei educa�ionale �i a 

preg�tirii profesionale ini�iale, inclusiv extinderea re�elei privind tehnologia informa�iei �i 

comunica�iilor în �coli. Aceste proiecte vor completa ac�iunile întreprinse în aceast� 
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privin��. Programul de formare profesional� pentru func�ionarii publici �i personalul 

contractual din cadrul autorit��ilor publice locale va include un module privind tehnologia 

informa�iei �i comunica�iilor, având ca scop dezvoltarea competen�elor digitale �i a 

abilit��ii de a folosi tehnologia informa�iei �i comunica�iilor în activit��ile curente în 

vederea sprijinirii dezvolt�rii societ��ii informa�ionale în comuna P�tr�u�i.  
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 CAPITOLUL III. CORELAREA CU ALTE PLANURI �I STRATEGII 

 Euroregiunea “Prutul de Sus” a fost constituit� în anul 2000 �i cuprinde 

urm�toarele unit��i administrativ – teritoriale: jude�ele Boto�ani �i Suceava din România, 

raioanerle Briceni, Edine�, F�le�ti, Glodeni, Ocni�a, Rî�cani �i municipiul B�l�i din 

Republica Moldova, regiunile Cern�u�i �i Ivano-Frankivsk din Ucraina.  

 Scopul pentru care a fost creat� Euroregiunea este l�rgirea leg�turilor 

subregionale existente, favorizarea colabor�rii transfrontaliere a administra�iilor publice 

locale, institu�iilor, agen�ilor economici, organiza�iilor neguvernamentale �i persoanelor 

fizice în domeniile economic, înv���mânt, �tiin��, cultur� �i sport, dezvoltarea noilor 

mecanisme de colaborare subregional�, precum �i asigurarea dezvolt�rii durabile a 

Euroregiunii, în cadrul integr�rii în procesul general european contemporan.  

 În desf��urarea colabor�rii transfrontaliere, un rol important revine Consulatelor 

Generale ale României la Cern�u�i �i Ucrainei la Suceava, precum �i Camerelor de 

Comer� �i Industrie a jude�ului Suceava la Cern�u�i �i a Regiunii Cern�u�i la Suceava, 

prin care se deruleaz� diverse activit��i reciproc avantajoase.  

 Activitatea în cadrul Euroregiunii „Prutul de Sus” se realizeaz� nemijlocit prin cele 

patru Comisii de lucru, în componen�a c�rora intr� câte un reprezentant al fiec�rei 

unit��i administrativ – teritoriale, component� a  

euroregiunii �i anume:  

 1. Comisia de lucru pe probleme ale economiei, infrastructurii �i turismului; 

 2. Comisia de lucru pe probleme ale securit��ii ecologice, protec�iei mediului, 

dezvolt�rii durabile a regiunii �i activit��ii Euroregiunii;  

 3. Comisia de lucru în probleme ale �tiin�ei, înv���mântului, culturii, ocrotirii 

s�n�t��ii, tineretului �i sportului;  

 4. Comisia de lucru în problemele dezvolt�rii rela�iilor interregionale �i interetnice.  

 Comisiile sunt coordonate de Secretariatul Consiliului Euroregiunii „Prutul de 

Sus”, iar conducerea �i sediul acestora sunt de�inute, prin rota�ie anual�, de fiecare 

dintre membrii Consiliului Euroregiunii.  

 În data de 29.05.2010, conducerea Euroregiunii Prutul de Sus a fost preluat� de 

jude�ul Suceava. 
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 Partenerul european asociat al Euroregiunii „Prutul de Sus” este P�mântul 

Federal Karintia (Austria). 
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SECTIUNEA E. EVALUAREA �I MONITORIZAREA STRATEGIEI 

 

 Pentru a urm�ri gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei 

de dezvoltare economic� �i social� a comunei P�tr�u�i 2014-2020, este necesar� o 

monitorizare permanent� �i o evaluare a rezultatelor activit��ilor întreprinse. 

 Portofoliul de proiecte este stabilit pentru o perioad� de �ase ani, ceea ce 

presupune c� obiectivele stabilite vor fi atinse treptat, în func�ie de priorit��i, pe baza 

unui Plan de ac�iune anual. 

 Evaluarea Portofoliului de proiecte se va face prin intermediul unor indicatori, iar 

monitorizarea prin întocmirea de rapoarte anuale. 

 Implementarea strategiei se bazeaz� în mod esen�ial pe responsabilizare. În 

acest sens, monitorizarea �i evaluarea strategiei se va realiza la nivelul aparatului 

propriu al primarului comunei P�tr�u�i.  

 Astfel, prin Dispozi�ie de Primarului comunei P�tr�u�i se va constitui Grupul de 

monitorizare �i evaluare, compus din 6 membri, sub coordonarea unui pre�edinte.  

 Cei 6 membri vor face parte din aparatul de specialitate al consiliului local �i vor 

proveni din compartimentele care au leg�tur� cu priorit��ile stabilite în cadrul strategiei 

respectiv:  

• Compartiment Juridic 

• Compartiment Finan�e - Contabilitate 

• Compartiment Urbanism 

• Compartiment Registrul Agricol 

• Compartiment Achizi�ii Publice  

• Compartiment Asisten�� Social� �i Autoritate Tutelar� 

 Atribu�iile propuse pentru Grupul de monitorizare �i evaluare:  

• Asigurarea leg�turilor cu structurile jude�ene, agen�ii economici, organiza�iile 

neguvernamentale, etc; 
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• Culegerea de rapoarte cu privire la stadiul implement�rii proiectelor cuprinse în  

strategie; 

• Identificarea proiectelor implementate la nivelul comunei, care contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor �i care nu au putut fi nominalizate în strategie; 

• Implicare în stabilirea de m�suri pentru ob�inerea de finan�are pentru acele 

proiecte care nu au ob�inut finan�are în cel pu�in trei ani de la începerea 

implement�rii strategiei; 

 Dup� aprobarea Strategiei de dezvoltare economic� �i social� a comunei 

P�tr�u�i în �edin�� de consiliu local, se va adopta, prin dispozi�ie de primar, 

Regulamentul de Organizare �i Func�ionare a Grupului de monitorizare �i evaluare, 

care va include în mod obligatoriu:  

• Principiile de organizare �i func�ionare;  

• Obiectivele �i atribu�iile;  

• Componen�a Grupului de monitorizare �i evaluare;  

• Definirea procedurilor de lucru. 
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SECTIUNEA F.  EVALUAREA DE MEDIU 

 
 Implementarea Strategiei de Dezvoltare Economic� �i Social�a comunei P�tr�u�i 

se dovede�te a fi necesar� pentru asigurarea unei viziuni integrate privind dezvoltarea 

durabil� a comunei, poten�ialele efecte negative putând fi preîntâmpinate atât prin 

programul de monitorizare a acestora, dar �i prin considerarea recomand�rilor 

prev�zute în raportul de mediu, rezultate în urma evalu�rii de mediu.  

 În urma evalu�rii de mediu a Strategiei nu s-au constatat efecte negative asupra 

mediului �i a s�n�t��ii umane astfel recomand�rile evaluatorilor de mediu sunt:  

 Recomand�ri cadru pentru componenta de mediu ap�:  

• Realizarea m�surilor impuse prin Tratatul de aderare - Capitolul 22 Mediu pentru 

factorul de mediu ap� �i anume realizarea lucr�rilor de alimentare cu ap� 

potabil� �i canalizare - epurare ape uzate pentru toate localit��ile cu peste 2000 

locuitori;  

• Extinderea �i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap� existente;  

• Realizarea m�surilor impuse prin planurile de conformare/ac�iune �i programele 

pentru conformare pentru agen�i economici, autorit��i publice locale care le de�in;  

• Eliminarea tuturor evacu�rilor necontrolate de ape uzate provenite de la 

operatorii economici cât �i de la gospod�riile particulare; 

• Eliminarea pu�urilor absorbante de la gospod�riile particulare �i amenajarea de 

platforme impermeabilizate confome pentru depozitarea dejec�iilor provenite de 

la animale;  

• Întocmirea planurilor de ac�iune împotriva polu�rii cu nitra�i pentru zonele 

vulnerabile  

• Închiderea fântânilor din zonele unde calitatea apei nu este corespunz�toare �i 

reprezint� un pericol pentru s�n�tatea popula�iei;  

• Împrejmuirea perimetrelor de protec�ie sever� pentru sursele de alimentare cu 

ap� �i marcarea perimetrelor hidrogeologice;  

• Eliminarea depozit�rilor de de�euri de pe malurile apelor de suprafa��;  

• Realizarea de lucr�ri de gospod�rire a apelor în zonele inundabile;  

• Execu�ia de lucr�ri de amenajare a toren�ilor.  



Strategia de dezvoltare economică și socială a comunei Pătrăuți, județul Suceava pentru perioada 

2014 - 2020 

 

Pătrăuți, 2014 Page 114 

 

 

 Recomand�ri cadru pentru componenta de mediu aer:  

• Realizarea m�surilor din planurile de ac�iune pentru factorul de mediu aer ale 

unit��ilor IPPC �i a instala�iilor mari de ardere inclusiv a fermelor de p�s�ri �i de 

animale cu respectarea termenelor impuse prin acestea cât �i prin Tratatul de 

Aderare cap 22 mediu;  

• Gestionarea calit��ii aerului în conformitate cu legisla�ia în vigoare;  

• Modernizarea, reabilitarea drumurilor existente pentru reducerea emisiilor de  

pulberi;  

• Dezvoltarea pistelor pentru bicicli�ti;  

• Realizarea izol�rii termice pentru locuin�e;  

• Asigurarea agentului termic pentru locuin�e, institu�ii publice cu ajutorul resurselor 

de energie regenerabile;  

• Dezvoltarea activit��ilor de producerea a energiei din resurse regenerabile;  

• Dezvoltarea de spa�ii verzi;  

• Împrejmuirea zonelor industriale, a sta�iilor de epurare, a depozitelor de de�euri 

(care se vor construi sau cele neconforme care s-au închis sau se vor închide) 

cu perdele verzi de protec�ie;  

• Dezvoltarea de platforme amenajate conforme de depozitare a dejec�iilor de la 

p�s�ri �i animale.  

 

 Recomand�ri cadru pentru componenta de mediu sol �i gestiunea 

de�eurilor:  

• Îmbun�t��irea sistemului de management al de�eurilor prin m�surile propuse prin 

proiectul Sistem de management integrat al de�eurilor în jude�ul Suceava va 

duce la cre�terea gradului de salubritate a jude�ului Suceava �i implicit a 

comunei P�tr�u�i;  

• Realizarea investi�iilor propuse  în privin�a de�eurilor;  

• G�sirea de solu�ii alternative de eliminare a de�eurilor cu producerea de energie;  

• Ecologizarea locurilor de depunere a de�eurilor neconforme;  
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• Respectarea termenelor impuse prin Capitolul 22 Mediu din Tratatul de Aderare 

– sec�iunea de�euri;  

• Implementarea unor instrumente economice locale a c�ror aplicare s� stimuleze 

activitatea de reciclare �i reutilizare a de�eurilor;  

• Investigarea solurilor poten�ial contaminate istoric �i reconstruc�ia ecologic� a 

acestora;  

• Realizarea de platforme amenajate conforme pentru depozitarea dejec�iilor 

provenite de la animale iar în cazul în care nu exist� aceast� posibilitate, se va 

impune ca la toate ad�posturile de animale din gospod�riile particulare s� existe 

platforme amenajate conforme pentru depozitarea dejec�iilor;  

• Implementarea prevederilor codului celor mai bune practici agricole;  

• Implementarea conceptului de agricultur� ecologic� �i practicarea acesteia;  

• Eliminarea depozit�rilor neconforme de de�euri;  

• Aplicarea de procedee tehnice, hidroameliorative, pedoameliorative �i 

agroameliorative, pentru îmbun�t��irea radical�  �i durabil� a solurilor 

neproductive sau slab productive prin eliminarea factorilor care limiteaz� 

fertilitatea acestuia;  

• Realizarea de studii pedologice �i agrochimice pe solurile care au fost sau care 

urmeaz� s� fie fertilizate cu dejec�ii provenite de la p�s�ri �i animale.  

 

 Recomand�ri cadru pentru p�duri, zone naturale �i arii protejate  

 Pentru protec�ia ariilor naturale se propun urm�toarele:  

• realizarea �i avizarea planurilor de management cu respectarea prevederilor 

acestora;  

• pentru proiectele noi care se prev�d a se construi în interiorul sau vecin�tatea 

ariilor naturale protejate se vor face studii de evaluare adecvat� a proiectelor 

pentru stabilirea exact� a condi�iilor de realizare a acestora;  

• se vor lua m�suri suplimentare de protec�ie a faunei �i florei pentru activit��ile 

existente în interiorul sau în vecin�tatea ariilor protejate;  

• se vor face ac�iuni de informare �i con�tientizare a popula�iei �i în special în �coli 

cu privire la importan�a ariilor naturale protejate.  
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 Pentru fondul forestier:  

• asigurarea integrit��ii fondului forestier na�ional, în condi�iile �i cu respectarea 

situa�iei rezultate în urma schimb�rii formei de proprietate a acestuia;  

• reconstruc�ia ecologic� a p�durilor deteriorate structural de factori naturali �i 

antropici;  

• men�inerea volumului recoltelor anuale de lemn la nivelul posibilit��ilor p�durilor;  

• conservarea biodiversit��ii �i asigurarea stabilit��ii, s�n�t��ii �i polifunc�ionalit��ii 

p�durilor.  

 Pentru spa�iile verzi:  

• se va întocmi Registrul de spa�ii verzi �i se vor amenaja spa�ii verzi suplimentare;  
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LIST� ACRONIME �I ABREVIERI 

 

ADR - Agen�ia de Dezvoltare Regional� 

AJOFM - Agen�ia Jude�ean� pentru Ocuparea For�ei de Munc� 

AM - Autoritatea de Management  

ANRSCUP - Autoritatea Na�ional� de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitate 
Public� 

APM - Agen�ia pentru protec�ia mediului  

ARDDZI - Agen�ia Român� pentru Dezvoltarea Durabil� a Zonelor Industriale  

ARPM - Agen�ia Regional� pentru Protec�ia Mediului  

AT - Asisten��Tehnic� 

BERD  Banca European� pentru Reconstruc�ie �i Dezvoltare  

C&D - Cercetare & Dezvoltare  

CAEN REV 1-  Clasificarea activit��ilor din economia na�ional�, edi�ie revizuit� în 2002  

CAEN REV 2 - Clasificarea activit��ilor din economia na�ional�, edi�ie revizuit� în 2008  

CBC - Cooperare Transfrontalier� 

CCE - Cre�terea Competitivit��ii Economice  

CDI - Cercetare, Dezvoltare, Inovare  

CE - Comisia European� 

CEE - ��rile din Centrul �i Estul Europei  

CEEPUS - Program al CE, Programul regional de mobilit��i academice care se 
deruleaz� în Europa Central� �i de Est (Central European Exchange Program for 

University Studies)  

CES - Coeziune Economic� �i Social� 

CJ - Consiliu Jude�ean  

CL - Consiliu Local  
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CMA - Concentra�ia Maxim Admisibil� 

CNP - Comisia Na�ional� de Prognoz� 

CNSR - Cadrul Na�ional Strategic de Referin�� 

CRRN - Centrul de Recuperare �i Reabilitare Neuropsihiatric� 

DADR - Direc�ia pentru Agricultur� �i Dezvoltare Rural� 

DA - De�euri din ambalaje  

DC - Drum Comunal  

DCA - Dezvoltarea Capacit��ii Administrative  

DCI - Document Cadru de Implementare  

DEEE - De�euri provenite de la echipamentele electrice �i electronice  

DGASPC - Direc�ia General�de Asisten�� Social� �i Protec�ia Copilului  

DGFP - Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

DJ - Drum Jude�ean  

DJS - Direc�ia Jude�ean�de Statistic� 

DN - Drum Na�ional  

DRU - Dezvoltarea Resurselor Umane  

DSP - Direc�ia de S�n�tate Public� 

ECDL - Permisul european de conducere a computerului (European Computer Driving 
Licence)  

EMEP - Programul European de Monitorizare �i Evaluare a factorilor de mediu 
(European Monitoring and Evaluation Programme)  

EQUAL - Program al CE privind egalitatea de �anse pe pia�a muncii 

EUR - Euro 

FC - Fondul de coeziune 

FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural� 
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FEDR - Fondul European pentru Dezvoltare Regional� 

FEGA - Fondul European de Garantare Agricol� 

FEOGA - Fondul European de Orientare �i Garantare Agricol� 

FEP - Fondul European pentru Pescuit 

FS - Fonduri Structurale 

FSE - Fondul Social European 

GAL - Grup de Ac�iune Local� 

GRUNTDVIG - Program al CE, privind educa�ia adul�ilor �i alte trasee educa�ionale 

HG - Hot�râre de Guvern 

ICPA - Institutul de Cercet�ri pentru Pedologie �i Agrochimie 

IEVP (ENPI) - Instrumentul European de Vecin�tate �i Parteneriat 

IMM - Întreprinderi Mici �i Mijlocii 

INS - Institutul Na�ional pentru Statistic� 

INTERREG - Program al CE de cooperare interregional� 

IPA - Instrumentul de Asisten�� pentru Pre-aderare 

ISJ - Inspectoratul �colar Jude�ean 

ISPA - Instrumentul Structural de Preaderare 

ISU - Inspectoratul pentru Situa�ii de Urgen�� 

JEAN MONNET - Program al CE privind înv��area pe tot parcursul vie�ii având drept 
scop stimularea înv��arii, cercet�rii �i reflec�iei în domeniul studiiloor de integrare 

european�  

LEADER - Axa 4 a PNDR, Leg�turi între Ac�iunile de Dezvoltare a Economiei Rurale 
(„Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale”) 

LEONARDO DA VINCI - Program al CE privind înv��area pe tot parcursul vie�ii 

MApN - Ministerul Ap�r�rii Na�ionale 

MECTS - Ministerul Educa�iei, Cercet�rii, Tineretului �i Sportului 



Strategia de dezvoltare economică și socială a comunei Pătrăuți, județul Suceava pentru perioada 

2014 - 2020 

 

Pătrăuți, 2014 Page 120 

 

NUTS - Nomenclatorul Unit��ilor Statistice Teritoriale 

OSPA - Oficiul de Studii Pedologice �i Agrochimice 

OI - Organism Intermediar 

ONG - Organiza�ie Non-Guvernamental� 

ORC - Oficiul Registrului Comer�ului 

OUG - Ordonan�� de Urgen�� 

PAC  -Politica Agricol� Comun� 

PAPI - Punct de Acces Public la Informa�ie 

PATJ - Plan de Amenajare a Teritoriului Jude�ean 

PATN - Planul de Amenjare a Teritoriului Na�ional 

PC - Calculator (Personal Computer) 

PCP - Politica Comun� de Pescuit 

PDR - Planul de Dezvoltare Regional� 

PIB - Produsul Intern Brut 

PIBR - Produsul Intern Brut Regional 

PLAOIS - Planul Local de Ac�iune pentru Ocuparea For�ei de Munc� �i Incluziune 
Social� 

PND - Planul Na�ional de Dezvoltare 

PNDI - Programul Na�ional de Dezvoltare a Infrastructurii 

PNDR - Planul Na�ional de Dezvoltare Rural� 

PO - Programul Opera�ional 

POR - Programul Opera�ional Regional 

POS - Programul Opera�ional Sectorial 

PRAI - Planul Regional de Ac�iune pentru Dezvoltarea Înv���mântului Profesional �i 
Tehnic 
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PRAT - Planul Regional de Ac�iune pentru Turism 

PUG - Plan Urbanistic General 

PUZ - Plan Urbanistic Zonal 

SA - Societate pe Ac�iuni 

SAPARD - Programul Special de Aderare pentru Agricultur� �i Dezvoltare Rural� 

SC - Societate comercial� 

SGA - Serviciul de Gospod�rire a Apelor 

SMURD - Serviciu Mobil de Urgen��, Reanimare �i Descarcerare 

SRL - Societate cu r�spundere limitat� 

SWOT - Puncte tari, puncte slabe, oportunit��i �i amenin��ri 

TIC - Tehnologii Informa�ionale �i Comunica�ii 

UAT - Unit��i Administrativ-Teritoriale 

UE -  Uniunea European� 

UNESCO - Organiza�ia Na�iunilor Unite pentru Educa�ie, �tiin�� �i Cultur� 

URBAN - Program al CE privind dezvoltarea urban� 
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