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1.1 Obiectul Studiului 

 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Putna reprezintă suportul 

de planificare în perspectivă a unității administrativ – teritoriale și incluziunea 

acesteia în strategiile elaborate în cadrul Politicii de coeziune a Uniunii Europene 

2014 – 2020, a Planului Național de Dezvoltare Rurală și a Strategiei de 

Dezvoltare Regionala Nord – Est pentru perioada 2014 – 2020.   

 Strategia de Dezvoltare a Localității se întocmește în scopul stabilirii 

direcțiilor și priorităților premergătoare unei dezvoltări durabile, conforme cu 

planificările administrației naționale în sinergie cu cele ale populației. 

 Construcția prezentei strategii asigură cadrul operațional pentru 

materializarea proiectelor ce necesită implementare în funcție de fondurile 

prevăzute din bugetul propriu al unității administrativ – teritoriale, în corelare cu 

fondurile alocate de la bugetul statului sau prin Programele de Finanțare 

Europeană.  

Constituie un instrument de politica publică cu caracter programatic care 

va permite focalizarea și ajustarea continuă a eforturilor administrației publice 

locale, orientate către satisfacerea nevoilor locuitorilor Comunei Putna și către 

cresterea calității vieții acestora, bazată pe promovarea identitații locale. 
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1.2. Necesitatea lucrării 

 Necesitatea lucrării decurge din identificarea și asigurarea unor condiții 

favorabile desfășurării funcțiilor comunei Putna. 

Lucrarea are ca scop evidențierea situației actuale, a problemelor și a 

propunerilor de dezvoltare spre un mediu economic  competitiv  si  cu  resurse  

umane  adaptate relațiilor socio-economice interne. 

1.3. Domenii de utilizare 

În procesul de absorbție a fondurilor strategia de dezvoltare locală 

integrata cu documentațiile de urbanism și cele de planificare ale bugetului local 

constituie baza justificării necesităților, elementul de fond de la care încep să se  

concretizeze proiectele. 

1.4. Efecte economice și sociale 

Utilizarea sprijinului structural pentru perioada 2014 – 2020 urmăreste 

crearea condițiilor de îmbunătățire și dezvoltare constantă a mediului rural. 

Sub acest aspect factorii pe care administratia comunei Putna se va focaliza 

sunt reprezentati de valorificarea durabila a pozitiei geo-strategice și a resurselor 

naturale, creșterea adaptabilității locuitorilor  la particularitățile  socio-

economice locale și promovarea incluziunii sociale, facilitarea accesului la 

utilități,  servicii de calitate in domeniile asistenta sociala, sanatate si educatie, 

sustinerea culturii antreprenoriale și a inovării, cresterea competitivității  și 

atractivității economice la nivelul Comunei, implicarea   transparenta   și   activă   

a   instituțiilor  pentru   dezvoltarea economico-sociala echilibrata a zonei. 
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1.5. Sursele documentare  

 

 

 Cadrul Strategic Comunitar pentru perioada 2014 - 2020; 

 Cadrul Strategic National de Referinta (CSNR) 2007-2013; 

 Informații puse la dispoziție de Primăria Comunei Putna; 

 Informații statistice, rapoarte anuale, rapoarte de progres  de la Institutul 

Național de Statistică, Direcția Județeană de Statistică Suceava; 

 Metodologia privind planificarea dezvoltarii regionale 2014 - 2020, 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, august 2012; 

 Planul National de Dezvoltare 2007 - 2013; 

 Strategia de dezvoltare rurală 2014 – 2020; 

 Strategia Europa 2020; 

 Strategia Nationala si Planul National de Actiune privind Conservarea 

Biodiversitatii in Romania, 2011 - 2020; 

 Planul de Dezvoltare Regionala Nord – Est 2014 – 2020; 

 Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2014-2020; 

 Planul Urbanistic General al Comunei Putna; 

 Politica de coeziune 2014 – 2020; 

 Prioritati de Dezvoltare Teritoriala Natională in atingerea obiectivelor 

Strategiei Europa 2020; 

 Sociologia satului devălmaș românesc, Henry H. Stahl; 

 Dicţionarul Geografic al Bucovinei, Emanuel Grigorovitz; 

 Articole din presă; 

 romaniainterbelica.memoria.ro. 

 

  

http://www.google.ro/search?hl=ro&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Emanuel+Grigorovitz%22
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2. Planificarea strategica la nivel 
European, National, Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Politica de Coeziune a UE 2014 - 2020 
La 6 octombrie 2011, Comisia Europeana a adoptat un proiect de pachet 

legislativ care va constitui un cadru al politicii de coeziune a Uniunii Europene 

pentru perioada 2014- 2020. 

Comisia a propus mai multe schimbări importante ale modului în care 

politica de coeziune este concepută și pusă în aplicare, și anume: 

• concentrarea asupra priorităților Strategiei Europa 2020 de creștere 

inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; 

• recompensarea performanțelor; 

• sprijinirea programării integrate; 

• accentul pus pe rezultate – monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce 

priveste atingerea obiectivelor convenite; 

• consolidarea coeziunii teritoriale și simplificarea aplicării. 
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Aceste schimbări vin ca urmare a adoptării de către Comisie, în iunie 2011, 

a unei propuneri referitoare la următorul cadru financiar multianual pentru 

aceeași perioadă. 

În propunerea sa, Comisia a decis ca politica de coeziune ar trebui să 

ramână un element important al urmatorului pachet financiar și a subliniat rolul 

său esențial în ceea ce privește aplicarea Strategiei Europa 2020. 

Bugetul total propus pentru perioada 2014–2020 va fi de 376 miliarde 

EUR, inclusiv fondurile pentru noua facilitate „Conectarea Europei”, concepută în 

vederea creșterii numărului proiectelor transfrontaliere în domeniile energiei, 

transporturilor și tehnologiei informației. 

Arhitectura legislativă a politicii de coeziune cuprinde: 

• un regulament general de stabilire a unor dispoziții comune referitoare la 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul social european (FSE), 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), 

Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (EMFF), precum și de 

stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE și Fondul de coeziune; 

• trei regulamente specifice privind FEDR, FSE și Fondul de coeziune; și doua 

regulamente privind obiectivul de cooperare teritorială europeană și Gruparea 

europeana de cooperare teritorială (GECT); 

Comisia propune o serie de principii comune aplicabile tuturor fondurilor. 

Printre acestea se numara parteneriatul și guvernanta pe mai multe niveluri, 

respectarea legislației UE si a legislației naționale aplicabile, promovarea 

egalității între femei si barbați, nediscriminarea și dezvoltarea durabilă. 
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Programare strategica consolidata: concentrare tematica asupra strategiei Europa 

2020 

Pentru a maximiza impactul politicii în ceea ce priveste realizarea 

prioritaților europene, Comisia propune consolidarea procesului de programare 

strategică. Aceasta implică introducerea unui cadru strategic comun, a unor 

contracte de parteneriat și a unei liste de obiective tematice conforme cu 

Strategia Europa 2020 și cu orientările integrate ale acesteia. 

Contractele de parteneriat, convenite la început între Comisie si statele 

membre, vor stabili contribuția generala la nivel național, corelata cu obiectivele 

tematice si cu angajamentele legate de acțiuni concrete în vederea realizarii 

obiectivelor Europa 2020. 

Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) 

Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) urmareste consolidarea 

coeziunii economice, sociale și teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin 

corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. FEDR sprijină 

dezvoltarea regională și locală pentru a contribui la toate obiectivele tematice, 

prin stabilirea unor priorități detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe: 

• cercetare și dezvoltare, precum și inovare; 

• îmbunatațirea accesului la informații și a calității acestora, precum și la 

tehnologiile comunicațiilor; 

• schimbările climatice și trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de 

carbon; 

• sprijinul comercial acordat IMM-urilor; 

• serviciile de interes economic general; 

• infrastructurile de telecomunicații, energie si transport; 

• consolidarea capacitații instituționale si o administrație publica eficientă;  

• dezvoltarea rurală durabila. 
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Consolidarea concentrarii tematice 

Pentru a asigura concentrarea investițiilor la nivelul UE pe aceste priorități, 

se stabilesc alocări minime pentru un anumit număr de zone prioritare. De 

exemplu, în regiunile mai dezvoltate și de tranziție, cel puțin 80 % din resursele 

FEDR la nivel național ar trebui sa fie alocate pentru eficiența energetică și 

energii regenerabile, inovare și sprijin pentru IMM-uri, din care cel puțin 20% ar 

trebui sa fie alocate pentru eficiența energetica și energii regenerabile. Regiunile 

mai puțin dezvoltate ar trebui să dispună de o paletă mai largă de priorități de 

investiții, care să reflecte nevoile mai mari de dezvoltare ale acestora. Însă 

acestea vor trebui sa aloce cel puțin 50% din resursele FEDR pentru eficiența 

energetică și energii regenerabile, inovare și sprijin pentru IMM-uri. 

Consolidarea coeziunii teritoriale 

Regulamentul propus prevede un accent mai mare pe dezvoltare urbană 

durabilă. Aceasta ar trebui sa se realizeze prin alocarea unui procent minim de 

5% din resursele FEDR pentru dezvoltare urbană durabilă, prin stabilirea unei 

platforme de dezvoltare urbană pentru promovarea consolidării capacităților și a 

schimburilor de experiența, precum și prin adoptarea unei liste a orașelor în care 

vor fi puse în aplicare acțiuni integrate pentru dezvoltare urbana durabilă. 

Propunerea include, de asemenea, sprijin pentru acțiunile inovatoare în domeniul 

dezvoltării urbane durabile în baza unui plafon de 0,2% din fondurile anuale. 

Se va acorda o atenție specială zonelor cu caracteristici naturale sau demografice 

specifice, precum și o alocare suplimentară pentru regiunile ultraperiferice și 

slab populate. 

Un procent de cel puțin 50% din aceasta alocare suplimentară va trebui sa 

fie alocat acțiunilor care contribuie la diversificarea și modernizarea economiilor 

regiunilor ultraperiferice, punându-se un accent special pe cercetare și inovare, 

tehnologiile informației și comunicațiilor și pe competitivitatea IMM-urilor. 
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În aceste condiții, autoritățile locale trebuie să facă fața unor noi provocări, 

să se adapteze strategic la noile tendințe susținute de Uniunea Europeana dar și 

să raspundă nevoilor comunității locale. Viziunea strategică devine astfel un 

factor important în dezvoltarea armonioasa a tuturor direcțiilor importante: 

infrastructura, educație, sănătate, cultură, turism, agricultură. 

 

 

 

2.2. Politica de Dezvoltare a Regiunii Nord-Est 

Viziunea  „In anul 2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a 
investi, a lucra și a locui!”   
 
Obiectiv general : Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere 
economică durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și 
incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente 
față de celelalte regiuni ale României     
 
Țintă propusă anul 2022 : indicele de disparitate al Produsului Intern Brut 
Regional pe cap de locuitor la nivel regional va reprezenta 75% din valorea 
indicatorului la nivel național și 37% din valoarea indicatorului la nivel 
comunitar 
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Romania 
in context 
2011-2014 

Nivelul ratei somajului 
BIM in randul tinerilor 

(15-24 ani) este de 12% 
la nivel regional si  

28,5% in mediul urban.  

Servicii de sanatate  
insuficiente. Rata 

mortalitatii infantile in 
mediul urban 7‰ 

 Rata mortalitatii 
infantile in mediul rural 

12,3‰ 

rata de parasire 
timpurie a scolii  la nivel 

national 17,5 %   

Ponderea participarii 
persoanelor angajate la 
programe de formare 
profesionala/cursuri 

este de 1,6 % 

Nivelul ratei de 
ocupare pentru tinerii 

din grupa de varsta 
15-24 este de 26% 

Strategii de  
dezvoltare 

Tinta 
vizata 
2020 

Rata somajului BIM in 
randul tinerilor (15-24 
ani) va fi de maxim 8% 
la nivel regional si de 
maxim 15% in mediul 

urban  

Rata de parasire 
timpurie a scolii - maxim 

12%   

Rata ocuparii in randul 
tinerilor (15-24 ani) 

minim 35% 

 Ponderea populatiei ce 
participa la programe de 
formare profesionala a 
adultilor va fi de minim 

7% 

Extinderea serviciilor de 
sanatate .Rata 

mortalitatii infantile in 
mediul urban maxim 
5‰  Rata mortalitatii 

infantile in mediul rural 
maxim 8‰ 
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În vederea dezvoltării Regiunii de Nord - Est s-au stabilit o serie de 

obiective specifice și măsuri, corelate cu obiectivele tematice ale Strategiei 

EUROPA 2020, după cum urmează: 

 

 

Obiectivul specific 1: creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor 

vulnerabile  

 

 

Masura 1.1: Acțiuni pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a 

tinerilor care nu sunt incluși într-o formă de învățământ, formare 

profesională sau nu au un loc de muncă   

 

Această măsura este dedicată tinerilor cu vârstă cuprinsa între 15-24 de 

ani, care se află într-una din urmatoarele situații (eventual pentru care există 

riscul de a se încadra în acestea):   

 nu au un loc de muncă 

 nu urmează cursurile unei instituții de învățământ  

 nu urmează o formă de formare profesională   

 

În cadrul acestei măsuri acțiunile vizează dobândirea de către tinerii vizați 

de cunoștințe, abilități, deprinderi pentru ocupații cerute pe piața muncii, care să 

le permită fie să ocupe un loc de muncă, fie să își deschidă propria afacere:  
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Totodata, recomandăm ca acțiunile care vor viza dobândirea/dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale, cât și cele dedicate inființării de start-up-uri să 

fie avute în vedere în strategiile integrate care urmează sa fie dezvoltate de către 

comunitățile care vor aplica pe viitorul instrument de dezvoltare urbană – 

Dezvoltare locală sub responsibilitatea comunităților locale.    

 

Masura 1.2: Acțiuni preventive și active de integrare pe piața muncii 

(inclusiv acțiuni personalizate) pentru grupuri vulnerabile   

 

Context - referinte:   

 În anul 2011 ponderea populației ocupate în agricultura la nivel regional 

reprezintă 41,5% din total (dublu față de ponderea națională), cea mai mare 

parte fiind implicată în agricultura de subzistență și activități agricole cu 

productivitate foarte scăzută (contribuția agriculturii la produsul intern brut 

regional este de numai 11%).  

Sprijinirea participării tinerilor din grupul țintă vizat la programe de 
formare care se orientează spre dobândirea competențelor pentru ocupații 
cerute de către piața muncii (inclusiv competențe digitale)  

• Sprijinirea participării tinerilor din grupul țintă vizat la programe de 
formare profesională care vizează dobândirea competențelor 
antreprenoriale  

 Dezvoltarea de programe integrate pentru orientarea tinerilor care să 
asigure  o tranziție mai ușoară a tinerilor către piața muncii – furnizarea de 
informații, orientare profesională, asistare în găsirea unui loc de muncă, 
dezvoltarea de planuri de orientare personalizate, dobândirea de experiență 
prin  participarea la programe de ucenicie și  internship-uri 

• Dezvoltarea unei scheme de grant dedicată programelor de practică 
pentru tineri în cadrul firmelor și ONG-urilor în vederea dobândirii de 
competențe și experiența pentru inserția pe piața muncii 
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Pentru această categorie, cât și pentru populația de etnie romă există șanse 

foarte mici de a se integra/reintegra pe piața muncii datorită nivelului redus de 

competențe.  

În cadrul acestei măsuri acțiunile indicative vizează, după caz, identificarea 

și analizarea nevoilor existente, acordarea de consiliere, furnizarea de instruire 

prin programe de orientare/reorientare profesionala, incadrarea participanților 

în intreprinderile sociale: 

 

 

 

Acțiunile propuse pot fi încadrate într-un pachet integrat de intervenții 

strategice care să vizeze rezolvarea multiplelor probleme cu care se confruntă 

aceste categorii: venituri insuficiente, accesibilitate redusă la servicii medicale și 

Acțiuni privind evaluarea multidisciplinară a nevoilor și 
problemelor persoanelor dezavantajate, oferirea de soluții 
personalizate  

• Sprijin pentru participarea grupurilor vulnerabile la programe de 
formare personalizate, care vizează dobândirea competențelor 
pentru ocupații cerute de către piața muncii (inclusiv motivarea 
participării la un program de formare)  

Acordarea de îndrumare - consiliere în găsirea unui loc de muncă. 
Această acțiune vizează în mod obligatoriu toate persoanele care 
urmează/au urmat un program de formare profesională 

• Dezvoltarea unei scheme de grant dedicată inființării de 
întreprinderi sociale, în care să fie angajate o parte dintre 
persoanele din grupul țintă vizat, care au participat la un 
program de formare profesională  

Sprijinirea facilitării accesului persoanelor de etnie romă la servicii 
de informare, consiliere, formare profesională și mediere pe piața 
muncii  
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învățământ, la serviciile sociale, absența unei locuințe. Totodată, aceste acțiuni 

vor fi personalizate în raport cu specificul fiecărui grup țintă vizat. Va fi avută în 

vedere complementaritatea cu acțiunile prevăzute la măsura „Extinderea, 

diversificarea și îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile și a comunităților 

izolate la servicii de sănătate, educație, sociale și locuire”.  

 

  

Obiectivul specific 2: îmbunătățirea accesului și a participării la educație și 

instruire de calitate  

Masura 2.1: Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, în special 

pentru tinerii din zonele rurale și comunitățile defavorizate  

 

Context – referințe  

La nivel regional nu există date statistice privind rata de părăsire timpurie 

a școlii. În prezent datele se culeg pe bază de anchetă doar la nivel național. 

Apreciem că la nivel regional valoarea existentă este superioară celei înregistrate 

la nivel național (17,5% în 2011) întrucât, în regiune, o pondere ridicată a 

tinerilor cu vârste  între 18-24 ani locuiesc în mediul rural și orașele mici (zone 

unde se manifestă cu precădere acest fenomen).    

Rata abandonului școlar a avut nivele reduse în ultimii cinci ani școlari în 

învățământul primar și gimnazial. Cele mai ridicate cote ale ratei de abandon se 

înregistrează în învățământul profesional și tehnic. Astfel, în anul școlar 2010-

2011, nivelul acesteia este de 18,1% la nivel regional, amplitudini ridicate fiind 

înregistrate în judetele Bacău(20,3%), Botoșani (20%), Iași(22,6%) și 

Suceava(19%).  

Părăsirea timpurie a școlii are consecințe negative în timp asupra 

indivizilor, conducând la o creștere a somajului, a sărăciei și în final a excluziunii 

sociale.  
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Elaborarea și implementarea la nivel local/regional a unui sistem de 
monitorizare a fenomenului de părăsire timpurie a școlii (urmarire 
pe baza unui indentificator unic, identificare cauze și motive) cât și de 
strategii locale/regionale de prevenire/combatere a acestui fenomen  

 

Elaborarea și implementarea de programe personalizate de 
reintegrare în procesul educațional a tinerilor care doresc să 
își continue studiile  

Chiar dacă o parte dintre aceștia dețin un loc de muncă, ei sunt incadrați pe 

posturi caracterizate printr-un nivel redus de calificare și implicit al remunerației 

obținute. Nivelul redus al veniturilor conduce la o accesibilitate redusă la 

serviciile de învățământ și sănătate.  

Principalele cauze ale acestui fenomen sunt de ordin educațional și socio-

economic. Cea mai mare parte a tinerilor care au părăsit timpuriu  

școala provin din familii dezorganizate (cu parinți plecati la muncă în 

străinătate), familii fără posibilități materiale, familii de etnie romă sau ce  

aparțin altor grupuri dezavantajate: tineri cu dizabilități fizice sau mentale, tineri 

cu nevoi speciale, tineri ce părăsesc instituțiile de ocrotire. Așa cum s-a menționat 

anterior, astfel de situații sunt întâlnite în special în mediul rural și în 

comunitățile izolate/defavorizate.   

Ținta vizată 2022: rata de părăsire timpurie a școlii - maxim 12%     

Surse: rapoarte de progres, studii întocmite la nivel regional  

În cadrul acestei măsuri acțiunile vizează pe de o parte să se adreseze 

cauzelor de ordin educațional astfel încât să se prevină/combată părăsirea 

timpurie a școlii, iar pe de altă parte să permită reintegrarea în procesul 

educațional a tinerilor care deja au părăsit școala:  
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Acțiunile propuse pot fi încadrate într-un pachet integrat de intervenții 

strategice care își propun să se adreseze și celorlalte probleme cu care se 

confrunta această categorie: venituri insuficiente, accesibilitate redusă la servicii 

medicale, învățământ și serviciile sociale, absența unei locuințe. 

 

 

Masura 2.2: Îmbunătățirea calității și eficienței învatamantului prin 

adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii  

Context – referințe  

În anul 2011, nivelul ratei somajului BIM în randul tinerilor (15-24 ani) 

este de 12% la nivel regional, în mediul urban nivelul ajungând la 28,5%. Dintre 

acesti someri, o buna parte nu își găsesc loc de muncă datorită faptului că au 

calificări, competențe care nu sunt cerute în prezent de piața muncii.  

Rata abandonului școlar a avut nivele reduse în ultimii cinci ani școlari în 

învățământul primar și gimnazial. Cele mai ridicate cote ale ratei de abandon se 

înregistrează în învățământul profesional și tehnic. Astfel, în anul scolar 2010-

2011, nivelul acesteia este de 18,1% la nivel regional, amplitudini ridicate fiind 

înregistrate în județele Bacău(20,3%), Botoșani (20%), Iași(22,6%) și 

Suceava(19%).    

 

Ținta vizată 2022:   

(1) Rata somajului BIM în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel 

regional și de maxim 15% în mediul urban  

Surse: Eurostat, rapoarte de progres  

 

În cadrul acestei măsuri acțiunile indicative vizează identificarea nevoilor 

de competențe cerute pe piața muncii, previzionarea acestora, precum și  
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adaptarea planurilor de acțiune pentru învățământ la nivel regional, 

județean și a planurilor de școlarizare în raport cu acestea.  

 

 

 

  

Monitorizarea insertiei pe piața muncii a absolvenților unităților de 
învățământ  

• Promovarea de măsuri directe și stimulative pentru calificarea la 
locul de muncă 

Monitorizarea rezultatelor programelor de practică, atât pentru 
învățământul liceal cât și cel superior 

• Sprijin pentru crearea de parteneriate între patronate, camerele de 
comerț și industrie și furnizorii de formare inițială și continua în 
vederea corelării programelor educaționale cu necesarul de forță de 
muncă existent, respectiv tendințele de dezvoltare a mediului 
economic  

Elaborarea de studii la nivel regional, județean, local privind nevoile de 
competențe și calificări cerute pe piața forței de muncă, precum și o 
previzionare a acestora pe termen mediu   

•  Actualizarea planului regional de acțiune pentru învățământ, a 
planurilor locale de acțiune pentru învățământ si a planurilor de 
scolarizare in conformitate cu rezultatele studiilor realizate  

Crearea si dezvoltarea parteneriatelor între agenții economici și 
unitățile școlare 

• Realizarea observatorului regional pentru educație 
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Masura 2.3: Cresterea accesului la formare profesională continuă   

Context - referințe  

Dezvoltarea de abilități și aptitudini, atât pentru absolvenții care intră pe 

piata muncii cât și pentru cei angajați, constituie un element cheie pentru 

cresterea competitivității. Extinderea accesului și participarea la formarea 

continuă constituie elemente esențiale pentru cresterea motivării forței de 

muncă. 

În prezent, nu există la nivel regional statistici care să indice ponderea 

participării persoanelor angajate la programe de formare profesională/cursuri, 

însă nivelul este cu siguranță foarte scăzut comparativ cu datele înregistrate în 

alte state comunitare - la nivel național acest procent este de 1,6% în 2011. 

În general, firmele/organizațiile care încurajează participarea salariaților la 

programele de formare profesională sunt cele care desfășoară activități inovative, 

cele din tehnologia informației și comunicației (companii caracterizate prin 

valoarea adaugată ridicată a produselor și serviciilor), cât și cele care sunt 

obligate prin prevederile legislative. 

 

Ținta vizată 2022: ponderea populației ce participă la programe de formare 

profesională a adulților va fi de minim 7% 

Surse: rapoarte de progres, studii întocmite la nivel regional 

În cadrul acestei măsuri acțiunile indicative vor viza: 
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Dezvoltarea de programe de formare profesională pentru angajați, în 
special cele ce vizează instruirea la locul de muncă și cele de tip 
online (e_educatie) 

• Dezvoltarea unei scheme de grant pentru sprijinirea centrelor 
comunitare de învățare permanentă 

Crearea de instrumente on-line noi și dezvoltarea celor existente cu 
scopul de a promova/prezenta ofertele de formare profesională 
existente 

• Dezvoltarea parteneriatelor între furnizorii de formare 
profesională publici, privați și partenerii sociali(sindicate, asociații 
patronale) cu scopul de a culege cerințele curente de instruire, de a 
oferi informații asupra ofertei de formare existente 

Derularea de campanii de constientizare privind beneficiile aduse de 
formarea profesională a adulților  

• Dezvoltarea de instrumente care să permită schimbul de 
experiențe și prezentarea de exemple de bună practică privind 
formarea profesională a adulților - organizarea de conferințe, 
seminarii, mese rotunde, derularea de vizite de studiu   

Consolidarea capacității administrative a autorităților locale în 
vederea accesării fondurilor comunitare (realizare de planuri, 
strategii și proiecte, implementarea și monitorizarea acestora)  

• Crearea, respectiv dezvoltarea de parteneriate între Camerele de 
Comerț și Industrie și furnizorii de formare inițială și continua în 
vederea corelării programelor educaționale cu necesarul de forță 
de muncă existent și tendințele de dezvoltare a mediului economic  
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Masura 2.4: Crearea, modernizarea și extinderea infrastructurii de 

educație   

 

Context – referințe  

În Regiunea Nord-Est, numărul unităților de educație reprezintă 16% din 

numărul total al unităților de învățământ existente la nivel național, iar populația 

școlară deține o pondere de 18% din totalul populației scolare la nivel national 

(2011). Datele prezentate indică o stânsă corelare cu faptul că regiunea deține 

cea mai mare populație dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei.  

Cu toate că în perioada precedentă de programare (2007-2013) au fost 

întreprinse demersuri pentru reabilitarea, modernizarea și echiparea unităților 

de învățământ, materializate prin implementarea de proiecte de infrastructură 

finanțate din fonduri comunitare și din bugetele locale, o parte importantă din 

infrastructura educațională se confruntă în continuare cu o serie de probleme. 

  

Din inventarul nevoilor și oportunităților de dezvoltare, rezultat în urma 

întâlnirilor derulate de reprezentanții ADR Nord-Est cu reprezentanții 

administrației publice locale din localitățile urbane ți cei ai consiliilor județene se 

desprind următoarele probleme:  

 Nefinalizarea lucrărilor de investiții demarate în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare a Infrastructurii;   

 Capacitate insuficientă a gradinițelor în raport cu populația preșcolară 

existentă;  

 Starea avansată de degradare a unor școli generale, grupuri școlare, 

inclusiv a sălilor de sport aferente;  

 Dotare materială insuficientă pentru atelierele din școli; 
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 Mijloacele de transport insuficiente pentru elevii din satele arondate 

orașelor;  

 Campusuri școlare insuficiente;  

 Dotări insuficiente pentru cabinetele de terapie din învățământul special; 

 Numărul insuficient de gradinițe existente în mediul rural – aspect 

confirmat de datele statistice (56% din totalul populației prescolare are 

domiciliul în mediul rural și este deservită de doar 9% din numărul total de 

grădinițe) .  

 

Ținta 2022:   

1. toate unitățile de educație din regiune vor avea autorizație de funcționare 

2. vor fi construite grădinițe în mediul rural  

Sursa: studii intocmite, rapoarte de progres  

În cadrul acestei măsuri acțiunile vor viza după caz, lucrări de investiții, dotare cu 

echipamente, achiziționarea de mijloace de transport: 

 

Finalizarea proiectelor de investiții privind crearea/ reabilitarea/ 
modernizarea infrastructurii educaționale demarate prin 
Programul National de Dezvoltarea Infrastructurii și care sunt în 
prezent sistate/abandonate  

• Construcția de noi grădinițe, în special în zonele rurale, izolate, în 
orașele mici și mijlocii (inclusiv asigurarea personalului didactic 
necesar)  

Reabilitarea/modernizarea/extinderea unităților de învățământ 
aflate într-o stare avansată de degradare (inclusiv sali de sport, 
cantine)  

• Dotarea unităților de învățământ cu mobilier, elemente de 
birotica, calculatoare  
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Obiectivul specific 3: Creșterea accesului la servicii de sănătate de calitate 

 

Masura 3.1: Extinderea și diversificarea serviciilor de sănătate  

 

Context – referințe  

Un domeniu foarte important care are nevoie de sprijin este cel care 

urmărește extinderea și diversificarea serviciilor care au ca principal scop  

prevenirea și controlul bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a 

populației.  

Este necesară atât dezvoltarea resurselor umane care activează în domeniu, 

dar și a acțiunilor de prevenire, supraveghere, tratament și control împotriva 

bolilor transmisibile (HIV/SIDA, tuberculoză, diferite infecții) și netransmisibile.  

 

Astfel, prin aceste acțiuni se urmărește reducerea impactului bolilor 

transmisibile asupra stării de sănătate a populației prin măsuri de prevenire a 

acestora, depistare precoce, tratament și monitorizare. În cazul bolilor 

netransmisibile se urmărește prevenirea complicațiilor, a decesului prematur și 

creșterea calității vieții. Bolile cronice cu cel mai mare impact asupra sănătății 

publice sunt: boli cardiovasculare, diabet zaharat, cancer, boli mintale, boli 

endocrinice. 

 

 

Dotarea laboratoarelor și atelierelor cu echipamente de specialitate  

• Achiziționarea de mijloacele de transport pentru transportul 
elevilor ce se domiciliază în mediul rural, zone izolate 



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 25 

 

Nivelul ratei mortalității infantile în regiune este mult mai mare față de cel 

existent la nivel comunitar. Totodată, există și disparități la nivel interjudețean 

cât și de tip urban-rural. Astfel, în 2011 nivelul indicatorului era de 7‰ în mediul 

urban și 12,3‰ în mediul rural.  

 

Din inventarul nevoilor și oportunităților de dezvoltare, rezultat în urma 

întâlnirilor derulate de reprezentanții ADR Nord-Est cu reprezentanții 

administrației publice locale din localitățile urbane și ai consiliilor județene se 

desprind următoarele probleme: 

 

 

 

 

 

 

 

Numeroase localități se confruntă cu o stare avansată de degradare a unităților 
medicale, inclusiv a ambulatoriilor aferente  

• Centrele de primire urgențe necesită investitii ce sa vizeze modernizarea, 
extinderea acestora  

Dotarea insuficientă a stațiilor de ambulanță(inclusiv cu ambulanțe) 

• Dotarea cu echipamente de specialitate este insuficientă 

Localități în care nu există centre de permanență, puncte de primiri urgențe, 
centre de recuperare  
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Ținta 2022:  

(1) Rata mortalității infantile în mediul urban maxim 5‰ 

(2) Rata mortalității infantile în mediul rural maxim 8‰ 

Sursa: date și informații statistice INS, studii întocmite, rapoarte de progres 

 

În cadrul acestei măsuri acțiunile vor viza: 

 

 

Derularea de programe pentru creșterea nivelului de educație în 
rândul populației pentru menținerea și ingrijirea sănătății, cât și 
adoptarea unor comportamente sănătoase în scopul prevenirii 
îmbolnăvirilor   

• Sprijin pentru extinderea și diversificarea serviciilor preventive de 
sănătate  

Sprijin pentru extinderea și diversificarea serviciilor medicale 
destinate prevenirii și controlului bolilor cu impact major asupra 
stării de sanatate a populației  

• Derularea de programe pentru prevenirea complicațiilor, decesului 
prematur și creșterea calității vieții la pacienții cu afectiuni cronice 
prin accesul la servicii medicale de calitate  

Creșterea accesului la servicii de îngrijire medicală de calitate a 
persoanelor vulnerabile sau dezavantajate social 

• Sprijinirea creșterii rolului medicului de familie ca și consilier de 
sănătate pentru locuitorii regiunii  

Dezvoltarea resurselor umane implicate în managementul spitalelor, 
prin derularea de programe de formare  

• Diversificarea și creșterea calității serviciilor medicale destinate 
mamei și copilului  
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Obiectivul specific 4: promovarea incluziunii sociale prin regenerarea 

zonelor rurale și urbane aflate în declin   

Masura 4.1: Extinderea, diversificarea și îmbunătățirea accesului 

grupurilor vulnerabile și a comunităților izolate la servicii de 

sănătate, educație și sociale  

 

Context – referințe  

 

În Regiunea Nord-Est, o pondere importantă a populației se confruntă cu 

una sau mai multe forme de excluziune: educațională, sănătate, ocupațională, 

socială, economică, locuire. Sunt afectate în special persoanele cu venituri reduse 

sau fără venituri, persoanele aparținând minorității rome, familiile 

monoparentale, persoanele cu handicap, gospodăriile din mediul rural bazate pe 

agricultura de subzistență sau semisubzistență. 

 

Creșterea performanței sistemului de sănătate la nivel regional și 
local prin intărirea capacității institutionale 

• Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de 
sănătate, dotarea cu aparatură de specialitate, echipamente 
informatice și care asigură buna funcționare(bucătării, spălătorii)     

Sprijinirea dezvoltării și implementării de sisteme informatice 
integrate de tip e-sanatate având ca scop accesul populației la o paletă 
largă de informații din domeniul medical  
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Totodata, peste jumătate dintre copii și tineri cuprinși în grupa de vârstă 0-

18 ani se confruntă cu fenomenul de sărăcie sau de excluziune socială – cea mai 

mare parte provenind din familii monoparentale, familii în care părinții au un 

nivel redus de educație, familii cu părinți șomeri.    

Conform diverselor studii și rapoarte de cercetare, există și alte segmente 

sociale vulnerabile care pot fi adăugate: persoane adulte fără adăpost, persoane 

cu HIV/SIDA, persoane dependente (de droguri ilegale, de alcool, etc.), 

persoanele victime ale violenței domestice, vârstnicii singuri, persoane cu slabă 

pregătire profesională sau slabă calificare, șomeri în special cei de lungă durată. 

Este important să amintim faptul că riscul excluziunii sociale se manifestă 

mai pregnant în rândul femeilor decat al bărbaților, în toate etapele vieții, ca o 

reflectare a participării lor scăzute pe piața muncii.   

În raport cu datele și informațiile prezentate în analiza economico-socială, 

următoarele elemente indica gradul ridicat de sărăcie și excluziune socială cu 

care se confruntă regiunea: 

 Nivelul ratei mortalității infantile în regiune este ridicat. In 2011 nivelul 

indicatorului era de 7‰ in mediul urban si 12,3‰ in mediul rural.  

 Gradul ridicat de sărăcie - cel mai mare nivel al ratei sărăciei absolute 

(7,7% în 2010) dintre toate regiunile României, în creștere în perioada de 

criză economică, cea mai mare pondere a populației sărace din Romania 

(25,9% în 2010), precum și al doilea nivel al ratei sărăciei severe(1,3%)  

 Nivelul foarte scăzut al veniturilor gospodăriilor – venitul brut al unei 

gospodării per membru de familie reprezenta 24% din media UE în 2010, 

indicele de disparitate al venitului primar pe membru de familie reprezinta 

61,7% din media națională, indicele de disparitate al venitului net 

disponibil al gospodăriei reprezintă 79% din media natională, salariul 

mediu net reprezinta 85% din media natională și 28% din media UE(2010)  
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 Disparități interjudețene privind numărul locuințelor ce dețin alimentare 

cu apă potabilă și canalizare – Vaslui (36,7%), Botosani(38,7%) fata de 55-

57% in celelalte judete. Județele Botoșani și Vaslui dețin ultimele două 

locuri dintre județele României.   

 Disparități interjudețene privind numărul locuințelor ce beneficiază de 

încălzire pe perioada iernii – Vaslui(23,4%), Botoșani(26,1%), 

Neamț(32%) față de Iași(47%).  

 

Tinta vizata 2022: reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie sau 

excluziune cu 125.000 (în raport cu anul 2010) 

 

Sursa: Raportul Anual privind Incluziunea Sociala în România, rapoarte de 

progres, date și informații statistice INS   

În cadrul acestei măsuri acțiunile vor viza după caz:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcția de locuințe sociale, reabilitarea/modernizarea celor 
existente(inclusiv racordarea la utilități) pentru grupurile 
dezavantajate(inclusiv comunitatea romă) care locuiesc în condiții 
improprii – nu au alimentare cu apa potabilă, canalizare, posibilități 
de încălzire a locuinței pe perioada iernii  

• Derularea de programe orientate către asigurarea accesului gratuit 
și universal al copiilor/tinerilor aparținând minorității romilor la 
educație   

Derularea de programe pentru promovarea educației incluzive prin 
eliminarea segregării și combaterea discriminării(programe tip 
„scoala dupa scoala”, „a doua sansa”)  

• Organizarea și derularea de cursuri de formare pentru mediatorii 
școlari, mediatorii sanitari, cadrele didactice din domeniul 
educașiei incluzive, educașiei interculturale care sustine principiile 
non-discriminării  
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Sprijinirea facilitării accesului persoanelor dezavantajate(inclusiv de etnie romă) la 
servicii de informare, consiliere, formare profesionala si mediere pe piata muncii 
(inclusiv organizarea de campanii de informare, consiliere, orientare profesionala)  

• Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de 
educație, dotarea cu echipamente medicale de specialitate, cu 
echipamente informatice, cu echipamente ce asigură buna 
funcționare a unităților (inclusiv construcția de noi grădinițe)   

Sprijinirea initiativelor locale pentru dezvoltarea capacității 
antreprenoriale a persoanelor ce aparțin grupurilor dezavantajate 
(inclusiv de etnie roma) 

• Derularea de programe pentru creșterea nivelului de educație 
privind menținerea și ingrijirea sănătății, cât și adoptarea unor 
comportamente sănătoase în scopul prevenirii îmbolnăvirilor  

Sprijin pentru extinderea și diversificarea serviciilor medicale destinate 
prevenirii și controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate 
a populației (derularea de campanii de evaluare a stării de sănătate)  

• Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de 
sănătate, dotarea cu echipamente medicale de specialitate, cu 
echipamente informatice, cu echipamente ce asigură buna 
funcționare a unităților(spălătorii, cantine)  

Crearea, reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de 
servicii sociale, dotarea cu echipamente de specialitate, echipamente 
informatice, echipamente ce asigură buna functionare a unităților 

• Crearea, reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare care acordă 
servicii sociale integrate(educație, sănătate, ocupare și dezvoltare 
comunitară)  
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Înființarea de centre de îngrijire și de asistență socială pentru 
persoanele cu handicap, vârstnici, pacienți cu boli psihice  

• Înființarea, reabilitarea/modernizarea căminelor pentru bătrâni 

Crearea de servicii specializate pentru îngrijirea la domiciliu  

• Transformarea(după caz) a unităților medicale închise în centre de 
servicii multifuncționale 

Participarea personalului implicat în domeniul acordării de servicii 
sociale la cursuri de specializare și perfecționare 

• Derularea de scheme de grant ce vizează crearea sau dezvoltarea 
întreprinderilor sociale 

Participarea în programele care vizeaza transferul de expertiză din 
partea altor instituții de profil din Uniunea Europeană 

• Dezvoltarea parteneriatelor public-privat care furnizează servicii 
sociale de interes general 

Derularea de activități culturale de reconstrucție și afirmare identitară a 
romilor, în special în randul copiilor și tinerilor, de promovare a culturii 
și elitelor 

• Amplasarea de sisteme de supraveghere video, cu rol preventiv în 
puncte/zone cu o infracționalitate ridicată 

Intensificare a intervențiilor sociale pentru prevenirea și combaterea 
fenomenului „copiii străzii”  
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2.3.  Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 

2014 - 2020 

 

Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se înscrie în 

contextul de reformă şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 

2020.  

Europa 2020 reprezintă strategia de creştere a Uniunii Europene pentru 

perioada 2010-2020. Urmărind obiectivele  strategiei Europa 2020 pentru o 

economie inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, strategia stabileşte ţinte 

ambiţioase pentru statele membre în domeniul educaţiei, inovării, 

energiei/mediului, ocupării forţei de muncă şi incluziunii sociale și îmbunătăţirea 

competitivităţii în general. Pe baza acestui document, fiecare stat membru îşi 

stabileşte ţinte şi planuri de acţiune la nivel naţional sub forma unui Plan 

Naţional de Reformă care este monitorizat în mod periodic. 

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 

contribuie la realizarea unei creşteri inteligente  prin sprijinirea formelor de 

cooperare între instituţiile de cercetare şi fermieri şi alţi actori ai economiei 

rurale dar şi prin sprijinirea componentei de formare profesională, dobândire de 

competenţe şi diseminare a informaţiei. De asemenea, PNDR are în vedere o 

creştere durabilă care pune accent pe scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea 

practicilor agricole  prietenoase cu mediul. Nu în ultimul rând, sprijinul acordat 

investiţiilor în infrastructura şi economia rurală duce la reducerea sărăciei şi 

crearea de locuri de muncă în zonele rurale, contribuind astfel la o creştere 

favorabilă incluziunii. Urmând liniile trasate de această strategie ambiţioasă, 

PNDR îşi propune să răspundă obiectivelor generale ale Politicii Agricole Comune 

legate de securitatea alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi 

dezvoltarea teritorială echilibrată, dar şi obiectivelor specifice ale dezvoltării 
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rurale. Astfel, abordând într-un mod strategic toate cele şase priorităţi de 

dezvoltare rurală, PNDR îşi propune să sprijine într-un mod sustenabil şi 

inteligent dezvoltarea economică şi socială a zonelor rurale din România. 

România se confruntă cu provocări enorme în atingerea potenţialului său 

economic şi social, în sectorul agro – alimentar şi forestier, precum şi la nivelul 

zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic de 50 % din media UE şi 

semnificativ mai mic în zonele rurale. 

 

 Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj 

semnificativ faţă de zonele urbane şi se caracterizează prin: deficienţe structurale 

persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură,  îmbătrânirea 

populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată 

scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii 

scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab 

pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a 

terenurilor nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii 

insuficiente în cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu  mult 

în urma zonelor urbane; creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere 

ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; o 

administraţie publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni şi mediu 

exacerbate de schimbările climatice şi care reprezintă o ameninţare pentru 

zonele rurale şi, în general, a teritoriului naţional. 

 

Acordul de Parteneriat propus de România (AP Ro) asigură convergenţa cu 

strategia europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii, precum şi cu scopul specific al fiecărui fond, în conformitate cu 

obiectivele Tratatului, inclusiv în ceea ce priveşte coeziunea economică, socială şi 

teritorială.  
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Pentru a îndeplini aspiraţiile de creştere economică reflectate în obiectivul 

global al Acordului de Parteneriat,  economia românească trebuie să se  

transforme într-o economie modernă şi competitivă, abordând cele cinci 

provocări în materie de dezvoltare : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În urma analizei şi a identificării nevoilor socio-economice şi a deficitelor 

structurale ale României se conturează necesitatea unui program investiţional 

abordat  pentru atingerea obiectivelor tematice (OT) menţionate în Cadrul 

Strategic Comun (CSC). Strategia PNDR pentru perioada 2014-2020 urmăreşte să 

ofere soluţii la nevoile identificate prin intermediul analizei SWOT.  
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Totodată, strategia urmăreşte continuarea progreselor înregistrate de la 

aderarea Românei la UE în 2007 susţinute prin PNDR 2007-2013.  

Intervenţiile pentru perioada 2014-2020 vor contribui la consolidarea 

dezvoltarii pe termen mediu şi lung a sectorului agricol şi de dezvoltare rurală. 

Obiectivele propuse şi ţintele aferente sunt în concordanţă cu priorităţile 

strategice naţionale prezentate în AP Ro,  proiectul strategiei privind dezvoltarea 

agriculturii si dezvoltării rurale pe termen mediu si lung 2020-2030 (Banca 

Mondială), Strategia Naţională de Competitivitate, Proiectul strategiei pentru 

cercetare, dezvoltare şi inovare şi de alte documente strategice aferente. 

Un alt document de referinta îl reprezintă “Cadrul naţional strategic 

pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a spaţiului rural 

în perioada 2014-2020-2030” prescurtat „Cadrul naţional strategic rural” care 

are drept scop stabilirea obiectivelor de dezvoltare durabilă a sistemului 

agroalimentar românesc şi a spaţiului rural pentru reluarea creşterii economice a 

României.  

Astfel, aceste documente au identificat ca şi problematică principală 

îmbunătăţirea funcţiei economice şi de mediu a spaţiului rural şi a sectorului  

agricol şi vor fi abordate prin intermediul celor şase priorităţi de dezvoltare 

rurală din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR). 

 

Competitivitatea 

Creşterea competitivităţii din agricultură, silvicultură şi sectorul alimentar 

este crucială pentru îmbunătăţirea performanţelor şi revitalizarea zonelor rurale, 

crearea de locuri de muncă şi, prin urmare, esenţială pentru această strategie. 

Există un bun potenţial de creştere a producţiei de alimente de calitate, de 
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modernizare a sectorului în general, de schimbare a statutului de ţară 

importatoare în ţară exportatoare.               

Investiţiile pentru creşterea competitivităţii, în ferme şi în unităţile de 

procesare a produselor agricole, sunt necesare pentru realizarea unei creşteri 

economice accelerate, care va conduce în final la convergenţa veniturilor cu 

nivelul UE.  

Îmbunătăţirea performanţei sectorului va avea efecte pozitive asupra 

stabilităţii micro şi macroeconomice, va contribui la asigurarea unui echilibru al 

consumului alimentar şi a securităţii agro-alimentare, la creşterea ponderii 

exploataţiilor agricole comerciale în totalul exploataţiilor şi la generarea de locuri 

de muncă, inclusiv la absorbţia surplusului de forţă de muncă din agricultură. 

Un număr însemnat din nevoile identificate sunt priorităţi direct legate de 

creşterea competitivităţii. Acestea includ necesitatea unor acţiuni pentru a 

îmbunătăţi performanţa economică şi accesul pe piaţă - a fermelor - prin 

modernizarea şi restructurarea acestora, creşterea volumului producţiei agricole 

de calitate, stimularea continuării modernizării unităţilor de prelucrare şi 

comercializare, inclusiv diversificarea, extinderea şi promovarea producţiei 

agricole şi alimentare cu valoare adăugată mare, a mărcilor alimentare de 

calitate.  

Modernizarea şi dezvoltarea sectorului de procesare asigură pe de o parte 

menţinerea locurilor de muncă şi pe de altă parte crearea de noi locuri de muncă. 

De asemenea, diversificarea activităţilor agricole oferă oportunităţi de creştere a 

veniturilor agricole. Este esenţială acordarea sprijinului pentru reînnoirea 

generaţiilor de manageri ai exploataţiilor agricole  în scopul stimularii nivelului  

investiţiilor şi a procesului de inovare, cu efect direct asupra veniturilor 

locuitorilor din spaţiul rural. Alte nevoi  din perspectiva creşterii competitivităţii 

se referă la dezvoltarea unor lanţuri scurte de aprovizionare şi a infrastructurii 

aferente, sprijinirea de acţiuni de cooperare inclusiv pentru stabilirea de lanţuri 
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agro-alimentare scurte, în vederea valorificării şi comercializării mai eficiente a 

produselor pe pieţele agroalimentare.  

Dezvoltarea capitalului uman influenţează puternic competitivitatea. 

Aceasta este o componentă a provocării de dezvoltare "Oamenii şi societatea", 

descrisă în AP Ro. Ea devine în următoarea perioadă o temă transversală pentru 

abordarea nevoilor legate de competitivitate, determinată pe de o parte de 

ponderea ridicată a populaţiei ocupate în agricultură, dar cu un nivel redus de 

instruire, iar pe de altă parte de necesitatea calificării fermierilor şi adaptării 

cunoştinţelor acestora la contextul modern (tehnologii, cunoştinţe generale 

privind schimbările climatice, etc). Nevoile prioritare pentru dezvoltarea 

capitalului uman au fost exprimate în analiza SWOT în urmatoarele direcţii: 

formare profesională şi o mai bună integrare a rezultatelor cercetării. 

Îmbunătăţirea informării şi formării profesionale (inclusiv învăţarea pe tot 

parcursul vieţii), precum şi adaptarea curriculei la nevoile reale sunt esenţiale 

pentru creşterea competitivităţii în sectorul agroalimentar şi forestier. 

Prioritatea care rezultă din analiza SWOT şi analiza nevoilor este de a  corela mai 

bine educaţia şi formarea profesională cu nevoile agriculturii, silviculturii, şi a 

creşterii nivelului de conştientizare  a fermierilor cu privire la  beneficiile de 

mediu.  

 

Resursele  naturale 

Gestionarea durabilă a resurselor naturale reprezintă o prioritate a 

strategiei de dezvoltare rurală 2014-2020. Nevoile identificate ca prioritare în 

această strategie se referă la biodiversitate în zonele cu înaltă valoare naturală, 

gestionarea durabilă a pădurilor şi accesibilitate, extinderea zonelor forestiere, 

calitatea apei şi a solului, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) şi adaptarea la 

schimbările climatice. Intervenţiile PNDR vor contribui la limitarea amprentei de 

carbon provenită din agricultură şi promovarea  adaptării la schimbările 
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climatice în agricultură şi în zonele rurale. Instruirea şi serviciile de consultanţă 

vor juca un rol important în informarea şi pregătirea în domeniile menţionate cu 

privire la cerinţele obligatorii legate de mediu şi schimbări climatice, cu privire la 

modernizarea fermei, inovare, competitivitate şi antreprenoriat pe partea de 

dezvoltare rurala. 

Calitatea mediului şi biodiversitatea sunt supuse presiunii din perspectiva 

procesului natural şi a activităţilor economice. Există o nevoie stringentă de a 

îmbunătăţi condiţiile de mediu şi de a promova practici durabile în agricultură şi 

în economie, în general. Terenurile cu înaltă valoare naturală (HNV) a căror 

suprafaţă reprezintă  aproximativ 16% din totalul terenurilor agricole şi silvice 

sunt un factor important pentru biodiversitate. Strategia Naţională şi Planul 

Naţional de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2013-2020, care 

transpune în plan naţional strategia UE în domeniul biodiversităţii, trebuie să fie 

completată pe baza progreselor realizate prin măsurile susţinute prin actualul 

PNDR . 

Creşterea suprafeţei împădurite constituie o nevoie prioritară, aceasta 

contribuind la procesul de adaptare la schimbările climatice şi la reducerea 

emisiilor de GES. Se estimează că suprafeţe semnificative de teren agricol sunt 

afectate de diverse fenomene de degradare a solului, fiind potrivite pentru 

împădurire. Există o corelare puternică între nevoia de promovare a 

biodiversităţii şi împăduririi şi nevoia  de formare şi consultanţă la nivel local 

pentru a promova bunele practici în agricultură şi silvicultură cu privire la peisaj 

şi managementul ecosistemelor.  

Aceste concepte sunt relativ noi în România, dar există potenţial pentru ca 

aceste idei să fie consolidate în cultura fermierilor şi silvicultorilor. 

Nevoia de sustenabilitate a întreprinderilor, a locurilor de muncă, a 

comunităţilor şi ecosistemelor impune, de asemenea, o protecţie mai bună a 

resurselor de apă şi sol şi a sistemelor de management integrate.  
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Un sprijin prioritar trebuie acordat pregătirii şi consilierii specializate care 

să vizeze, în special în zonele cu risc ridicat, atingerea standardelor de calitate a 

apei şi protecţia resurselor de sol ca modalitate de adaptare la schimbările 

climatice. Modernizarea sistemelor de irigaţii este o altă nevoie complementară 

care va contribui la reducerea pierderilor de energie şi de apă şi la îmbunătăţirea 

eficienţei globale a resurselor. Cu toate că nivelul emisiilor de gaze cu efect de 

seră provenite din agricultură este în general scăzut, depozitarea gunoiului de 

grajd ridică serioase probleme. 

 Tendinţa de abandonare a sistemelor extensive de cultură şi producţie şi 

adoptarea de sisteme intensive pune o presiune ascendentă în ceea ce priveşte 

contribuţia agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare la emisiile de GES 

(prin creşterea numărului de animale şi a cantităţilor de gunoi de grajd) şi asupra 

amprentei de carbon (prin creşterea nivelului de mecanizare a lucrărilor 

agricole). Comunităţile vor trebui de asemenea, să adopte practici mai eficiente 

privind producerea de energie. Prin urmare, o nevoie prioritară este promovarea 

acţiunilor menite să abordeze aceste probleme, inclusiv pentru adoptarea şi 

utilizarea energiilor regenerabile.  În ceea ce priveşte biomasa, dispunem de un 

potenţial ridicat, dar încă insuficient valorificat, atât în cadrul proceselor de 

producţie cât şi pentru creşterea bunăstării populaţiei rurale. 

Adaptarea la schimbările climatice răspunde nevoilor legate de conservare 

a resurselor naturale şi este, în consecinţă, o prioritate pentru strategia PNDR. 

Sunt necesare acţiuni pentru a sprijini adaptarea "accelerată" a fermierilor, 

procesatorilor şi comunităţilor rurale la schimbările climatice prin îmbunătăţirea 

gestionării durabile a apei şi protecţiei solului. Acest lucru va fi susţinut şi prin 

transferul de cunoştinţe, stimularea inovării şi adaptarea rezultatelor cercetării la 

nevoile reale ale sectorului. 
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Oamenii şi societatea, dezvoltarea locală 

Nevoile prioritizate în această categorie se referă la: reducerea sărăciei şi 

riscului de excluziune socială, un nivel mai bun de educaţie, crearea de locuri de 

muncă, îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor de bază, sprijin pentru mediul 

de afaceri şi pentru extinderea pe piaţa locală, conservarea şi promovarea 

patrimoniului local, precum şi încurajarea şi consolidarea dezvoltării locale prin 

abordarea LEADER. PNDR are ca obiectiv îmbunătăţirea standardului de viaţă în 

mediul rural, inclusiv prin dezvoltarea  şi îmbunătăţirea infrastructurii, prin 

oferirea de servicii de bază comparabile cu zonele urbane şi prin reducerea 

decalajului de venituri dintre rural şi urban. 

Sărăcia este persistentă în zonele rurale din România, fiind asociată 

îndeaproape cu grupurile dezavantajate, fermierii de subzistenţă, cu acces limitat 

la oportunităţi de îmbunătăţire a veniturilor şi de a reduce sărăcia. Există o mare 

nevoie de a sprijini populaţia din zonele rurale prin oferirea de cursuri şi 

specializări de scurtă durată în vederea perfecţionării şi dobândirii de cunoştinţe 

şi abilităţi noi.  

De asemenea, complementaritatea cu alte fonduri este importantă, astfel 

consilierea şi asistenţa specializată pot sprijini populaţia rurală să creeze şi să 

dezvolte noi activităţi non-agricole aducătoare de venit. 

Necesitatea de a aborda această provocare socială este o prioritate, în 

special pentru a asigura transferul persoanelor ocupate în agricultura de 

subzistenţă, în activităţi nonagricole  dacă sunt asistaţi de o formare profesională 

specializată în vederea atingerii unor standarde de viaţă mai înalte. 

Diversificarea exploataţiilor agricole şi a altor întreprinderi existente prin 

orientarea lor către sectorul non-agricol nu constituie doar un răspuns logic la 

cerinţele pieţei, aflată în plină schimbare, ci va ajuta şi la absorbţia surplusului 

forţei de muncă eliberate din sectorul agricol. 
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Crearea şi menţinerea de locuri de  muncă sustenabile, înfiinţarea şi 

consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii şi activităţi care 

generează locuri de muncă şi un venit  suplimentar sunt esenţiale pentru 

îmbunătăţirea standardelor de viaţă din zonele rurale.   

Atragerea tinerilor calificaţi ca actori  în zonele rurale este o metodă 

sustenabilă de regenerare şi consolidare a comunităţilor rurale. Abordarea 

acestei nevoi are legătură cu progresul social şi economic în general, inclusiv cu 

îmbunătăţirea accesului la bunuri şi servicii publice şi private, la produsele 

alimentare şi tehnice, la domeniile profesionale şi educaţionale.  

O infrastructură rurală bine dezvoltată şi funcţională reprezintă baza 

pentru dezvoltarea economică în zonele rurale.    

Renovarea şi dezvoltarea satelor şi mai ales, îmbunătăţirea infrastructurii, 

protejarea resurselor de apă şi aer nu sunt doar o cerinţă esenţială pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii zonelor rurale, ci şi un 

element esenţial în utilizarea eficientă a resurselor şi protecţia mediului.  

Îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de 

canalizare/tratare a apei reziduale, precum şi a unor activităţi de protejare a 

moştenirii rurale pot contribui la eforturile comune de asigurare a dezvoltării 

durabile în comunităţile rurale. 

Realizarea unei infrastructuri rurale adecvate contribuie în mod esenţial la 

dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural, la creşterea ponderii 

serviciilor şi implicit a locurilor de muncă. 

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu 

numai la sporirea calităţii vieţii în zonele rurale, ci stimulează activităţile de 

turism rural, dezvoltarea mărcilor locale şi crearea de locuri de muncă. Sprijinul 

pentru această nevoie stimulează şi continuă progresul înregistrat prin sprijinul 

alocat prin PNDR 2007-2013. 
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Direcţiilor menţionate anterior li se adaugă abordarea LEADER, care este 

destinată să ajute populaţia rurală să-şi cunoască mai bine nevoile de dezvoltare, 

resursele  naturale de care dispun  în vederea adoptării unor decizii colective 

pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea potenţialul de care dispun, pe termen lung. 

Deşi LEADER nu a atins încă impactul dorit în România în perioada 2007-

2013, există un real potenţial pentru ca abordarea să se bucure de mai mult 

succes în ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabilă a teritoriilor rurale şi prin 

urmare, aceasta este o prioritate ce trebuie sprijinită prin viitorul PNDR. 

 Nevoile prioritare identificate includ simplificarea procedurilor 

administrative, conştientizarea populaţiei rurale cu privire la oportunităţile de a 

se implica mai mult în dezvoltarea comunităţilor lor locale, etc. Implementarea cu 

succes a PNDR 2014-2020 va depinde, pe lângă sprijinul pentru abordarea 

nevoilor prioritare descrise mai sus în această secţiune, de disponibilitatea şi de 

sprijinul pentru dezvoltarea ideilor, proiectelor şi activităţilor noi, inovative,  

pentru promovarea dezvoltării afacerilor şi comunităţilor rurale. Există o nevoie 

prioritară de a împărtăşi cunoştinţele şi experienţa prin conectarea oamenilor în 

cadrul unei reţele naţionale de dezvoltare rurală bine organizată şi gestionată. 

 Scopul reţelei nu este numai de a sprijini eficienţa politicii de dezvoltare 

rurală, ci şi de a facilita crearea de sinergii, de a încuraja cunoaşterea, precum şi 

de a contribui la obiectivele Parteneriatului European pentru Inovare (PEI) cu 

privire la Productivitatea şi Sustenabilitatea Agriculturii.  

Îmbunătăţirea educaţiei, a politicii de formare profesională (inclusiv 

învăţarea pe tot parcursul vieţii), precum şi a curriculei şi a modalităţilor de 

furnizare sunt esenţiale pentru România în scopul creării de locuri de muncă, 

îmbunătăţirii serviciilor (publice şi private), reducerii sărăciei (în special pentru 

grupurile vulnerabile, inclusiv şomeri pe termen lung, persoane ocupate în 

agricultura de subzistenţă, persoane cu dizabilităţi şi romi), realizării progresului 

şi a stabilităţii sociale.  
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3. Profilul Socio - Economic al  comunei Putna 

 



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 44 

  

3.1.  SITUAȚIE   EXISTENTĂ ȘI EVOLUȚIE 

 

Date privind evoluția în timp a unității teritorial - administrative 

Comuna suceveana Putna este situată la 30 de kilometri nord - vest de 

oraşul Rădăuţi,  este marginită de dealuri împădurite care ating altitudini de 

până la 800 de metri. Se învecinează cu Straja la nord, cu Vicovul de Jos şi 

Suceviţa la est şi cu Moldoviţa la sud. 

Apariţia acestei localităţi este strâns legată de zidirea de către Stefan cel 

Mare a Mănăstirii Putna între anii 1466 - 1469. La începutul acestei perioade, 

domnitorul a mutat de la Volovat la Putna bisericuţa de lemn de stejar ctitorită  

după tradiţie de Dragos Vodă. 

La scurt timp dupa sfintire,  Manastirea  Putna  a devenit  un putemic  

centru de cultură  şi artă. 

Spre deosebire de alte meleaguri moldovene, menţionate documentar cu 

mult înaintea construirii unor biserici si mănăstiri pe cuprinsul lor, Putna, ca 

toponimic sau hidronimic din vechiul ţinut al Sucevei nu este menţionată în nici 

un document anterior fondării mănăstirii cu acelaşi nume, respectiv, anului 1466. 

Cercetările arheologice din anii 1955-1956 au dus la concluzia că în incinta 

Mănăstirii Putna nu exista urme de vieţuire omenească „anterioare construcţiilor 

în piatră din vremea lui Ştefan cel Mare” şi că „la venire constructorii au defrişat 

terenul prin ardere, descoperindu-se deasupra solului viu o dungă de cenuşă şi 

cărbuni, iar sporadic chiar trunchiuri de copaci carbonizaţi”. 

Cele mai recente cercetări de acest fel, efectuate în anii 1980 - 1982, ar 

putea conduce totuşi la concluzia existenţei, chiar pe actualul teritoriu al 

mănăstirii, a unei aşezări monahale anteştefaniane, deoarece spre latura sudică a 

incintei, lângă temeliile casei domneşti construite de Ştefan cel Mare, au fost 

descoperite câteva morminte, care, prin poziţia lor stratigrafică, ar pleda în acest 

sens, ca şi unele fragmente ceramice ce par mai vechi de secolul al XV-lea. 

 

Asezările rurale au evoluat,  în  principal,   sub acțiunea factorilor socio - 

economici,    dar s-au   dezvoltat  și  sub influența  mediului  natural,   a localizării 

în raport cu posibilitățile  de alimentare cu apă,  cu existența unor resurse (lemn, 
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piatră, loc de cultivat și de pășunat), a unor microclimate   de adăpostire,    a 

terenurilor  prielnice pentru extinderea   vetrelor,   etc. 

Referitor   la formarea  și  evoluția așezărilor   rurale   menționăm că 

actuala rețea este rezultatul  unui  proces  istoric,    multisecular  care atestă 

continuitatea  de  locuire   a acestui teritoriu din cele mai vechi timpuri. Se 

consideră    că actuala   configurație este moștenită din perioada   feudală cu 

completările ulterioare care s-au produs prin defrișări, împroprietăriri, roiri. 

Fenomenul  de  roire  și  formare    de sate  prin împroprietărire  a 

determinat   în   unele cazuri  extinderi  tentaculare   sau  constituirea  de  nuclee  

noi.  Henri  Stahl  consideră  că: „ existența mai multor sate pe un același hotar se 

datorează fenomenului de  roire  stabilind  că  trasarea  de  hotare    este  o   fază  

ulterioară  unei  devălmășii  absolute  și reprezintă primul proces de teritorizare  

și  individualizare.   Fiecare hotar vechi corespundea, la  început,    unui singur  

sat.  Situația  coexistenței  mai multor sate  pe un singur  hotar   nu poate  fi   

decât  o   dezvoltare  ulterioară  trasării    primelor  hotare,    datorat  procesului    

de îndesire   a  populației.  Soluția  cea  mai  curentă  a  rezolvării  problemei   

surplusului de populație este acela al roirii în interiorul   trupului său de moșie". 

Primul tip de roire depistat este acea roire pastorală în care așezările sunt 

plasate de-a  lungul râurilor și se caracterizează printr-o   roire dintr-un  centru 

primitiv de aglomerare demografică pe cursul râului,  înspre izvor. Cu fiecare  

gospodărie nouă se face încă un pas înainte   spre   izlaz,    de-a    lungul  râului.    

Acest  tip  de  roire  este  posibil  doar   în   satele devălmașe,   în  care omul putea 

cuprinde cât  îi  este necesar și atâta timp cât agricultura are încă un caracter  

itinerant,  iar  baza economiei sătești este încă creșterea vitelor. 

Când  roirile  nu  sunt  cu  putință  de-a  lungul  râurilor  din  considerente   

legate  de orografie,   atunci   oamenii  acoperă pășunea cu case,   realizându-se    

tipul de roire pastorală  în care așezările sunt împrăștiate pe izlaz. Mai există și  

modul roirii pastorale prin răspândire prin poieni care poate  apărea în urma  

exploatării   pădurii,    anumite   locuințe  forestiere   temporare   profitând   de  

poieni, devenind statornice. 

Al doilea tip de roire este cel al vetrelor de sat polinucleare,  ce se definește 

printr-o neregularitate a roirilor care nu se dezvoltă de-a  lungul văilor de râuri în  

ordine strânsă și la intervale regulate,   ci  sunt silite,   adesea,   să se despartă,   

grupându-se,   când concentrat, când sporadic,  în  funcție de relieful în  care se 

înscrie. Satul nu  are un centru propriu-zis,     ci mai multe centre (nuclee  ale 

unor centre în  formare,   unele mai vechi,  altele   mai noi). 
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Henri Stahl concluzionează  că „roirea  nu este propriu-zis   un fenomen de 

emigrație, satul  roi păstrând legătura cu vatra veche unde au rudele.  Totodată,   

ambele sate continuă să aibă același  patrimoniu comun: hotarul satului cu 

pădurea,  muntele,  apa,  islazul folosite devălmaș.  lndiferent de roire,   satul roit 

era solidar cu cel matcă,   în ceea ce privește plata cislei,   aceasta  neîmpărțindu-

se  în două. Vatra și  roiurile continuau  să rămână legate,  în aceiași cislă,   la plata 

birului. Totodata,   roiurile depindeau   și  de aceiași obște sătească ca cea a vetrei. 

Totuși,  în momentul când,  în urma roirii,  oamenii gaseau condiții mai prielnice 

de trai,  aglomerările  sătești devenind  importante,   mai  ales  după trecerea  

unor  generații, satele  roite își alcătuiesc  propria   obște și se scindează  de satul 

vatră,   căpătând  treptat autonomie". 

Problematica  obștilor de ocol alcătuite  din sate devălmașe,   felul cum 

acestea  se dezvoltă  ulterior,   atestările  lor  documentare   și  interesul  

cunoașterii  lor,   contribuie   la trasarea ipotezei privind geneza satului 

românesc. 

O analiză  mai aprofundată  relevă complexitatea  și  complementaritatea  

sistemului relațiilor    existente,    care   cuprinde   relații   demografice,     social   -   

culturale   și   politico - administrative.    Un  tip   de   relație   care   se  stabilește  

între    centrul   urban   polarizator (Municipiul  Rădăuți)   și  teritoriul comunei,   

constă în   legătura dintre industriile existente în mediul   urban   și    resursele   

naturale   ale   ariei  adiacente,     respectiv   între   consumul agroalimentar urban 

și agricultura  spațiului rural. 

 

Caracteristici  semnificative  ale  teritoriului și  localităților,   repere  în 

evoluția spațială  a localităților 

Orice   comunitate   umană,    încă   înainte   de   a-si   căpăta   statutul    de   

entitate administrativă  distinctă,  își are propria organizare socială,  o viață 

economică ce-i  asigură existența,   o cultură  a sa,  acestea  conferindu-i   o  

identitate  istorică  prin  conservarea   și transmiterea  unor valori  ce țin de 

civilizație  și  spiritualitate.   Atunci când un grup uman   în evoluția sa ajunge să 

se organizeze ca unitate administrativă într-un   sistem statal apar și se  

consolidează   instituțiile   locale:   economice,    sociale,    politice,    militare,    

culturale   și bisericești. În acest fel,   comuna  se dezvoltă firesc,   într-o  etapă  

istorică sau alta. 

Din pisaniile şi însemnările unor manuscrise păstrate aici sau ajunse cu 

vremea prin mari biblioteci din lume rezultă că, o dată cu pornirea lucrului de 
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către Ştefan cel Mare, au fost transferaţi de la Neamţu la Putna egumenul Ioasaf 

împreună cu mai mulţi monahi, meşteri caligrafi şi miniaturişti, care au procedat 

concomitent la organizarea scriptoriului mănăstiresc, copiind primele mineie şi 

evangheliare necesare viitorului lăcaş. Prezenţa unui grup de călugări la Putna 

încă din faza fondării bisericii a implicat, fără îndoială, o viaţă religioasă normală, 

conformă tipicului monahal, care, până la sfinţirea noului edificiu, nu se putea 

desfăşura decât la adăpostul unor chilii improvizate şi al unei bisericuţe de lemn, 

probabil mai vechi şi foarte apropiate. În orice caz, numai după doua luni de la 

inaugurarea lucrărilor, Ştefan cel Mare emitea un act în care vorbea despre 

mănăsirea sa de la Putna ca despre un fapt juridiceşte constituit. Ne referim la 

uricul din 15 septembrie 1466, prin care voievodul făcea cunoscut tuturor că a 

cumpărat de la fraţii Stan, Jachim si Simion Babici, pe doua sute de zloţi tătăraşti, 

satul "Jicovul” de Sus, dăruindu-l „cu toate hotarele sale vechi, cu câmpurile şi 

poienile, cu muncelele, fâneţele si izvoarele, sfintei noastre Mănăstiri Putna, unde 

este hramul Preasfintei şi Preacuratei Maici a lui Dumnezeu şi a Preasfintei ei 

Adormiri, pentru ca acest sat (...) sa fie Mănăstirii noastre Putna uric, cu tot 

venitul, neclintit niciodată, în veci”. Acesta este cel mai vechi document cunoscut 

care atestă Putna din ţinutul Sucevei, ca toponimic, în general, şi ca nume al 

mănăstirii de aici, mai cu seamă, constituind, totodată, mărturia celei dintâi danii 

pe care Ştefan cel Mare o face slavitei sale ctitorii monastice. 

Prin uricele din 1490, domnul interzicea tuturor judecătorilor şi globnicilor 

de a intra în vreunul din satele mănăstirii, iar protopopilor sau vornicilor oricărui 

mitropolit să aiba vreo treabă cu preoţii din satele ctitoriei sale, aceştia din urmă 

fiind obligaţi să asculte numai de „acea sfântă mănăstire a noastră (...) şi să 

plătească dare acolo şi tot venitul ce se cuvine unui mitropolit de la popi”. Putna 

dobândeşte astfel prerogative cvasiepiscopale, devenind cea mai importantă 

mănăstire din Moldova. 

Este evident acum, în lumina celor mai recente cercetări, că scriptoriul 

Mănăstirii Putna sau atelierele sale de broderie, de icoane şi de orfevrărie nu erau 

numai centre producătoare de manuscrise, miniaturi, ferecături, broderii, icoane 

şi alte obiecte de cult cu valoare artistică, ci şi şcoli în care se învăţau 

meşteşugurile respective, după anumite norme rezultate dintr-o îndelungată 

experienţa. 

Satul însuşi nu apare în documentele publicate până în anul 1775. 

În 1775, zona de nord a Moldovei, care va fi numită Bucovina, intră în 

componenţa Imperiului austriac, situaţie care se va menţine până în 1918. 

Majoritatea documentelor emise în acest interval care să fi avut ca obiect satul 



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 48 

Putna nu se regăsesc astăzi în arhivele din România. 

În 1783, din iniţiativa împăratului Iosif II, majoritatea aşezămintelor 

monastice din Imperiu, indiferent de confesiune, sunt desfiinţate. În Bucovina 

rămân numai trei mănăstiri în funcţiune: Putna, Suceviţa şi Dragomima. Din acest 

motiv, rolul mănăstirii ca centru spiritual al zonei sporeşte.  

Printre documentele păstrate din timpul dominaţiei austriece se află câteva 

hărţi (1778, 1790, 1822, 1856), pe care satul Putna este marcat, totdeauna în 

relaţie cu mănăstirea omonimă, care rămâne nucleul aşezării, dar nu cunoaşte o 

dezvoltare majoră până la primul război mondial. 
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3.2. CADRUL NATURAL 
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Așezarea geografică 

Desigur, nu există multe localităţi de pe spaţiul geografic românesc, 

încărcate cu atâta istorie şi glorie naţională, precum comuna Putna, în inima 

căreia pulsează neîncetat cunoscutul lăcaş de spiritualitate românească şi 

ştefaniană - Sfânta Mănăstire Putna, devenită de secole adevărat simbol de 

perenitate şi identitate naţională. 

Începuturile prezenţei umane aici, cu tot cu discontinuităţile sale, se pierd 

în negura timpului.  

După cum se acceptă în general de către filologi, “Putna” este un cuvânt de 

origine slavă, “put’ “ însemnând “drum, cale.” 

Nu ştim în ce măsură aici o populaţie slavă ar fi denumit aşa acest loc, 

înainte de locuirea românească de aici, ţinând cont de intensitatea de locuire 

slavă din partea extrem-nordică a Moldovei, sau dacă numele ar reprezenta doar 

o traducere în slavonă, limba de cancelarie voievodală de altădată, a unui termen 

iniţial românesc. 

Prin urmare, este de presupus că teritoriul văii Putna a putut fi folosit o 

vreme ocazional de locuitorii satelor deja formate în strictă vecinătate, aici luând 

naştere un mic schit din lemn, dovadă puţina ceramică fragmentară databilă în 

secolele XIII - XIV, de aspect destul de primitiv, găsită cu ocazia reluării 

săpăturilor sistematice în perimetru mănăstirii după 1970. Momentul a fost 

probabil în epoca lui Alexandru cel Bun, cel care pusese puternice temelii ţării 

sale, inclusiv în plan religios când s-au constituit şi numeroase schituri. 

Iată deci că ajungem şi la prima atestare -deja menţionată- a Putnei. Astfel, 

15 septembrie 1466 se consemnează un moment deosebit de important în istoria 

formării domeniului (braniştei) mănăstiresc, Ştefan cel Mare dăruindu-i satul 

Vicovul (“Jicovul”) de Sus din vecinătatea sa nordică, “împreună cu toate poienile 

şi fâneţele, cu muncele şi izvoarele, cu toate veniturile şi hotarele care au ascultat 

de demult de acest sat”. Satul fusese întărit de Ilie şi Ştefan voievod familiei de 

boieri Babici, care în acest moment l-au vândut pentru 200 de zloţi tătăreşti 

domnului, care la rândul său, acum, îl dăruieşte “în veci.” 

La 2 octombrie 1468, pentru “întărirea şi împuternicirea” lăcaşului său de 

cult, Ştefan cel Mare îi va dărui jumătate din satul Maneuţi, plasat şi el nu departe 

de mănăstrire. 
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Peste trei ani, voievodul cumpăra cu 120 de zloţi satul Bălcăuţi, “ca să-i fie 

mănătirii noastre uric, cu tot venitul, neclintit niciodată, în vecii vecilor.” Seria 

donaţiilor continuă anul viitor cu satul Ostriţa şi loc de moară pe Prut şi în 1479 

cu satul Tâmauca şi Vicovul de Jos “ cu moară şi cu vama care se ia la Jicov.” 

Tot pentru rotunjirea veniturilor mănăstireşti, domnia acordă mănăstirii, 

“unde este egumen rugătorul nostru Popa chir Ioasaf’, morile de pe Şiret, din 

târgul omonim, ca şi 12 buţi de vin pe fiecare an, ca şi o moară la Fereedieni şi o 

vie “în hotarul Hârlăului.” 

Politica mănăstirii de lărgire a domeniului său se extinde spre marii feudali, 

astfel că, la 25 ianuarie, 1467, marele vistier Iuga, dăruia Putnei “un sat peste 

Prut, anume Şirăuţi şi, de asemenea, încă 1 cădelniţă, şi încă 1 chivot, de argint şi 

aurite, de 13 some, şi încă 1 sută de zloţi ungureşti şi 2 cai buni” , ca la 1 iunie 

1467 acelaşi să mai adauge o vie la Hârlău “şi câmpul cât va fi”. Ulterior, la 11 

februarie 1478, însuşi Ştefan cel Mare va întări donaţia satului Şirăuţi. 

Urmează alte şi alte privilegii domneşti: satul Maneuţi este întărit de 

domnie, împreună cu mori, la 7 martie 1487. După ce cumpără de la foştii 

proprietari, cele două jumătăţi de sat, Ştefan cel Mare, dăruieşte la 15 martie 

1488 şi Vicşanii (“Vicşineţ”). în acelaşi an, tot el donează şi satul Greci, de lângă 

târgul Şiret şi Cozminul, din ţinutul Cernăuţi, unde apare şi sladiniţa şi veniturile 

vămii de la Vicov. Ritmul donaţiilor, atâta cât o pot ilustra documentele rămase 

până la noi, rămâne susţinut. La 14 octombrie 1489 domnia acordă mănăstirii 

satele Frătăuţi, Climăuţi şi Botăşani, iar în zilele de 15-16 martie 1490, prin trei 

hrisoave satele Clicicăuţi pe Prut, Macicatovţi pe râul Suceava, şi Voitin din zona 

sa . Sena mai continuă cu satul Ştubeiul, pe râul Başeu şi “un loc pustiu de cealaltă 

parte a Podagrăi” şi la 14 decembrie 1501 Sineşti şi Onicicani, în ţinutul 

Cârligăturii. 

Simţind greutatea bătrâneţei şi cu gândul asigurării vieţii de Apoi, Ştefan 

continuă cu noi danii: satul Balinteşti, cu seliştea lui Manea şi Iezerul Cerlenul, 

satul Frăceni pe Frumoasa, Şcheia la gura Frumoasei, satul Fântâna Măcişului, 

satul unde a fost Fălcin şi o bucată de loc din hotarul Boiştii. La 17 noiembrie, 

acelaşi an, toţi preoţii din satele mănăstireşti sunt puşi sub ascultarea 

egumenului mănăstirii, care acum primeşte şi un obroc anual de 150 drobi de 

sare din ocna de la Trotuş. Din documentul nr. 283 rezultă şi hotarele braniştei 

sale: “Şi în această branişte, mănăstirea să-şi prindă peşte şi să vâneze fiare şi să-

şi pască vitele mănăstirii; iar altul nimeni, fără voia egumenului să nu 

îndrăsnească...”. 
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Anul următor întăreşte mănăstirii, probabil la cererea expresă a 

egumenului, toate satele sale, viile, morile, prisăcile, sălaşurile de ţigani, pietrele 

de ceară,veniturile din vamă, scutirile de vamă la măjile de peşte, etc. 

Alături de moşii, Ştefan a dăruit şi sălaşe de ţigani, ca robi mănăstireşti, 

precum cele 11 sălaşe ce apar în documentul din 16 martie 1490, sau cei 

nominalizaţi în documentul scris la Badeuţi, la 8 septembrie 1503. 

Un binecunoscut document, care a adus o şi mai mare importanţă 

eclesiastică mănăstirii, este hrisovul din 15 martie 1490, prin care Ştefan cel 

Mare îi aducea în dependenţă şase biserici din ţinutul Suceava, dar şi cel din 

aceeaşi zi, prin care erau supuse încă 16 biserici, cu popi, din ţinuturile Cernăuţi 

şi Suceava. 

Ulterior, în 1502, el reliterează supunerea faţă de mănăstire a tuturor 

bisericilor din satele aflate în proprietatea mănăstirii, mai înainte fiind 

menţionată cu acelaşi statut şi mănăstirea Horodnic (azi dispărută). 

In aceste timpuri considerăm că pe cursul pârâului Putna, afluent de 

mărime mijlocie a râului Suceava, în zona actualei comune, nu exista o locuire 

umană consistentă, alături de călugări poate doar pusnici ce vegheau asupra 

hotarelor şi bogăţiilor naturale ale domeniului mănăstiresc de aici şi poate şi 

câteva familii, inclusiv de ţigani, robi mănăstireşti, care se ocupau şi de 

administrarea sursei de slatină amintită mai sus. 

Tot pe linia politicii sale demografice, pentru a-şi fructifica mai bine 

domeniul feudal, conducerea mănăstirii a colonizat la 1780 pe moşia Tâmauca 

(azi reg. Cernăuţi), un grup de refugiaţi lipoveni şi aceasta pentru a da doar un 

exemplu. 

Putna ajunsese în preajma ocupaţiei austriece cea mai bogată mănăstire 

bucovineană, ea stăpânind în această provincie terenuri pe care erau 28 de sate, 

dintre care 23 în ţinutul Sucevei, şi 5 în cel cernăuţean. Importantă era şi 

braniştea compusă din 18 munţi, cu pădure, poieni, cursuri de apă şi fond 

cinegetic, iazuri cu peşte, case şi depozite comerciale la Şiret şi Cernăuţi, iar în 

restul Moldovei, mai deţinea 9 moşii şi o vie la Odobeşti. 

Dar înainte de această situaţie, amintim faptul că dacă prin hotamica 

domnească din 1490, braniştea sa se termina la gura pârâului Putna, maxima 

întindere a domeniului său s-a înregistrat spre mijlocul veacului al XVII, în 

perioada domniei lui Vasile Lupu, care la 15 august 1647 îi şi fixa hotarele. 

Şi în plan spiritual-ortodox, alături de celebra mănăstire Neamţ, Putna a 

fost un centru de cultură medievală de excepţie. între anii 1758-1786 la Putna s-a 

reorganizat şi a funcţionat Academia Teologică, cu o bogată bibliotecă de cărţi şi 
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manuscrise, unde pe parcursul a şapte ani de studiu intens se formau viitoarele 

feţe bisericeşti de înaltă pregătire eclesiastică, în activitatea ei rolul predominant 

organizatoric deţinându-1 cărturari precum Iacob Putneanu, sau Vartolomeu 

Măzăreanu. In acest mediu propice, s-au maturizat idei şi concepţii iluministe şi 

patriotice. Putna devenea astfel “Blajul ortodoxiei române.” 

Iacob Putneanu, printre altele, tipăreşte în 1775 “Bucvarul”, primul 

abecedar care a văzut lumina la noi, având apoi o mare răspândire, introduce 

limba română în întreg procesul educaţional din Academie, combate imixtiunea 

domnilor fanarioţi în cultura română, ş. a. 

La rândul său, Vartolomeu Măzăreanu, bucovinean de naştere, a scris şi 

tradus o serie de cărţi importante, a îndrumat sistemul de şcoli din Moldova, a 

depus pe mai departe eforturi de introducere a limbii noastre în întreaga viaţă 

culturală şi spirituală, a introdus noi materii în Academie, fiind primit ca membru 

şi în Academia Teologică de la Kiev. 

După ce în 1782 austriecii inventariază averile mănăstireşti, ele ajung în 

mare parte în proprietatea statului. La 19 iunie 1783 se crează Fondul Bisericesc. 

Dintre cele 25 de aşezăminte monahale s-au păstrat, aşa cum s-a spus, doar trei: 

Putna, Suceviţa şi Dragomima, toate cu numeroase restricţii, inclusiv asupra 

numărului de călugări. In 1790 întreg domeniul funciar al episcopiei de Rădăuţi, 

ca şi fostele moşii ale Putnei, Suceviţei şi Solcăi, era pus la dispoziţia crescătoriei 

imperiale de cai. Multe dintre fostele domenii montane - şi nu numai - ale Putnei, 

vor fi tot mai intens arendate unor afacerişti străini veniţi de pe cuprinsul 

imperiului, fenomen secondat de colonizarea unor galiţieni veniţi în noua 

provincie pentru o viaţă mai uşoară. 

Nu trebuie uitat faptul că în acei ani, egumenul Putnei s-a aflat alături de cei 

ai principalelor mănăstiri bucovinene în mijlocul activităţilor revendicative, 

inclusiv memorii la împărat, menite ca în următorii ani să se reducă din 

proporţiile măsurilor restrictive austriece în privinţa lăcaşurilor de cult. 

În perioada austriacă a avut loc un proces intens de colonizare cu evrei, 

germani şi alte naţionalităţi. La data ocupării Bucovinei, circa jumătate din 

suprafaţa sa era pădure. Printre primele ordonanţe ale noii administraţii era şi 

cea legată de fondul forestier: la 2 iulie 1776 guvernatorul Spleny reglementa 

astfel, drastic, exploatarea lemnului din păduri, instituindu-se inclusiv un corp 

militar de pază. In 1785 sunt angajaţi în premieră pădurari la Putna, Iacobeni şi 

Dorna. 

În strictă legătură cu lemnul, se crează între anii 1793-1803 “fabrici de 

sticlă” la Putna, la Karlsberg, Voievodeasa şi la Crasna (azi reg. Cernăuţi), cenuşa 
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fiind materie primă în procesul tehnologic respectiv. Desigur aici poposesc şi o 

serie de meşteri sticlari. 

Ulterior, mănăstirea, încearcă să se adapteze noilor realităţi, dezvoltând o 

serie de activităţi economice pentru a-şi crea venituri proprii: atelierele de 

tâmplărie ce făceau mobilier, şi chiar trăsuri, altele de postav şi de prelucrarea 

pieilor, dar şi o distilărie de rachiu şi un atelier de sticlărie. 

După anii revoluţiei burgheze de la 1848, intelectualii români au încercat 

realizarea unei tipografii româneşti la Putna, fie la Dragomirna, dar oficialităţile 

ocupanţilor s-au opus categoric... 

 
Caracteristicile reliefului 
Din punct de vedere geomorfologic, localitatea Putna este situată în marea 

unitate geomorfologică Carpaţii Orientali, subunitatea Obcina Mare, respectiv 

versantul estic al Obcinei Mari, care prezintă un complex de culmi direcţional - 

paralele, mai mult sau mai puţin asimetrice în profil transversal între care „ 

Creasta Obcinei Mari” are altitudinea cea mai mare, în jur de 1100m, atingând 

maximul în vârful Scoruşetul (1223 m). Altitudinal întâlnim şi alte înălţimi 

înălţimi ca : Hotaru 1137m ; Măgură Vacii 1158m ; Poiana Crucii 1063m ; Poiana 

Stanişoarei 792m ; Poiana Măgură Mare 863m, Poiana Socilor 907m şi Poiana 

Sihăstriei 1057m. 

Versanţii ocupă o suprafaţă mare, lungimea medie este de 1,3 km şi 

înclinarea de 10 - 30%, iar energia de relief este de cca 400m, ceea ce duce la 

declanşarea proceselor de pantă. 

Zona joasă, cunoscută sub denumirea de ,, SEMIFEREASTRA SUCEAVA - 

PUTNA", este accidentată, iar înălţimele rar depăşesc 700m. (Dealul Vacariei 

734m ; Dealul Ţăranu 650m ; Dealul Hutei 625m). 

Zonele joase aparţin şesului Sucevei şi Putnei, unde se întâlnesc toate 

treptele de terasă între 1 şi 15m, la care se adaugă bazinul Putnei şi mica 

depresiune Gura Putnei. 

 
Reţeaua hidrografică 

 

Apele de suprafaţă aparţin bazinului hidrografic al Şiretului. Reţeaua 

hidrografică care drenează teritoriul Putnei, aparţine în întregime pârâului Putna 

şi afluenţiilor (Putnişoara cu Strujinoasa, Gloduri şi Viţău), cu o pantă medie 

accentuată (peste 30%). 

Alimentaţia pâraielor este predominant superficială (peste 60% din ploi şi 
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zăpezi), cea subterană fiind moderată (0,40%). 

Zona este considerată ca având umiditate medie; cu scurgere medie 

multianuală de aluviuni în suspensie de 1t/ha/an. Din punct de vedere chimic 

apele fac parte din apele bicarbonate, cu un conţinut ridicat de sulfaţi. 

Apele care străbat teritoriul sunt sub jurisdicţia Direcţiei Apelor Şiret - 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava (S.G.A. Suceava), care urmăreşte 

cursurile de apă. 

Apele subterane 

 Precipitaţiile relativ abundente, prezenţa unor anumite tipuri de soluri, 

umiditatea relativ ridicată şi temperaturile moderate au favorizat excesul de 

umiditate, ridicând nivelul apei freatice până aproape de suprafaţă. Astfel, apele 

subterane constituie în întregime un reflex al condiţiilor structural litologice şi 

climatologice. Apele freatice apar la adâncimi relativ mici, în strate acvifere locale 

sau discontinui, în pietrişurile şi nisipurile din şesurile aluvionare. Uneori aceste 

ape ajung la suprafaţă, ele alimentând din subteran toate pâraiele care străbat 

zona. 

Din punct de vedere hidrogeologic zona se încadrează în zona cu ape 

freatice puternic drenate, cu o dezvoltare puternică în depozitele acumulative din 

şesul Sucevei şi Putnei. 

Apele sunt cantonate la adâncimi care variază între 1 - 10m. 

 

Disfuncţionalităţi: 

 Efecte distructive înregistrate ca urmare a curgerii apei în regim 

torenţial; 

 Lucrări insuficiente de apărare a malurilor pe pârâul Putnişoara şi 

Gura Putnei pe teritoriul administrativ Putna; 

 Existenţa unor zone cu risc de inundabilitate; 

 Nerespectarea zonei de protecţie a apei, de 30 de m faţă de orice 

construcţie; 

 Nerespectarea zonelor de protecţie sanitară în jurul surselor de apă 

potabilă, conform legii apelor nr. 107 cu respectarea distanţei de 50 

m faţă de posibilele surse de poluare a apei. 

Clima 

Teritoriul studiat se află în întregime zona climatului temperat continental 

de nuanţă moderată, rece şi foarte umedă, datorită poziţiei sale în nordul ţării şi 

în estul Carpaţilor Orientali. În ansamblul său, clima păstrează multe nuanţe de 
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continentalism şi excesivitate, care se manifestă atât în intervalul rece al anului, 

cât şi în cel cald. 

Temperatura medie multianuală este de 4 - 5°C. 

Temperatura maximă absolută înregistrată este de +37,7°C şi temperatura 

minimă absolută înregistrată este de -32,5°C, în acest context rezultând o valoare 

a amplitudinii termice absolute de 70,2°C. Aceste diferenţieri mari termice sunt 

rezultatul acţiunii combinate a radiaţiei solare, a circulaţiei maselor de aer şi 

caracteristicile suprafeţei active din zona văii Sucevei. Aceste extreme de 

temperatură pot avea o influenţă hotărâtoare asupra culturilor agricole de orice 

fel. Astfel, în anotimpul rece, dacă solul nu este acoperit cu zăpadă, culturile de 

toamnă pot fi distruse prin îngheţ, iar în anotimpul cald, temperaturile ridicate 

duc la secetă. 

 Regimul termic 

Din punct de vedere termic, această zonă se caracterizează prin existenţa în 

general a unor ierni reci cu temperaturi medii de -3°C în timpul iernii şi veri nu 

prea calde, cu temperaturi de +17,5°C. Luna cea mai caldă a anului este iulie 

(temperatura medie de +18,4°C), iar cea mai rece februarie (temperatura medie 

de-3°C). Vara şi iarna temperaturile variază puţin de la o lună la alta (1-2°C), în 

timp ce în anotimpurile de tranziţie (primăvara şi toamna) diferenţele termice 

depăşesc 9°C (septembrie-octombrie) şi 6°C (martie-aprilie). 

Data trecerii temperaturii medii zilnice mai mari de 0°C este perioada 1-11 

martie, iar sub 0°C este 1 decembrie. Primul îngheţ poate apare la sfârşitul lunii 

noiembrie, iar ultimul în prima jumătate a lunii aprilie. Numărul mediu al zilelor 

cu îngheţ este de 140-180 zile. 

Suma totală a zilelor cu temperaturi mai mari de 10°C pe an este 2000 - 

2400 °C. 

Precipitaţiile pluvionivale acumulate într-un an sunt de 800 - 1000mm. 

Precipitaţiile cumulate în perioada mai - august este de 555,2mm. 

Cea mai mică cantitate de precipitaţii se înregistrează în luna ianuarie (15,6 

mm), valoare care poate compromite culturile agricole, în condiţiile unei asocieri 

cu temperaturi negative destul de mari, iar maximul în luna iunie (85,1 mm). Cele 

mai ploioase luni sunt cele de vară cu ponderea de 44% din întreaga cantitate de 

precipitaţii căzută într-un an. Sfârşitul toamnei, iarna şi începutul primăverii 

(octombrie-martie), se caracterizează prin cantităţi de precipitaţii mici care 

reprezintă doar 24% din total. 

În anotimpul rece al anului precipitaţiile sub formă de ninsoare încep să 

cadă în perioada 10-20 noiembrie şi se termină în perioada 10-15 aprilie. 
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Numărul zilelor cu ninsoare este de 40 pe an, iar cel cu strat de zăpadă de 75 zile 

pe an. 

 

Temperatura medie anuală a aerului  7,1 grade C 
Temperatura medie lunară pozitivă  18,4 grade C (iulie) 
Temperatura medie lunară negativă  -3 grade C (februarie) 
 

Zile de îngheţ la sol 
140 - 180 zile / an 

Umiditatea medie relativă a aerului 75% 

Nebulozitatea medie anuală 
(maxim = 7,41 zecimi de cer în anotimpul 
rece şi minim de 4,8 la sfârşitul verii); 

6,1 zecimi de cer 

Durata medie de strălucire a soarelui 1974,2 ore/an 
Număr de zile cu soare 323 zile/an 
Număr de zile fără soare 42 zile/an 

 

Cantităţile de precipitaţii lunare sunt prevăzute în următorul tabel: 

Cantitatea maximă  85,1 mm (luna iunie) 

Cantitatea minimă 15,6 mm ( luna ianuarie); 

Zile cu ploaie 77 zile/an 

Zile cu ninsoare 40 zile/an 

Zile cu strat de zăpadă la sol 70-80 zile/an 

Grosimea stratului de zăpadă 20 - 100 cm  

 
 
Studiul pedologic 
 

Solurile din această zonă s-au format sub influenţa unui climat temperat 

continental în care regimul de umiditate atmosferică şi temperatura variaza în 

funcţie de anotimpuri. 

Litologic solurile s-au format şi evoluat pe un amestec al depozitelor 

stratigrafice care prin alterare au dus la formarea materialelor parentale 

grosiere, medii şi fine în raport cu procentajul de participare ale gresiilor, 

calcarelor sau marnelor şi argilelor. 

Varietatea condiţiilor de pedogeneză au impus existenţa în limitele 

comunei a unui înveliş de soluri diversificat. În bună parte răspândirea solurilor 
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este consecinţa reliefului cu aspectele sale particulare: altitudine, expunere faţă 

de soare, declivitate, etc. 

Se diferenţiază următoarele clase de sol:  

 clasa Luvisoluri,  

 clasa Protisoluri,  

 clasa Cambisoluri,  

 clasa Hidrisoluri, 

 

Luvisoluri: 

Pe teritoriul comunei Putna, această clasă ocupă o suprafaţă de 481,37 ha, 

respectiv 34,8% şi sunt reprezentate de preluvosol (7,36 ha - 0,5%) şi luvosol 

tipic (160,81 ha - 11,6%), luvosol albie (306,89 ha - 22,2%), luvosol gleic (6,31 ha 

- 0,5%) 

Preluvosolurile  

Acest tip de sol se întâlneşte pe relieful pozitiv cu altitudini medii de 400-

500 m, în vecinătatea luvisolurilor. 

Materialul parental este foarte variat, provenit din roci sedimentare, 

alcătuit din luturi, argile conglomerate dezagregate, gresii, nisipuri, marne. Toate 

materialele pe care se formează preluvosolurile conţin elemente bazice. 

Humificarea este moderată, iar cantitatea de humus rezultată este mijlocie (2-

4%). Climatul mai umed şi suficient de răcoros favorizează alterarea accentuată a 

materiei organice, rezultând cantităţi importante de argilă. Slaba levigare din 

acest tip de sol este favorizată şi de relief (versanţi), cu drenaj extern bun, de pe 

care apa se scurge şi nu percolează solul. Textura este mijlocie fină sau mijlocie, 

profilul de sol este slab diferenţiat textural. 

Acestea sunt soluri cu fertilitate moderată, fiind favorabile utilizării silvice, 

pomicole şi viticole, însă adaosul moderat de îngrăşăminte, reglarea regimului 

aero-hidric şi măsurile antierozionale pe versanţi conduc la producţii constant 

ridicate ale acestui tip de sol. 

Luvosolurile 

Pe teritoriul studiat, acest tip de sol are o prezenţă mai redusă, acoperind 

relieful cel mai înalt şi arealele limitrofe pădurii, din partea nordică şi vestică a 

teritoriului. 

Geneza luvosolurilor are loc prin procese mai intense de eluviere-iluviere, 

decât la preluvosoluri. Conţinutul lor de humus este redus, este sărac în baze şi 

acid, adesea cu un regim aero-hidric defectuos. Fertilitatatea ar putea fi 

considerabil îmbunătăţită prin amendamente calcaroase şi aplicarea de 
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îngrăşăminte organice şi minerale, corelate cu măsuri agrotehnice 

agroameliorative cum sunt arăturile şi afânările, în vederea îmbunătăţirii 

regimului aerohidric. 

Astfel, fertilitatea acestui tip de sol este bună pentru păduri, mijlocie pentru 

plantaţiile pomicole, pajişti şi unele culturi, dar redusă pentru culturile de bază, 

chiar pentru viticultură şi pomicultură.  

Protisolurile: 

Această clasă de soluri este predominantă, ocupă 732,51 ha, respectiv 

53,2% din totalul suprafeţei studiate şi sunt reprezentate de litosoluri scheletice 

(2,11 ha - 0,01%), regosoluri litice (66,22 ha - 5,0%), aluviosol distric (213,35 ha 

- 15,4%), aluviosol calcaric (232,27 ha - 16,8%), aluviosoli gleic (6,26 ha - 0,5%), 

aluviosol prundic (213,35 ha - 15,4%) 

Aceste soluri au proprietăţi şi condiţii de pedogeneză speciale. 

Aluviosolurile ocupă zone întinse în cadrul şesurilor pâraielor Putnişoara 

cu Strujinoasa, Gloduri şi Viţău, şi zone mai mici pe afluenţii acestora cu o putere 

mai mică de transport aluvial. Acest tip de sol se găseşte în diferite stadii de 

evoluţie şi se formează pe depozite fluviatile. Aceste soluri sunt cele mai 

favorabile pentru legume şi zarzavaturi, pretându-se însă şi la o serie de plante 

furajere, tehnice, chiar cerealiere atunci când sunt bine gospodărite. Atuurile lor 

constau în reînprospătarea cu substanţe nutritive la revărsări şi prezenţa apei 

freatice la mică altitudine. 

Litosolurile sunt soluri bogate în material scheletic şi cu textură variată (de 

la grosieră la fină), fără structură, cu rezerve reduse de humus şi substanţe 

nutritive. în mod natural sunt acoperite cu pajişti sau cu păduri şi au 

productivitate foarte scăzută. 

Regosolurile se întâlnesc în zona de relief accidentat sau culmi înguste, 

unde sunt supuse eroziunii geologice. Eroziunea se datorează apelor pluvionivale 

ce acţionează pe perioade lungi de timp, astfel solificarea nu poate avansa, ritmul 

pedogenezei fiind mai lent sau egal cu cel al eroziunii. 

Regosolurile sunt in general bine drenate, cu textura mijlocie nediferenţiată 

pe profil. Sunt răspândite pe versanţii puternic înclinaţi şi utilizate ca pajişti. 

Cambisoluri: 

Ocupă o suprafaţă de 130,33 ha, respectiv 9,4% şi sunt reprezentate 

deeutricambosol tipic (78,83 ha - 5,7%), eutricambosol litic (5,25 ha - 0,4%), 

districambosol tipic (46,25 ha - 3,3%). 

Eutricambosolurile se formează pe diferite tipuri de roci, în condiţiile unui 

relief fragmentat, pe culmi şi versanţi. Se întâlnesc pe o gamă foarte variată de 
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roci, cum ar fi: depozite aluviale, loessoide, argile. Ca răspândire, ocupă forme de 

relief variate luncă, versanţi, terase. Sunt soluri cu reacţie slab moderat acidă sau 

neutre, cu o textură lut argiloasă. Aprovizionarea cu elemente nutritive este 

medie, în afară de fosfor, cu care sunt slab aprovizionate. 

Districambosolurile 

Pe teritoriul comunei Putna s-a identificat subtipul districambosol 

scheletic, întâlnit pe relieful cel mai înalt al păşunii din satul Gura Putnei. Sunt 

soluri cu reacţie puternic acidă până la slab acidă, cu conţinut mediocru de 

humus şi azot, slab aprovizionate cu fosfor şi potasiu. 

Hidrisolurile: 

Ocupă o suprafaţă de 36,79 ha ha, respectiv 2,6%şi sunt reprezentate de 

gleiosol distric (19,97ha - 1,4%), stagnosol tipic (16,82 ha - 1,2%). 

Caracteristica acestui tip este prezenţa lui pe suprafeţe de teren plane. 

Gleiosolurile sunt soluri afectate de hidromorfismul freatic. 

Aceste soluri se dezvoltă pe depozitele fluviatile ale văilor înguste ale 

pâraielor Putnişoara cu Strujinoasa, Gloduri şi Viţău şi afluenţilor adiacenţi, acolo 

unde drenajul de suprafaţă este deficitar din cauza pantei de scurgere aproape 

inexistente, sau în microdepresiuni unde există aport nivopluvial freatic. 

Materialul parental al gleiosolurilor este predominant de origine fluviatilă, cu 

textura de la grosieră la fină şi structură masivă. 

Aceste soluri au potenţial redus de fertilitate, un grad ridicat de 

compactitate şi regim anaerob, care le face inutilizabile pentru culturi de câmp, 

decât în condiţiile unor amenajări agrotehnice corespunzătoare (necesită lucrări 

de drenaj-desecare şi de afânare adâncă, urmate apoi de fertilizare). 

 
 
Vânturile 
 

Climatul continental este caracterizat printr-o frecventa a vânturilor de 

vest 31,7% şi de est de 9,4% cu o viteza medie de 3-5 m/s. 

Vegetaţia şi fauna  

Covorul vegetal are o semnificaţie definitorie pentru conturarea 

personalităţii peisajului Obcinelor Bucovinei. În compoziţia pădurilor de aici intră 

bradul şi fagul; în asociaţii cu aceste formaţiuni apar: paltinul de munte, carpenul, 

mesteacănul, ulmul, frasinul şi molidul. 
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Etajul fagului, mai restrâns ca suprafaţă, coboară până la 450-500m. Este 

format din păduri pure de fag, mai luminoase şi rare exemplare de paltin şi ulm, 

iar ca arbuşti vonicelul (Evonymus europaea), socul roşu (Sambucus racemosa) şi socul 

negru (S. nigra), scoruşul şi alunul. 

La marginea pădurilor se întâlnesc arbuşti ca: alunul, păducelul, călinul; de 

asemenea întâlim : murul, zmeura, afinul, socul şi zălogul. 

Zona de luncă are o vegetaţie ce se compune din  specii întâlnite în pajiştile 

din silvostepă precum şi ierburi ca: iarba câmpului, coada vulpii, vergină, 

pătlagină, timoftică.  

Ca pondere vegetaţia de pădure ocupă suprafaţa de 12125 ha. 

Fauna este cea specifica Carpatilor de altitudine joasa si mijlocie. Dintre 

mamifere intalnim: lupul (Cannis lupus), vulpea (Caniş vulpes), mistreţul (Sus 

scrofa), iepurele de câmp (Lepus europaeus), veveriţa (Sciurus vulgaris), jderul 

(Martes martes), pisica salbatica (Felis silvestris), parsul (Glis glis), iar in număr 

redus ursul brun (Ursus arctos), cerbul carpatin (Cervus elaphus) si rasul (Lynx 

lynx).  

Păsările de talie mica sunt in număr mare si bine adaptate la condiţiile de 

mediu de aici, altele sunt sezoniere sau in pasaj. Păsările mai mari au ca principali 

reprezentanţi cocosul de mesteacăn (Lyrurus tetrix), ierunca (Tetrastes bonasia), 

pescărelul verde (Alcedo ispido), pescărelul negru (Cinclus aquaticus), arinarul 

(Chrysomirtis spinus), cintita (Fringilla coelebs), muscarul sur (Muscicapa 

striata), roşchita (Pyrrhula pyrrhula), botgrosul (Coccothraustes coccthraustes), 

piţigoiul cucuiat (Parus cristatus), piţigoiul de munte (P.atricapillus), piţigoiul 

vărgat (P.coeruleus), ciocănitoarea verde (Picus viridis), ciocănitoarea de munte 

(D.leucotus), vrăbiile (Passer domesticus). 

Dintre păsările răpitoare amintim: uliul găinilor(Accipiter gentilis), uliul 

pasarar (Accipiter nlsus), şoimul sorecar (Buteo buteo), ciuful (Asio otus), 

huhurezul (Strlx aluco), cucuveaua (Athene noctua), acvila tipatoare (Aquilla 
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danga), eretele (Circus macrourus), şoimul (Falco vespertinus), buha (Bubo 

bubo).  

 

În pădurile de fag întâlnim porumbelul sălbatic (Columba palumbus), 

cocoşul de munte (Tetrao urogallus), buha (Bubo bubo), cucuveaua (Athene 

noctua), eretele (Falco vespertillus), mierla neagră (Turdus merula), mierla de 

pădure (T.torquatus), sturzul popesc (T.viscivorus). 

Dintre vertebrate amintim salamandra (Salamandra salamandra), vipera 

comună (Vipera berus), şopârla de munte (Lacerta vivipara), tritonul carpatic 

(Triturus montandoni), broasca râioasa verde (Bufo viridis), brotacul (Hyla 

Putnaa) etc. 

În apele râurilor găsim exemplare de păstrăv (Salmo trutta fario), boiştean 

(Phoxinus phoxinus), moioaga (Barbus meridionalis), lipanul (Thymallus 

thymallus). 

Pădurile din comuna Putna ocupă o suprafaţă de 932 ha. Atât pădurile cât şi 

pajiştile naturale au suferit mari modificări în ultimii ani, suprafeţe întinse fiind 

defrişate şi respectiv desţelenite pentru extinderea culturilor agricole. 

Pajiştile naturale, pe lângă suprafaţa redusă pe care o ocupă, sunt în mare 

parte situate pe terenuri în pantă. Ele sunt supuse eroziunii şi alunecărilor şi 

degradate prin păşunat şi exploatare excesivă sau neîntreţinere. Defrişările şi 

desţelenirile au declanşat reacţii negative asupra calităţii mediului, reducerea 

debitelor apelor freatice şi de suprafaţă, degradarea solului şi a reliefului de 

versanţi, reducerea faunei. 

Zona de luncă are o vegetaţie ce se compune din  specii întâlnite în pajiştile 

din silvostepă precum şi ierburi ca: iarba câmpului, coada vulpii, vergină, 

pătlagină, timoftică.  
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Caracteristicile geotehnice 

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Putna se încadrează în 

unitatea structurală a Platformei Moldoveneşti, caracterizată printr-o tectonică 

redusă şi o structură geologică reprezentată prin soclul (fundamentul) cristalin şi 

cuvertura sedimentară. 

Regimul geotectonic de geosinclinal a încetat după faza orogenezei moldave 

(Helveţian - Sarmaţian inferior), în timpul căreia s-a definitivat inversiunea 

geosiclinalului carpatic, producându-se şi şariajul orogenului peste marginea 

vestică a platformei Moldoveneşti, care constituie Vorlandul acestuia (bazinul de 

foreland). 

Studiile geologice efectuate în zonă, încadrează regiunea la următoarele trei 

unităţi cronostratigrafice şi litostratigrafice: 

 zona flişului extern al Carpaţilor Orientali, situată spre vest, la 420 m, şi 

încadrată în Pânza de Vrancea, şariată peste molasă carpatică, prin linia 

externă; 

 zona de molasă a miocenului pericarpatic sau Pânza pericarpatică, situată 

în centru şi în care au fost proiectate lucrările hidrotehnice este şariată 

peste platforma podolică prin linia pericarpatică; 

 zona de platformă (soclul cristalin, rigid, cratonizat) sau domeniul moldo - 

podolic: Platforma Moldovenească, situată în faţa orogenului alpin carpatic 

şi constituind unitatea de vorland a acestuia. 

Din cauză că primele două zone litostratigrafice sunt implicate în 

captarea apei subterane, se impune o caracterizare geologică detaliată a 

acestora, deoarece toate tipurile de roci din ariile sursă sunt acumulate în 

patul albiei, treapta de luncă 0,5-1 m şi treapta de 2 - 3 m a pârâului Putna, 

inclusive versantul drept al acestuia, astfel: 
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 zona flişului extern, situată spre vest la 420 m, de amplasament, este 

încadrată în Unitatea de Tarcău - Pânza de Vrancea şi reprezentată prin 

următoarele formaţiuni geologice: 

 Formaţiunea de Hangu (strate de Hangu Inferioara), caracterizează 

faciesul din Senonian, al cărui fond litologic este preponderent lutitic 

şi alcătuit pe baza studiului petrografic cu suport chimic (Grasu et.al - 

1988) din tipuri etrografice de tranziţie, calcare şi gresii, calcare şi 

argile, respectiv calcare grezoase, calcare argiloase, marne şi argile 

calcaroase, constituind secvenţe ritmice. 

Această formaţiune cuprinde în bază gresii calcaroase, verzui - 

cenuşii (biosparite grezoase) care include exemplare de Inoceramus 

(roci hibride între calcare şi arenite, deoarece carbonaţi! sunt 

subordonaţi). 

Urmează marno - calcarele cenuşii albăstrui cu Fucoide (strate de 10 - 

20 cm), străbătute de vine fine de calcit, masive, dure şi prezintă 

stratificaţie fină pe capetele de strat; sedimentate sub formă de 

ritmuri şi însumând o grosime de 700 m. 

In concluzie, Formaţiunea de Hangu, reprezintă un fliş predominant 

calcaros, acumulat în condiţiile unor aporturi combinate, de origine 

turbiditică şi pelagică. 

 Formaţiunea de Izvor (strate de Hangu superioare), caracterizează 

faciesul din Paleocen, disingându-se în coloana litologică următoarele 

tipuri petrografice: calcare fine cenuşii sau vineţii, allodapice, 

(specifice faciesurilor turbiditice), dure (strate de 25 - 40 cm), şi 

alcătuite din biosparite şi sparite cu bioclaste şi roci verzi. Această 

secvenţă litologică prezintă intercalaţii de gresii calcaroase cenuşii 

(20 - 30 cm, marne siltice cenuşii şi verzi, foioase, inclusiv siltite 

argiloase. Aceste tipuri petrografice sunt sedimentate sub formă de 
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ritmuri, a căror material a provenit dintr-o cordilieră de şisturi verzi 

(tip vorland), activată de mişcările laramice, însumând o grosime de 

250 m. 

 Formaţiunea de Straja (specifică litofaciesului de Doamna) este 

alcătuită dintr-o alternanţă de argile roşii, foioase (strate de 10 - 15 

cm) şi argile verzi foioase, deci siltite argiloase, al căror liant este 

argilo - carbonatic, iar culoarea roşie -vişinie este dată de prezenţa 

hidrohematitului. De asemenea, apar şi calcare silicioase, spongolitice 

(gaize - spongolite) dure, verzi - albăstrui cu stratificaţie paralelă 

(lamine subţiri de 1 - 3 mm), înglobând un detritus organic silicioas şi 

calcitic (grosimea acestui tip de rocă este cuprinsă între 5 şi 15 cm): 

Grosimea totală a formaţiunii este cuprinsă între 30 - 40 m, aceasta 

constituind orizontul reper de bază al eocenului, deoarece deasupra 

lui apar primii Numuliţi. 

 Formaţiunea de Suceviţa, formează un fliş eterogen petrografic (fliş 

arenito - calcaro- argilos) a cărui grosime totală este cuprinsă între 

300 şi 500 m; şi alcătuit dintr-o asociaţie de gresii calcaroase, cenuşii 

- albăstrui, fine, cu vine de calcit (strate de 30 - 50 cm), care includ 

strate de gresii kliwiforme, cunoscute sub numele de gresia de 

Scorbura. De asemenea, formaţiunea mai cuprinde şi gresii 

calcaroase verzui - albăstrui cu hieroglife (straturi de 15 - 20 cm), 

argile verzi, foioase şi bancuri groase (18 m) de Gresia de Scorbura 

(cuarţarenite glauconitice). Acest ultim termen petrografic este de 

culoare alb - gălbuie, silicioasă, sau grosieră, fiind asemănătoare 

gresiei de Kliwa, deoarece sursa acestuia este de natură platformică 

 Formaţiunea calcarelor de Doamna (situată cronostratigrafie în 

Eocen mediu), prezintă o grosime de 15 - 20 m (strate de 10 - 25 cm), 

roca având o culoare albă, alb - gălbuie, sau alb - verzuie, este dură şi 
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are aspect litografic, prezentând şi chaille - uri silicioase (trec la 

adevărate cherturi). 

Orizontul menţionat prezintă din mijlocul succesiunii spre partea sa 

superioară o intercalaţie de marne, de culoare cenuşie (cu Fucoide 

mari) şi care îl separă în două bancuri distincte. 

Genetic formaţiunea este încadrată în categoria calcarelor de origine 

mecanică, provenind prin calcitizarea aproape totală a unor 

spongolite. 

 Formaţiunea de Plopu (situată cronostratigrafie în Eocen superior), 

este constituită din argile şi marne verzi, foioase, cu intercalaţii de 

gresii verzi • albăstrui, moi (strate de 5 -10 cm), a căror grosime 

totală ajunge la 100 m. 

 Formaţiunea de Bisericani (straiele de Strujinoasa), este constituită 

dintr-un membru bazai de argile roşii şi verzi, foioase (strate de 10 -

15 cm), cu o grosime de 10 - 20 m, un membru median cu argile 

cenuşii • verzui şi unul superior de marne cu globigerine (ultimele 

două orizonturi cuprind şi intercalaţii de gresii calcaroase verzi, 

albăstrui şi a căror grosime ajunge la 5 cm, iar grosimea totală a 

acestora ajunge la 150 - 200 m). Rocile componente sunt încadrate în 

categoria argilelor propriu - zise, şi a celor slab calcaroase (roci 

hibride între argile şi silturi), iar culoarea este specifică asociaţiei 

caolinit - hematitului, indicând un mediu oxidant în alternanţă cu 

unul uşor reducător. 

 Formaţiunea gresiei de Lucăceşti, este constituită dintr-o gresie 

silicioasă de culoare albă şi fină (strate de 30-100 cm), litologic 

identică cu gresia de Kliwa, formaţiune arenitică care include 

eocenul, iar grosimea totală este cuprinsă între 20 şi 40 m. După 



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 67 

sedimentarea acestei formaţiuni geologice, condiţiile de sedimentare 

se menţin şi în continuare, însă pe fondul unui mediu euximic, 

variabil ca intensitate în timp şi spaţiu (stratigrafie în profil 

transversal şi longitudinal), respectiv litofaciesul extern (de kliwa). 

 Formaţiunea menilitelor inferioare, este constituită dintr-un 

orizont bazai, preponderent argilo - disodilic, şi altul superior sau al 

menilitelor compacte, predominând lutitele bituminoase, asociate cu 

arenite, şi intercalaţii subţiri de menilite; 

 Formaţiunea marnelor brune bituminoase, prezintă intercalaţii 

de gresii şi conglomerate cu elemente de roci verzi. 

 Formaţiunea disodilelor inferioare, include roci cu aspect 

bitumolitic tipic, de culoare brun - negricioasă, cu laminaţie 

pronunţată pe capetele de strat şi eflorescente de sulf, gips şi limonit, 

cuprinzând şi intercalaţii subordonate de cuarţarenite (tip kliwa). 

Aceste formaţiuni geologice cuprind o faună variată de peşti fosili şi 

având în zonă o grosime cuprinsă între 200 şi 250 m. 

 Formaţiunea gresiei de Kliwa este constituită dintr-o gresie 

silicioasă albă şi fină (strate de 30-100 cm), având intercalaţii de 

şisturi disodilice. 

Grosimea formaţiunii este cuprinsă între 150 şi 200 m, iar 

constituientul principal este cuarţul granular (90 - 97%), urmat de 

feldspaţi, litoclaste de şisturi verzi şi minerale grele, liantul fiind un 

ciment silicios, pelicular (opal sau calcedonie) mai rar calcitic. 

 Zona miocenă este situată la est de falia externă şi cuprinde următoarele 

formaţiuni geologice: 

 orizontul supraconglomeratic (vârstă Helveţiană), acoperit în 

majoritate prin linia externă de formaţiunile geologice descrise 
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anterior şi reprezentat printr-o serie detritică care se caracterizează 

printr-o puternică remaniere de şisturi verzi, înglobate în stratele de 

Solea, care reprezintă un depozit tipic de molasă, alcătuit din marne 

cenuşii sau roşcate, nisip fin, slab micafer, şi gresii fine slab 

micafere. Peste stratele de Solea urmează formaţiunea cenuşie 

(Helveţian superior), reprezentată printr-un depozit marnos, 

monoton, constituit din marne cenuşii cu rare intercalaţii subţiri de 

gresii cenuşii cu ripple - marks şi dispuse peste marnele roşcate, 

asociate cu marne cenuşii şi gresii cu elemente verzi (strate de 

Solea). Aceste tipuri de rocă se află în fundamentul zonei în care se 

vor executa lucrările hidrotehnice. 

 Formaţiunea superioară cu sare (Badenian), apare în umplutura 

sinclinalului Slatina - Runcu, fiind constituită din marne cenuşii - 

negricioase şi marne nisipoase cu intercalaţii de gresii cenuşii, 

micafere, gipsuri şi sare, care alcătuesc marnele cu Spirialis. 

 

Toate formaţiunile geologice descrise anterior, sunt acoperite de către cele 

de vârstă cuaternară şi reprezentate în principal prin argilă tilloidă (argilă cu 

grohotiş şi blocuri, luturi deluvio - coluviale şi proluvii cu fragmente colţuroase 

de roci. Aceste depozite de vârstă cuaternară (Pleistocen, Holocen şi Actual) sunt 

reprezentate prin silturi, nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri şi blocuri, în general 

acoperite de un strat subţire de nisipuri grosiere şi argiloase şi sol vegetal, de tip 

aluvial montan. 

 
Seismicitatea zonei este influenţată de cutremurele de "tip moldavic" cu 

hipocentrul în zona Vrancea, la adâncimi de 90 - 150 km. 

Din punct de vedere al seismicităţii, localităţile componente ale comunei 

Putna se încadrează în zona seismică de calcul „E", caracterizată prin: 
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 coeficient seismic de calcul Ks = 0,12 

 perioada de colţ Tc = 0.7s 

 grad seismic asimilat VI 

Contrastul între proprietăţile geomecanice ale diverselor straturi şi 

producerea reflexiilor şi refracţiilor multiple ale undelor seismice determină o 

amplificare în straturile de suprafaţă a valorilor maxime ale acceleraţiei, vitezei şi 

deplasării mişcării seismice. Nivelul apelor subterane reduce amplitudinea 

undelor seismice, dar măreşte perioada; totuşi aceste modificări nu sunt 

semnificative, dat fiind că acumulările de fluide ( apă ) sunt cantonate în porii 

rocilor argiloase, iar porozitatea eficace a acestora este de 10 – 18%. 

Datorită alternanţei rocilor impermeabile cu cele permeabile, în zonele 

puternic înclinate se produc alunecări de teren; la producerea acestor fenomene , 

un rol important l-a avut şi apa în exces. 

Adâncimea de îngheţ 

Având în vedere prevederile din STAS 6054-77, adâncimea de îngheţ 

maximă din zonă este de 1,00 m de la cota terenului natural. 

 

Zone cu riscuri naturale 

Terenurile, în afara unor procese relativ continue care le deteriorează şi le 

degradează, sunt supuse efectelor unor riscuri naturale cu urmări grave asupra 

lor şi importante pagube materiale, uneori şi cu pierderi de vieţi omeneşti. În 

general, sunt considerate riscuri naturale acele evenimente care schimbă într-un 

timp relativ scurt şi cu un grad apreciabil de violenţă o stare de echilibru 

existentă. Sunt considerate riscuri naturale care afectează teritoriul comunei 

Putna, următoarele: 

 inundaţiile provocate de reţeaua apelor interioare, datorită ploilor, topirii 

zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări hidrotehnice 

(caracter antropic), blocarea scurgerii apelor datorită îngheţării, 

împotmolire; 
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 cutremurele de origine tectonică; 

 alunecările de teren, prăbuşirile, avalanşele de pământ sau roci. 

Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau în mare măsură, 

atenuate. La nivelul actual al cunoştinţelor ştiinţifice, deşi nu este posibil de 

prevăzut exact timpul lor de producere, se poate determina destul de precis locul 

unde ele se vor produce, în fapt, cu excepţia cutremurelor, celelalte sunt 

previzibile cel puţin cu câteva ore înainte. Se ştie, spre exemplu, care sunt zonele 

inundabile sau cele cu alunecări. Acest lucru poate permite adoptarea de măsuri 

eficiente de protecţie. 

Identificarea, inventarierea şi delimitarea acestor zone face obiectul unor 

studii specifice şi colaborări ale tuturor factorilor implicaţi.  

Zone afectate de inundaţii 

Pe teritoriul judeţului Suceava inundaţiile au constituit un fenomen 

caracteristic, producerea acestora datorându-se atât revărsării unor cursuri de 

apă, cât şi scurgerilor de torenţi şi de pe versanţi. Pentru combaterea lor au fost 

realizate lucrări hidrotehnice complexe (regularizări de cursuri de apă, diguri, 

acumulări cu rol de apărare, poldere, apărări de maluri, etc.). 

Conform informaţiilor furnizate de Inspectoratul Judeţean de Protecţie 

Civilă Suceava inundaţiile în judeţ se produc în principal pe cursurile de apă 

neamenajate, zonele inundabile constituindu-le albiile majore. Acestea sunt 

inundate la precipitaţii ce depăşesc pragurile critice şi conduc la concentrarea 

unor debite peste capacitatea de transport a albiilor, sau accidente la amenajările 

piscicole. De asemenea inundaţiile mai pot fi provocate de scurgerile de pe 

versanţi, prin concentrarea rapidă a unor debite generate de precipitaţii 

deosebite sau topirea bruscă a zăpezii. 

Pe cursurile de apă cu lucrări hidrotehnice executate sunt posibile inundaţii 

în cazul descărcării unor debite peste asigurările acestor lucrări, sau în cazul unor 

accidente la baraje şi diguri. 
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Pe cursuri de apă neamenajate zonele inundabile le constituie albiile 

majore. Acestea sunt inundate la precipitaţii ce depăşesc pragurile critice, ce 

conduc la concentrarea unor debite ce depăşesc capacităţile de transport ale 

albiilor. 

De asemenea inundaţiile mai pot fi provocate de scurgerile de ape 

meteorice si freatice de pe versanţi ce se caracterizează printr-o concentrare 

rapidă a unor debite generate de precipitaţii deosebite sau topirea bruscă a 

stratului de zăpadă. 

Situaţia zonelor inundabile 

Din punct de vedere hidrologic, pârâul Putna se încadrează în subtipul de 

regim hidric al Carpaţilor Orientali, caracterizat prin ape mari în perioada de 

primăvară - vară (alimentare pluvială moderată), dar în prima parte a 

intervalului şi ape provenite din topirea zăpezilor. Din această cauză apar viituri 

şi ape mari în lunile iulie - august (frecvenţa de 30 - 40%), fiind predominante în 

unii ani ploioşi, apele mici înregistrându - se în anotimpul de toamnă şi iarnă, 

când şi debitele sunt scăzute. 

De asemenea, în unii ani pe suprafaţa bazinului hidrografic al pârâului 

Putna şi al afluenţilor săi se produc şi ploi în aversă, sau de lungă durată care 

crează condiţii favorabile pentru realizarea unei scurgeri bogate, răspunzătoare 

de apariţia viiturilor (monodinamice) ce afectează partea limitrofă a malurilor. 

Cursurile de apă, respectiv zonele ce sunt previzibil a fi inundate şi 

principalele obiective ce pot fi afectate sunt următoarele: 

 48 ha pe pâraiele Putna şi Viţău, suprafaţă intravilan; 

 320 ha izlaz comunal. 

Inundații repetate au afectat localitatea, în anii 2007, 2008 și 2010, în 

condiţiile de creştere ale debitelor la ploi, situații care au impus masuri urgente, 

și evaluarea unor pagube uriașe. 

Cele mai grave inundaţii s-au produs în anii 2007 şi 2008, când au fost 

inundate : 2 gospodarii, 13 locuinţe, 1 curte inundata, 1 dig rupt, 3 case sub apa, 4 
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persoane evacuate, inundaţie la Putna Schit, 5 subsoluri inundate, 2 poduri din 

beton distruse. 

Pe teritoriul comunei Putna au fost executate lucrări de apărare împotriva 

inundaţiilor în zonele afectate de pe principalele cursuri de apa, însă acestea nu 

sunt suficiente pentru înlăturarea pericolului. În prezent mai există zone cu 

riscuri de inundare, analiză ce impune lucrări imediate de securizare a zonelor 

amenințate. 

Zone cu risc seismic 

Din punct de vedere seismic, teritoriul judeţului Suceava este influenţat de 

cutremure de "tip moldavic", cu centrul în zona Vrancea cât şi de particularităţile 

constituţiei substratului geologic. Din aceste cauze în proiectarea, executarea şi 

exploatarea construcţiilor sunt necesare luarea unor măsuri adecvate. 

Din punct de vedere al zonării seismice, judeţul Suceava se încadrează în 

majoritate în zona E - caracterizată de un coeficient seismic Ks = 0,12 - şi doar o 

mică parte a teritoriului - situată în partea de vest a judeţului - în zona F - 

caracterizată de un coeficient seismic Ks = 0,07. 

Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datorează mişcărilor tectonice 

generate de acumulările de energii potenţiale în sistemul de falii existent până la 

o valoarea critică, care depăşeşte rezistenţa rocilor, moment în care se produce o 

descărcare bruscă de energie cinetică sau seismică. 

În cazul producerii unui seism mai mare de 6 grade pe scara Richter în zona 

Vrancea, este afectată şi zona comunei Putna, existând pericolul unor avarii a 

locuinţelor cu vechime mai mare şi construite din chirpici sau alte materiale cu 

rezistenţă mai slabă. 

Zone afectate de alunecări de teren 

Alunecările de teren sunt determinate în principal de alcătuirea 

petrografică formată din: luturi, marne argiloase, nisipuri, favorizate de existenţa 

stratelor acvifere de mică adâncime în care apar izvoare de pantă, defrişări, 

variaţii de temperatură, modificări aduse prin terasări etc. Solurile din cadrul 

alunecărilor se prezintă sub formă de complexe datorită microreliefului foarte 

variat (în valuri sau trepte). 
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Procesele de alunecare sunt însoţite şi de fenomene de eroziune de 

suprafaţă şi liniară, care se accentuează în perioadele ploioase. 

Eroziunea areolară - are drept consecinţă spălarea părţii superioare a 

solului, până la crearea de mici şanţuri de şiroire. Acest tip de eroziune determină 

ca solurile să devină mai sărace în elemente nutritive. 

Eroziunea liniară - în acest context, ogaşele apar ca cele mai simple forme 

ale eroziunii liniare, pe versanţii cu înclinări de peste 5°. Pe versanţii cu înclinări 

mai mari de 10° eroziunea liniară duce la ravenări, formarea de râpi torenţiale. 

Procesul de eroziune areolară şi liniară se manifestă cu intensitatea cea mai 

mare primăvara, la topirea bruscă a zăpezii, precum şi după ploile torenţiale sau 

sub formă de averse puternice. 

Arealele de pe teritoriul comunei Putna pe care a fost semnalată prezenţa 

alunecărilor de teren de tip aleolar, sunt mici, 3,5 ha, ele fiind semnalate pe 

versantul de Nord al comunei, în extravilan. 

Degradarea solurilor prin fenomenul de eroziune de suprafaţă este realizat 

de către om, datorită lipsei de cunoştinţe elementare de agrotehnică 

antierozională, la care se adaugă şi necunoaşterea unor cerinţe fitotehnice a 

anumitor culturi. Lipsa de cunoaştere a cerinţelor duce la declanşarea şi 

accentuarea fenomenului de eroziune de suprafaţă a solului. 

Pe DN 2E, din cauza inundaţiilor din perioada 23-27 iulie 2008, între 

comunele Putna şi Vicovu de Jos s-au produs alunecări de teren, fapt ce a dus la 

fisurarea şi ruperea părţii carosabile în mai multe locuri, existând pericolul 

distrugerii în totalitate a drumului.  

Zone cu risc antropic 

Riscurile antropice sunt acele activităţi şi creaţii umane ce pot genera la un 

moment dat pericole pentru viaţa omului şi pentru mediul înconjurător. Conform 

datelor furnizate de Inspectoratul Judeţean de Protecţia Civilă Suceava sursele 

potenţiale de risc antropic sunt reprezentate de obiective economice şi firme care 

prin activitatea lor pot genera accidente chimice şi de poluare. Pe teritoriul 

comunei Putna nu au fost identificate unităţi cu acest gen de risc. 
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O situaţie deosebită o reprezintă lucrările hidrotehnice (îndiguiri, 

regularizări, canale de irigaţie) ce pot constitui surse antropice cu risc de 

inundabilitate în cazul unor accidente şi deteriorări ale acestora. 

 

3.3.  Cadrul socio-economic 

Încadrarea in teritoriu 

Comuna Putna, cu o suprafaţă totală de 13370 ha, este localizată în partea 

nordică a judeţului Suceava, pe malul stâng al râului Suceava, la o distanţă rutieră 

de cca. 15 km de oraşul Vicovu de Sus şi la 35 km de municipiul Rădăuţi.  

Comuna se învecinează: 

 la  N - oraşul Vicovu de Sus; 

 la  N şi NV - comuna Straja; 

 la  S şi SV - comuna Moldoviţa; 

 la S şi SE - comuna Suceviţa; 

 la E - comunele Voitinel şi Vicovul de Jos; 

 la V - comuna Brodina. 

Vatra de sat este dezvoltată de-a  lungul principalei căi de comunicație 

rutiera DN 2H şi a liniei de cale ferată 515 Dorneşti - Gura Putnei - Putna - 

Nisipitu. Tipologia  morfologică a satului  este determinată  de forma  de  relief,   

de cursul  de apa și de traseul căilor de circulație. 

Cele două localităţi din componenţa comunei s-au dezvoltat iniţial pe valea 

pârâului Putna, având o formă alungită, longitudinală, “mulată” pe valea apei, în 

timp, datorită presiunii demografice puternice, extinderea satelor făcându-se şi 

transversal, prin dezvoltarea tentaculară pe unele văi ale pâraielor afluenţi ai 

Putnei. 

Centrul de polarizare îl constituie localitatea Putna, pe teritoriul căreia 

trece principala arteră rutieră care determină accesibilitatea comunei: DN 2H ce 

face legătura centrului de comună şi oraşele Vicovu de Sus, Rădăuţi şi Milişăuţi. 

Legătura între localitatea reşedinţă de comună şi localitatea Gura Putnei se 
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realizeză prin DN 2H. 

Localitatea Putna are rol de coordonare administrativ-economic şi socio-

culturală, din punct de vedere teritorial administrativ. 

Din punct de vedere funcţional nu există diferenţieri prea mari în cadrul 

aşezărilor, funcţia predominantă fiind cea agricolă şi de creştere a animalelor. 

Situarea comunei de-a lungul drumului naţional DN 2H, accesul la linia de 

cale ferată Dorneşti - Putna - Nisipitu, poate asigura un grad de accesibilitate bun, 

atât la nivel judeţean cât şi la nivel naţional şi internaţional. Problema desprinsă 

din analiza situaţiei o reprezintă starea impracticabilă a caii ferate în urma 

inundaţiilor din 2010, fapt generator de consecinţe majore atât pentru 

necesităţile locuitorilor cât şi pentru dezvoltarea economico-turistică a zonei.  

În vederea identificării şi asigurării posibilităţilor de evoluţie a localităţii, se 

impune o studiere atentă în scopul propunerii unui intravilan corespunzător şi a 

unor variante care să suporte unele extinderi în etapele ulterioare. 

 

Relații  în teritoriu 

Relațiile în teritoriu ale comunei Putna se realizează cu: 

 comunele învecinate:  între comuna Putna și comunele învecinate  se 

contureaza un  sistem  de  relații  de  cooperare,  colaborare  și   coordonare  

în   vederea  implementării strategiilor   locale  de  dezvoltare,   pentru   

conservarea   patrimoniului   rural  și  cultural,   în scopul dezvoltării 

mediului  economic,  dezvoltării  edilitare  și  a infrastructurii  de transport, 

îmbunătățirii  abilităților organizatorice ale comunităților locale,  etc.; 

 

 cu  municipiul  Rădăuți  și  orasul  Vicovu  de  Sus:   relațiile  sunt  

constituite  în principal din   deplasarile  pentru munca (navetismul),   

aprovizionarea   cu produse și  bunuri de   larg   consum,    sau pentru   

comercializarea   în    special   a   produselor agroalimentare  

(aprovizionarea   orasului  care  absoarbe  surplusul  de produse  agricole și 

determină specializarea  agriculturii),      cât    și     din    deplasarile    
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pentru    învățământ preuniversitar,    pentru    serviciile   specializate   din   

domeniul   sănătății,    pentru   serviciile financiar-bancare,  etc.  

Relaţiile economice ale comunei Putna se realizează prin interacţiunea cu 

comunele învecinate, cu zonele urbane apropiate - oraşul Vicovul de Sus şi 

municipiul Rădăuţi - dar şi cu străinătatea. 

Astfel, cu comunele învecinate se manifestă relaţii de schimburi de produse, 

în special agricol-zootehnice, în cadrul târgurilor organizate în zonă. 

Având în vedere distanţa redusă şi infrastructura comercială de care 

dispune (depozitele en-gros), municipiul Rădăuţi devine sursă de aprovizionare 

cu bunuri şi produse de larg consum pentru numeroasele societăţi comerciale 

care funcţionează în comuna Putna. Precizăm totuşi că relaţiile cu zonele urbane 

se realizează în dublu sens, deoarece oraşele devin piaţa de desfacere a 

surplusului de produse agricole rezultat în gospodăriile din comuna Putna. 

Apropierea de centrele urbane Rădăuţi, Vicovu de Sus, ca centre de 

polarizare a forţei de muncă, exercită, de altfel, o influenţă favorabilă asupra 

întregii vieţi economice a comunei. 

Alte relaţii se desfăşoară cu străinătatea, prin perspectiva persoanelor din 

comuna Putna, plecate la muncă în diferite ţări din Europa. Repatrierea valutei de 

către cei care lucrează în străinătate contribuie, într-o anumită măsură, la 

ridicarea standardului de viaţă, chiar dacă cea mai mare parte a investiţiilor sunt 

orientate în construcţia de locuinţe şi cumpărarea de bunuri, prea puţine fiind 

direcţionate în domeniul antreprenoriatului. 

 

Fondul funciar  

Comuna Putna se situează în grupa comunelor de dimensiuni mari din 

judeţ, 13370 ha, suprafaţa agricolă având o pondere de 10.32% din suprafaţa 

totală a comunei. 
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Situaţia fondului funciar al comunei Putna conform datelor din PUG. 

Nr. Folosinţă Suprafaţa 
(ha) 

Structura 
(%) 

1. Suprafaţa totală - din care: 13370  

2. Terenuri agricole - din care: 1380 100,00 

2.1 Arabile 303 21,95 

2.2 Păşuni 678 49,14 

2.3 Fâneţe 394 28,55 

2.4 Vii 0 0.00 

2.5 Livezi 5 0,36 

 

 

 

 

 

Terenuri 
agricole 
10,32% 

Terenuri 
neagricole 

89,68% 



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 78 

Condiţiile pedoclimatice favorizează dezvoltarea vegetaţiei lemnoase care 

acoperea în trecut cea mai mare parte a teritoriului comunei Putna. Pădurea 

reprezintă o valoroasă resursă a comunei, atât din punct de vedere economic, cât 

şi ecologic, reprezentând, în acelaşi timp, o importantă resursă turistică. Pădurile 

ocupă o suprafaţă deosebit de mare în comuna Putna şi anume un fond forestier 

de 11990 ha, reprezentând 89,68% din suprafaţa totală a comunei. 

 

Lucrări de amenajare a terenurilor 

În zona localităţii Putna nu s-au efectuat lucrări de îmbunătăţiri funciare 

cum ar fi: combaterea eroziunii solului de suprafaţă sau de adâncime, a 

alunecărilor de teren, eliminarea excesului de umiditate prin desecări cu canale 

deschise sau drenaje. 

Se impun a se lua câteva măsuri care să influenţeze factori de risc şi anume: 

 prevenirea şi combaterea eroziunii de suprafaţă sau de adâncime 

prevenirea şi combaterea alunecărilor de teren combaterea excesului de 

umiditate pluvial şi freatic îndiguirea cursurilor de apă 

 aplicarea de amendamente calcaroase pe terenurile cu un grad ridicat de 

acidifiere şi evitarea aplicării îngrăşămintelor chimice care produc sau 

intensifică procesul de acidifiere al solului. 

 

De asemenea, datorită numărului mare de ovine şi bovine, există riscul 

degradării păşunilor prin păşunat excesiv. Acesta cauzează fenomene de eroziune 

a solului, dezgolirea accentuată a biotopului, tasarea şi strivirea învelişului 

vegetal şi erodarea / degradarea unor suprafeţe întinse de teren. 
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Populație  

Dinamica populației  

Evoluţia populaţiei comunei Putna este determinată de evoluţia 

indicatorilor demografici: natalitatea, fertilitatea şi mortalitatea, precum şi de cea 

a fenomenului de migraţie. Acesta din urmă a avut un rol esenţial, atât prin 

prisma relaţiilor stabilite cu centrele urbane aflate în proximitate şi cu comunele 

învecinate, cât şi sub aspectul migraţiei externe . 

Anul 2002 2008 2014 
Populatie 3776 3755 3511 
 

Densitatea și structura populației 

 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Putna se 

ridică la 3.569 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, 

când se înregistraseră 3.738 de locuitori.  

Densitatea   populației   comunei Putna este mult  mai  mică decât media 

județeană înregistrată  la recensământul din 2011,  de 80,5   locuitori/kmp. 

 Anul 2014 

Suprafață totală 133,7 km 2 

Populație stabilă 3511 

Densitate  26,26 loc/km2 

 

Structura   pe grupe  de vârstă a populației 

 

Structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei comunei atestă faptul că 

structurile demografice sunt afectate de procesul de îmbătrânire. Grupa 

populaţiei tinere, cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani, reprezintă, la recensământul 

din 2011, 18,62% din total, fiind sub pragul de 30%, ce marchează începutul 

degradării structurilor demografice dintr-un teritoriu din cauza procesului de 

îmbătrânire. 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
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0 - 14 ani  
18,62% 

15 - 59 ani   
62,32% 

  > 60 ani  
19,07% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Structura etnică şi confesională a populaţiei 

 

Structura etnică a populaţiei comunei Putna în urma ultimului 

recensământ, din 2011, era destul de omogenă, majoritatea locuitorilor, în 

proporţie de 97,95%, fiind reprezentată de români, urmată de cea de origine 

germană, cu o pondere de 0,26 %.  Pentru 1,79% din populație, apartenența 

etnică nu este cunoscută. 

 
 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși 

(91,93%), dar există și minorități de penticostali (4,96%) și romano-catolici 

97,95% 

0,26% 1,79% 

romani

germani

alta religie

http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
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(1,09%). Pentru 1,91% din populație, nu este cunoscută apartenența 

confesională. 

 

Infrastructura edilitară 

 

Reteaua hidrografica 

Apele de suprafaţă aparţin bazinului hidrografic al Şiretului. Reţeaua 

hidrografică care drenează teritoriul Putnei, aparţine în întregime pârâului Putna 

şi afluenţiilor (Putnişoara cu Strujinoasa, Gloduri şi Viţău), cu o densitate de 

1,6Km/Km2 şi cu o pantă medie accentuată (peste 30%). 

Alimentaţia pâraielor este predominant superficială (peste 60% din ploi şi 

zăpezi), cea subterană fiind moderată (0,40%). 

Zona este considerată ca având umiditate medie, cu scurgere medie 

multianuală de aluviuni în suspensie de 1t/ha/an. Din punct de vedere chimic 

apele fac parte din apele bicarbonate, cu un conţinut ridicat de sulfaţi. 

Apele subterane constituie în întregime un reflex al condiţiilor structural 

litologice şi climatologice. Precipitaţiile relativ abundente, prezenţa unor anumite 

tipuri de soluri, umiditatea relativ ridicată şi temperaturile moderate au favorizat 

excesul de umiditate, ridicând nivelul apei freatice până aproape de suprafaţă. 

Apele freatice apar la adâncimi relativ mici, în strate acvifere locale sau 

discontinui, în pietrişurile şi nisipurile din şesurile aluvionare. Uneori aceste ape 

ajung la suprafaţă, ele alimentând din subteran toate pâraiele care străbat zona. 

Din punct de vedere hidrogeologic zona se încadrează în zona cu ape 

freatice puternic drenate, cu o dezvoltare puternică în depozitele acumulative din 

şesul Sucevei şi Putnei. 

Apele sunt cantonate la adâncimi care variază între 1 - 10m. 

 

În prezent comuna Putna dispune de un sistem de alimentare cu apă 

potabilă respectiv reţea de canalizare și stație de epurare, care însă nu 



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 82 

corespunde cerinţelor actuale. Urmează ca în proiectele viitoare să se 

modernizeze rețeaua de apă și canalizare. 

 

Lucrări hidrotehnice 

Lucrările hidrotehnice efectuate pe raza comunei au avut în vedere în 

principal: 

 acoperirea cerinţei de apă pentru centre populate, industriale şi alte 

folosinţe; 

 reteaua de apa si canalizare ; 

 constructia statiei de epurare; 

 combaterea efectelor distructive ale apelor; 

 valorificarea potenţialului hidroenergetic; 

 protecţia calităţii surselor de apă. 

 

Alimentare cu apă 

Conform proiectului finalizat de alimentare cu apa a comunei, s-au prevăzut 

conducte de distribuţie a apei in toate zonele care corespund din punct de vedere 

topografic si hidraulic. Captarea este amplasată pe pârâul Viţău, afluent de 

dreapta a pârâului Putna. Priza asigură captarea unui debit de 121/s. Apa este 

tratata in prealabil intr-o statie de tratare-potabilizare a apei iar apoi prin 

curgere gravitaţionala apa este distribuita într-o retea stradală la consumatorii 

din comună. 

Captarea se compune din: 

 front deversant - format din pragul deversor fix, deschiderea de 

spălare, deschiderea de priză - delimitate între ele de pile şi culeie din 

beton armat. 

 deznisipatorul orizontal pentru reţinerea nisipului, amplasat pe 

malul stâng, disipatorul de energie de tip bazin, continuat cu 

rizberma mobilă, ziduri de racord amonte şi aval pentru închiderea 

frontului captării în versant. 

 digul de pămînt pentru închiderea albiei de pe malul drept, 

 regularizări amonte şi aval pentru racordul cu albia naturală, 
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împrejmuiri, amenajări exterioare, racord la drumul de acces. 

 

Conducta de aducţiune de la priză la staţia de tratare 

Dimensionarea conductei s-a făcut considerându-se debitul specific pentru 

nevoi gospodăreşti de 80 l/om/zi şi Q = 10,52 l/s, depăşită însă de cerinţele 

actuale. 

 

Staţia de tratare 

După deznisipare apa captată din pârâul Viţău este transportată 

gravitaţional la staţia de tratare, amplasată în localitatea Putna, la cota 560 m. În 

momentul de faţă, staţia de tratare este nefuncţională.  

Rezervorul 

Rezervorul este amplasat în extravilanul satului Putna şi are rol de 

compensare a variaţiilor orare ale consumului şi de stocare a rezervei intangibile. 

Alimentarea cu apă din rezervor se face gravitaţional, rezervorul are 

capacitatea de 450 mc, din care volumul de compensare orară 277,62 mc, 

volumul rezervei intangibile 153,09 şi volumul de incendiu 54,00 mc. 

Rezervorul este realizat din panouri metalice cu dimensiuni de 1,22 x 1,22 

m, preuzinate şi asamblate sub forma unui recipient paralelipipedic suprateran, 

aşezat pe un sistem de grinzi, stabilizat pe un radier din beton armat cu grosimea 

de 30 cm. 

 

Lucrări prioritare 

 

Modernizarea reţelei de apă şi canalizare,  în concordanţă  cu cerinţele 
actuale ale comunei; 

Extinderea reţelei de apă şi canalizare 
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Stabilirea calităţii apei subterane din captarea Putna 

Apele de suprafaţă 

Apa este esenţială pentru populaţie şi pentru desfăşurarea activităţilor 

economice. Prosperitatea şi bunăstarea unei comunităţi sunt direct dependente 

de furnizarea unei cantităţi suficiente de apă curată. Fiind o sursă limitată şi 

deosebit de vulnerabilă, apa poate fi oricând deteriorată dacă populaţia nu 

intervine cu măsuri concrete de protecţie. Dată fiind această degradare continuă, 

se impune gestionarea calităţii resursei de apă, astfel încât să se asigure 

cunoaşterea, conservarea, protecţia calităţii şi cantităţii acesteia. 

În zona comunei Putna sursele potenţiale de poluare a apelor de suprafaţă 

sunt apele reziduale provenite din gospodările populaţiei şi agenţilor economici, 

dejecţiile animaliere depozitate necorespunzător, deşeurile menajere depozitate 

pe malurile şi în albiile cursurilor de apă, substanţele chimice (insecticide, 

pesticide, ierbicide) folosite în agricultură şi ajunse în apele de suprafaţă prin 

scurgere superficială sau pătrunse iniţial în pânza freatică prin infiltraţii. 

Apele subterane 

Apele subterane sunt mai puţin expuse riscului poluării. 

Cauzele probabile pentru care în majoritatea cazurilor apele freatice nu 

corespund cerinţelor pentru a fi utilizate în scopuri potabile sunt următoarele: 

 infiltraţiile de la suprafaţă de substanţe organice sau chimice provenite din 

activităţi umane; 

 depozitări necorespunzătoare de deşeuri menajere, industriale şi dejecţii 

zootehnice; 

 dezvoltarea intensivă a agriculturii în ultimele decenii cu utilizarea 

excesivă a îngrăşămintelor chimice pe bază de azot şi fosfor, şi a 

pesticidelor, a condus la acumularea în sol a unora dintre aceştia (sau a 

produşilor de degradare); 
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 efectele pasivităţii fostelor complexe zootehnice de capacităţi mari privind 

măsurile pentru conservarea factorilor de mediu; 

 particularităţile climatice, hidrogeologice şi exploatarea sistemelor de 

irigaţii care au contribuit la mineralizarea materiei organice din sol şi 

migraţia substanţelor rezultate din aceste procese; 

 utilizarea frecventă de closete uscate; 

 surse de apă (captări, fântâni) fără perimetre de protecţie. 

Alimentare cu energie electrică 

Comuna PUTNA este alimentată cu energie electrică de la reţele de 

distribuţie de 20KV, racordate la sistemul energetic naţional. 

Posturile de transformare, cu puteri cuprinse între 63-250 KVA, sunt de tip 

aerian şi se alimentează radial din reţeaua de medie tensiune. 

Reţeaua de joasă tensiune asigură racordarea tuturor beneficiarilor, 

realizând în acelaşi timp şi iluminatul public. Reţeaua de iluminat public are o 

lungime de aproximativ 20 km şi este postată pe principala reţea de drumuri din 

comună. 

Lucrări prioritare: 

 

 

 

 

Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor neelectrificate şi a noilor construcţii. 

Electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de siguranţă în exploatare; 

Refacerea traseelor degradate; 

Extinderea reţelei electrice în zonele de extindere a intravilanului; 

 Modernizarea reţelei de iluminat stradal. 
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Telefonie şi serviciu poştal 

Reţeaua de telefonie fixă este slab dezvoltată, datorită concurenţei majore a 

serviciilor de telefonie mobilă şi de serviciile de internet voce-date. 

Comuna este deservită de Compania Naţională Poşta Română, Direcţia 

Regională de Poştă laşi, Oficiul Judeţean de Poştă Suceava - Oficiul Poştal Putna. 

 

Alimentare cu căldură 

În prezent alimentarea cu căldură a locuinţelor şi obiectivelor sociale din 

comuna Putna se realizează prin intermediul sobelor cu combustibil solid-lemn. 

Se mai întâlnesc izolat şi cazuri în care încălzirea se realizează cu ajutorul 

aparatelor de încălzit pe bază de energie electrică, şi parţial cu centrale termice 

individuale, pe bază de combustibil solid. 

Prepararea hranei este asigurată cu sobe cu lemne, cu butelii de aragaz şi 

parţial cu energie electrică. Principalele disfuncţionalităţi constatate sunt: 

 lipsa în general a instalaţiilor de încălzire individuală cu centrale termice 

proprii în spaţiile social-culturale, situaţie care determină reducerea 

substanţială a confortului. 

 aprovizionarea neritmică, în cantităţi insuficiente şi cu dificultăţi în 

transport a combustibililor solizi (lemn). 

 

Alimentare cu gaze naturale 

În prezent Comuna Putna nu este alimentata cu gaze naturale. Pentru 

alimentarea cu gaze naturale a comunei se recomandă întocmirea unui studiu 

tehnico-economic în înfiinţare de distribuţie gaze naturale. 

Colectarea selectiva a deșeurilor 

Colectarea gunoiului se realizează în prezent prin intermediul unei  

societăţi comerciale de profil, din oraşul Cajvana. Pe teritoriul comunei sunt 

stabilite puncte de colectare selectiva, fiecare punct de colectare este dotat cu 

europubele. Societatea  realizeaza transportul gunoiului din punctele de colectare 

către rampa de transfer.  
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Infrastructura drumurilor 

 

 

Teritoriul  comunei Putna este strabatut  de o retea de drumuri comunale, 

cu o lungime totala de 34 km,din care, în prezent,  sunt  modernizate drumuri ce 

acopera 14,5 km, restul fiind cu capacitate de circulaţie redusă care nu 

corespunde traficului actual şi al celui de perspectivă, cu implicaţii directe asupra 

siguranţei circulaţiei.  

Totodata prin intermediul acestor drumuri se va imbunatati accesul 

locuitorilor catre principalele institutii si puncte de interes din localitate cat si 

catre localitatile invecinate. 

În execuţie, cu un stadiu de avansare al lucrărilor de 20 %, se află 

Programul de modernizare al drumurilor comunale în comuna Putna, lucrări care 

vor acoperi în final o lungime de 7 km. 

În vederea asigurării legăturilor cu localităţile învecinate a fost  modernizat  

drumul comunal Putna Timotei, pe o distanţă de 3,6 km. 

Lucrările de întreţinere a drumurilor au cuprins construcţii de poduri aflate 

în diferite stadii de degradare şi reparaţii ale şanţurilor. 

 

  

Reţeaua de transport pe drumuri clasificate de pe teritoriul comunei Putna 

se compune din: 

 DN 2 H străbate comuna Putna pe direcţia N - S, prin localitatea Gura 

Putnei. DN 2 H asigură legătura cu oraşul Vicovu de Sus aflat la 15 km , cu 

municipiul Rădăuţi la 35 km şi cu reşedinţa de judeţ - municipiul Suceava, 

aflată la distanţa de 71 km, până la Milişăuţi şi de acolo pe DN 2 până la 

Suceava. Drumul este asfaltat. 

 DC 48 asigură legătura rutieră în satul Gura Putnei cu DN 2H. 

 DC 47 A - asigură legătura rutieră în satul Putna cu DN 2H. 

Calitatea căilor rutiere din comună este destul de bună, toate aceste 

drumuri sunt asfaltate, necesitând însă întreţinere permanentă. 
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Comuna Putna este traversată de calea ferată 515 Dorneşti -Gura Putnei - 

Putna - Nisipitu, cu staţie în Putna, impracticabilă, însă, în urma inundaţiilor din 

2010. 

 

Starea de viabilitate a drumurilor din comuna Putna poate fi caracterizată 

ca nesatisfăcătoare pe tronsoanele de drum sătesc, sau drumuri de acces la 

exploataţiile agricole, unde lipseşte îmbrăcămintea asfaltică şi amenajările pentru 

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

drumuri pietruite, pe timp nefavorabil circulaţia rutieră făcându-se anevoios. 

 

Lucrări prioritare : 

 

 
 

asigurarea unor conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala ( 
trotuare, rampe, împrejmuiri, indicatoare, marcaje); 

modernizarea şoselei ocolitoare a comunei;  

aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificare a capacităţilor existente prin 
repararea şi modernizarea acesteia;  

înlăturarea sau prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie;  

refacerea şi repunerea în funcţiune a căii ferate Dorneşti Putna Nisipitu;   



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 89 

 
 

 

În  vederea   identificării  şi   asigurarii   posibilităţilor   de  dezvoltare   a  

acestei localităţi, caracterizată prin potenţialul turistic ridicat, sunt riguros 

analizate necesităţile comunei  in  scopul  propunerii  de proiecte 

corespunzatoare statutului European. 

  

 

3.3.7. Sanatate  

În ultimii ani, atât în comuna Putna, cât şi la nivelul întregului judeţ, 

sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi generate de penuria de 

resurse şi de consecinţele fireşti ale trenarii procesului de reformă care 

influenţează nefavorabil nivelul distribuţiei ofertei de servicii. 

Reforma sistemului de sănătate are ca principale obiective îmbunătăţirea 

stării de sănătate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizării resurselor şi creşterea 

nivelului asistenţei medicale acordate populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale. 

La nivelul comunei Putna, reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii este  

asigurata   de  dispensarul comunal situat în reşedinţa de comună Putna. În 

cadrul dispensarului funcţionează 1 cabinet medical individual pentru medicină 

de familie. 

În satul Putna  îşi desfăşoară, în prezent (febr. 2009), activitatea o farmacie 

şi un cabinet stomatologic. 

ridicarea sistemului de transport la standardele tehnice şi la nivelul de servicii 
corespunzătoare Europei anului 2020; 

facilitarea şi ameliorarea conexiunilor între reţelele de transport judeţeană şi 
interjudeţeană; 

facilitarea accesului în regiune în condiţii normale de confort şi de securitate. 

asigurarea scurgerii apelor pluviale în lungul drumului, în condiţii cât mai bune. 
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Dispensarul medical din satul Putna este dotat cu apă curentă, canalizare şi 

încălzire centralizată. 

 

3.3.8. Sistemul de Învățământ 

Până in anul 1901 şcoala funcţiona intr-o casa taranească destul de 

neicapatoare se necorespunzatoare activitatii didactice, dar in acest an 1901, la 

iniţiative invatatorului de atunci Vlad Dorimedont s-a construit prima şcoala si 

care corespundea tuturor cerinţelor. 

În prezent în comună există : 

 Grădiniţa cu program normal Putna; 

 Grădiniţa Gura Putnei aflată în clădirea şcolii; 

 Şcoala cu clasele l-VIII Putna - aflată în stare bună de funcţionare, 

modernizată de curând, cu încălzire centrală şi grupuri sanitare noi; 

 Şcoala cu clasele l-VIII Gura Putnei aflată în cadrul unui program 

sistat de modernizare, atât elevii cât şi preşcolarii fiind nevoiţi să facă 

naveta în satul Putna; 

 

În vederea asigurării unui cadru optim de dezvoltare al tinerilor se vor lua 

măsuri continue de modernizare a unităților de învățământ existente sau, în 

funcție de necesități, de înființare a unor noi centre de educare.  

 

Obiectivele dezvoltării învăţământului în comuna Putna se referă la: 

 asigurarea accesului egal la educaţie; 

 ameliorarea mediocrităţii şcolare, scăderea ratei absenteismului 

şcolar, obţinerea de rezultate performante la testele naţionale; 

 îmbunătăţirea calităţii actului de învăţământ; 

 perfecţionarea resurselor umane din domeniul educaţiei; 

 reabilitatea infrastructurii de învăţământ; 

 creşterea nivelului de cunoaştere şi utilizare a tehnologiilor de 

informaţie şi comunicare; 

 alocarea resurselor necesare desfăşurării procesului de învăţământ 
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Lucrări prioritare: 

 

 reabilitarea unităţilor şcolare corespunzător standardelor actuale de 

igienă şi confort: introducerea sistemelor de încălzire centralizată, 

alimentarea cu apă curentă a unităţilor şcolare, construirea de 

grupuri sanitare interioare moderne, recondiţionarea pereţilor, 

parchetare, tâmplărie nouă; 

 repararea şi modernizarea spaţiilor folosite de grădiniţe: 

recondiţionarea pereţilor, parchetare, tâmplărie nouă, achiziţionarea 

de material didactic şi jucării, aparatură electronică; 

 modernizarea bazei sportive AS Bradu Putna; 

 construirea unei noi grădiniţe în zona Putna; 

 crearea unor spaţii de joacă pentru grădiniţe, dotate cu leagăne, 

tobogane, etc; 

 amenajarea unor parcuri de joacă pentru copii; 

 finalizarea lucrărilor grădiniţei şi şcolii din satul Gura Putnei; 

 

 modernizarea aparaturii şi a mijloacelor de învăţare: retroproiectoare, 

videoproiectoare, calculatoare, softuri educaţionale pentru diferite 

discipline, etc.; 

 direcţionarea fondurilor financiare pentru înfiinţarea de laboratoare 

noi (de fizică, chimie, biologie) / modernizarea şi dotarea cu 

materiale şi mijloace de învăţământ a laboratoarelor existente; 

 extinderea accesului la tehnologiile moderne informaţionale şi de 

reabilitarea infrastructurii de învăţământ 

îmbunătăţirea resurselor materiale avute la dispoziţie de unităţile de 
învăţământ: 
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comunicaţii pentru unităţile şcolare prin conectarea la Internet a 

tuturor unităţilor şcolare din comuna Putna şi înfiinţarea de 

laboratoare de informatică; 

 modernizarea mobilierului şi a materialelor didactice folosite în şcoli: 

table magnetice, hărţi, atlase, globuri şcolare, modele şi machete, 

planşe tematice, planşe murale, microscoape, etc.; 

 înfiinţarea de mici biblioteci şcolare în fiecare unitate de învăţământ 

cu fonduri de carte şcolară. 

 

 

 

 informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi 

specifice organizate la nivelul şcolii în consiliile profesorale, comisiile 

metodice, cercuri pedagogice; 

 motivarea şi stimularea cadrelor didactice pentru a participa la 

activităţi de formare continuă realizate la nivel zonal, regional, 

naţional; 

 promovarea examenelor de obţinere a gradelor didactice; 

 participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare privind 

folosirea tehnicii de calcul moderne şi a softurilor educaţionale; 

 utilizarea în procesul de învăţare a metodelor interactive în special, 

în vederea asigurării unui rol activ al elevilor în procesul de învăţare; 

 formarea continuă a personalului de conducere prin reconsiderarea 

managementului la nivelul şcolii; 

 dezvoltarea unor programe educaţionale în parteneriat cu şcoli din 

ţară şi din străinătate şi cu alte instituţii, prin participare la programe 

perfecţionarea resurselor umane (a cadrelor didactice implicate în 
procesul de învăţământ) 
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comune de dezvoltare şcolară; 

 

 deschiderea unei şcoli de arte şi meserii în conformitate cu 

potenţialul economic de dezvoltare a comunei Putna (agricultură, 

prelucrarea lemnului, turism şi alimentaţie publică), cu profil agricol, 

artizanal - meşteşugăresc, construcţii în lemn, etc.; 

 proiectarea şi dezvoltarea unui curriculum în care să se pună un 

accent mai mare pe discipline cu caracter practic, adaptate la 

specificul agricol local, respectiv discipline care să contribuie la 

formarea şi calificarea profesională a viitorilor agricultori, 

 organizarea în cadrul şcolilor de ateliere meşteşugăreşti şi cercuri 

cultural artistice; 

 

 atragerea unor resurse financiare şi materiale provenite din 

sponsorizări, donaţii, programe de finanţare interne şi externe; 

 realizarea unor proiecte viabile pentru obţinerea de fonduri de 

finanţare în învăţământ. 

 

Activitatea culturală  

În comuna Putna există două cămine culturale; unul în Gura Putnei, care, în 

prezent  se află într-un program de reabilitare, modernizare și extindere şi unul 

modernizat printr-un proiect desfăşurat de GAL Suceviţa Putna, care include o 

sală de protocol şi o sală de spectacol dotată cu toate utilităţile necesare: energie 

elaborarea unei oferte şcolare în concordanţă cu specificul economic al 
comunei şi al zonei 

alocarea resurselor necesare pentru desfăşurarea, la standarde moderne, 
a procesului de învăţământ 
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electrică, încălzire centrală, apă potabilă, canalizare, racord telefonic, instalaţii de 

ventilaţie şi climatizare, conexiune la internet, radioamplificatoare, 

videoproiectoare, instalaţii de iluminat, sistem de sonorizare şi mobilier adecvat.  

În viaţa cultură a comunei Putna există 2 importante evenimente care aduc 

laolaltă întreaga comunitate, dar atrag şi numeroşi turişti: 

 Hramul Mănăstirii Putna pe data de 15 august „Adormirea Maicii 

Domnului”; 

 Sărbătoarea Sfântului Ştefan, pe data de 1 iulie 2009. 

 

Obiceiurile de Anul Nou se bucură şi în prezent de o atenţie deosebită din 

partea populaţiei comunei : se „umblă” cu pluguşorul, cu Irozii, cu Ursul, cu Capra, 

cu Căluţul şi Banda lui Jianu. Totuşi, de la an la an, numărul celor care practică 

aceste obiceiuri se diminuează. 

În comuna Putna, în afara datinilor şi obiceiurilor tradiţionale, activează 

corul „Ştefan cel Mare”, recunoscut în regiune şi nu numai. 

 

Lucrări prioritare: 

 organizarea de activităţi cu caracter instructiv - educativ, 

 dotarea şi modernizarea bibliotecii comunale cu mobilier nou, tehnică 

modernă: bază de date (catalog) al cărţilor şi autorilor pe calculator, 

înfiinţarea unei săli de lectură şi documentare; 

 înnoirea fondului de carte al bibliotecii comunale şi actualizarea cu 

materiale şcolare şi de cultură generală: atlase geografice, atlase botanice, 

atlase istorice, dicţionare, albume de artă, reviste educative, etc.; 

 abordarea unui nou sector, mai puţin tradiţionalist, prin înfiinţarea unui 

centru de împrumut pentru cd-uri şi dvd-uri cu filme documentare pe teme 

geografice, istorice, culturale, de călătorii, culinare, etc 
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Referitor la meşteşugurile şi tradiţiile locale, în prezent, comuna Putna, ca 

de altfel întreaga zonă, se confruntă cu problema migraţiei tinerilor înspre zonele 

urbane sau pentru muncă în alte ţări. în acest context, se impune destul de 

imperativ conştientizarea faptului că valorile tradiţionale se pot păstra şi 

conserva doar prin continuitatea practicării acestora şi a transmiterii de la o 

generaţie la alta. Această migrare a tinerilor va duce cu timpul la pierderea 

tradiţiilor şi a specificului local. 

Este necesară aşadar implementarea unor proiecte având ca scop 

conştientizarea valorilor tradiţionale şi a importanţei acestora în contextul 

integrării României în UE. 

Astfel de proiecte pot reprezenta mijlocul de realizare a diferitor acţiuni 

care să contribuie la implicare mai activă a tinerilor în viaţa economico -socială a 

comunei şi la reînvierea vechilor meşteşuguri şi tradiţii: 

 utilizarea căminului cultural al comunei pentru organizarea de 

activităţi specifice satului românesc (de ex., învăţarea unor dansuri 

populare, revitalizarea meşteşugurilor locale prin organizarea unor 

ateliere meşteşugăreşti); 

 promovarea Casei - Muzeu Putna şi iniţierea, în cadrul acesteia, şi în 

 colaborare cu autorităţile locale, a unor ateliere şi cercuri de învăţare 

- practicare a activităţilor tradiţionale specifice comunei şi zonei, de 

ex. împletituri din nuiele şi răchită, prelucrarea artistică a pieilor, a 

lemnului, realizarea de cusături şi costume populare, etc.; 

 realizarea infrastructurii specifice serviciilor şi programelor pentru 

tineret; 

 asigurarea unei oferte educaţionale nonformale (cercuri cultural 

artistice în cadrul şcolii, ateliere de creaţie în cadrul şcolii, activităţi 

extracurriculare, etc.); 
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 stimularea accesului tinerilor la activităţi economice şi sociale din 

comună prin informarea în legătură cu posibilităţile de finanţare; 

 organizarea de cursuri de calificare/recalificare organizate de către 

AJOFM Suceava în parteneriat cu diferite organizaţii româneşti sau 

străine, de reînviere a unor meserii pe cale de dispariţie (de ex. 

potcovitul, şelăritul, etc.); 

 

3.3.9. Recreere si sport 

Comuna  Putna  dispune de  un  imens  potential  pentru  amenajarea  de  

spatii special  destinate  recreerii  şi  sportului,  dat fiind  cadrul   natural  de  

exceptie  în   care  este amplasată,  dar şi  activităţilor  culturale, acestea  oferind  

posibilitatea  înfiinţării   unor  spaţii  destinate  recreerii  în  aer  liber  (spatii 

pentru  camparea  cu  cortul,  spaţii  pentru  picnic,  trasee  pentru  drumeţii,   

excursii,   locuri pentru pescuit)  dar şi  a unor  manejuri pentru calarie,  a unor  

spatii de joaca pentru  copii,   a unor partii pentru schi şi sănii. 

Proiecte propuse în cadrul Strategiei Locale de Dezvoltare a comunei Putna 

pentru dezvoltarea sectorului de recreere: 

 amenajarea unui parc în zona monumentului Daniil Sihastru dotare 

cu fântână arteziană, mobilier urban: bănci pentru odihnă, mese, 

chioşcuri, coşuri pentru deşeuri; 

 amenajarea de trotuare, alei pietonale şi instalarea corpuri de 

iluminat şi coşuri pentru colectarea deşeurilor; 

 amenajarea spaţiilor verzi publice din comună prin: curăţarea 

spaţiilor verzi şi a pomilor, plantarea de pomi şi arbuşti ornamentali, 

amenajarea de ronduri de flori, semănare ierbii, instalarea de 

mobilier urban: bănci, chioşcuri, staţii pentru autobuze; 

 amenajarea de spaţii pentru camparea cu cortul şi rulota, spaţii 

pentru picnic, în special în zona împădurită din vecinătatea albiei 

pârâului Putna, atractivă pentru ieşirile în aer liber. 
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3.3.10. Turismul si potentialul  turistic al comunei Putna 

Turismul,  activitate  economica favorizata de premisele naturale   ale  

asezarilor  nu  este  dezvoltat,   datorita,  in   special,  pozitiei  periferice   fata  de 

principalele  axe de circulatie  care  strabat  zona. 

Din punct de vedere turistic,  comuna  Putna se incadreaza  în  regiunea  

turistica Bucovina,  regiune  care cuprinde  un teritoriu  acoperind  astazi  zona  

adiacenta  oraselor Suceava,  Campulung Moldovenesc,  Radauti,  Siret si Vicovu 

de Sus. 

Comuna Putna este situată pe versantul estic al Obcinei Mari, care prezintă 

un complex de culmi direcţional - paralele, mai mult sau mai puţin asimetrice în 

profil transversal între care ,, Creasta Obcinei Mari” are altitudinea cea mai mare, 

în jur de 1100m, atingând maximul în vârful Scoruşetul (1223 m). Zona joasă, 

cunoscută sub denumirea de ,, SEMIFEREASTRA SUCEAVA - PUTNA ", este 

accidentată, iar înălţimele rar depăşesc 700m. Zonele joase aparţin şesului 

Sucevei şi Putnei, unde se întâlnesc toate treptele de terasă între 1 şi 15m, la care 

se adaugă bazinul Putnei şi mica depresiune Gura Putnei. 

Formaţiunile vegetale sunt alcătuite din: brad, fag; în asociaţii cu aceste 

formaţiuni apar: paltinul de munte, carpenul, mesteacănul, ulmul, frasinul şi 

molidul. 

Zona este bogată în cursuri de ape atât subterane cât şi de suprafaţă. 

Reţeaua hidrografică care drenează teritoriul Putnei, aparţine în întregime 

pârâului Putna şi afluenţiilor (Putnişoara cu Strujinoasa, Gloduri şi Viţău). 

Pădurea acoperă aproximativ 90% din teritoriul administrativ al comunei 

Putna, astfel că, fondul cinegetic este de interes mare, reprezentat de exemplare 

ca: ursul, cerbul râsul, jderul - ocrotit prin lege-, veveriţa, pârşul cenuşiu, pârşul 

de alun, şi vulpea . 

Peisajul comunei Putna prezintă caracteristicile tipic bucovinene, este 

variat, corespunzând reliefului care coboară gradual de la vest la est: munţi, 

coline şi platouri înalte. 
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În comuna nu există izvoare cu ape minerale terapeutice, nămoluri 

terapeutice, sau alţi factori terapeutici. Totuşi, trebuie menţionat bioclimatul 

tonic - stimulativ de munte, aerul curat, ozonat, fără praf şi alergeni, bogat în 

ultraviolete, ionizarea accentuată a atmosferei, care se recomandă în tratamentul 

nevrozelor, surmenajului fizic şi intelectual, stărilor de convalescenţă deoarece 

facorizează relaxarea şi reconfortarea organismului. 

Monumente istorice de interes naţional 

COD LMI 2004 DENUMIRE LOCALIZARE DATARE 

SV-ll-m-B-
05593 

Chilia lui Daniil Sihastrul sat PUTNA comuna 
PUTNA 

sec. XV 

SV-ll-m-A-
05594 

Biserica de lemn "Intrarea 
în Biserică” 

sat PUTNA comuna 
PUTNA 

sec. XIV 

SV-ll-a-A-05595 Mănăstirea Putna sat 
PUTNA 

comuna PUTNA sec. XV - XIX 

SV-ll-m-A-
05595.01 

Biserica "Adormirea Maicii 
Domnului” 

sat PUTNA comuna 
PUTNA 

1653-1662, pe locul celei 
din 1466-1469 

SV-ll-m-A-
05595.02 

Biserica "Sf. Apostoli Petru 
şi Pavel” 

sat PUTNA comuna 
PUTNA 

sec. XVIII 

SV-ll-m-A-
05595.03 

Turn tezaur sat PUTNA; comuna 
PUTNA 

1481 

SV-ll-m-A-
05595.04  

Casa domnească sat PUTNA; comuna 
PUTNA 

sec. XV, XX 

SV-ll-m-A-
05595.05 

Chilii Sud sat PUTNA; comuna 
PUTNA 

sec. XV - XVII 

SV-I l-m-A-
05595.06 

Chilii Nord sat PUTNA; comuna 
PUTNA 

sec. XX 

SV-ll-m-A-
05595.07 

Turn clopotniţă sat PUTNA; comuna 
PUTNA 

sec. XV, XX 

SV-ll-m-A-
05595.08 

Turn de poartă sat PUTNA; comuna 
PUTNA 

1481 

SV-ll-m-A-
05595.09 

Ruine clădiri de Sud-Est sat PUTNA; comuna 
PUTNA 

sec. XV 

SV-ll-m-A-
05595.10 

Ruine clădiri de Nord sat PUTNA; comuna 
PUTNA 

sec. XV - XVII 

SV-ll-m-A-
05595.11 

Zid de incintă sat PUTNA; comuna 
PUTNA 

sec. XV 

SV-ll-m-B-
05596 

Fabrica de Cherestea sat PUTNA; comuna 
PUTNA 

sec. XIX 

Sursa: Lista Monumentelor istorice a judeţului Suceava, 2004 

 



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 99 

Chilia lui Daniil Sihastrul 

Daniil Sihastru a fost o personalitate monahală remarcabilă. Contemporan 

cu Ştefan cel Mare (1457-1504), Daniil Sihastru s-a născut la începutul secolului 

al XV-lea, într-un sat din apropierea oraşului Rădăuţi. Din botez s-a numit 

Dumitru. La vârsta de 16 ani, a fost călugărit cu numele David la Mănăstirea 

Sfântul Nicolae din Rădăuţi. După un timp, s-a retras la Schitul Sfântul Lavrentie 

de lângă Vicovu de Sus, unde a primit numele de Daniil. Simţind nevoia de mai 

multă linişte, se retrage la Putna, pe malul pârâului Viţeul. Acolo a găsit o stâncă 

în care a dăltuit un paraclis. Se mai văd şi azi pridvorul, naosul şi altarul, iar 

dedesubt o încăpere, săpată tot în piatră, care îi slujea drept chilie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aici a venit Ştefan cel Mare în anul 1451, după uciderea tatălui său Bogdan 

al ll-lea, la Reuseni, pustnicul Daniil proorocind că în curând va deveni domnitor 

al Moldovei, ceea ce s- a şi întâmplat în anul 1457. 

Tot la îndemnul lui Daniil Sihastru, Ştefan cel Mare construieşte Mănăstirea 

Putna în anul 1466. După sfinţirea, în 1470, a acestui lăcaş, se retrage la Voroneţ, 

pe malul pârâului Corbului, sub stânca Şoimului, unde îşi continuă viaţa 

monahală. 
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Mănăstirea Putna – Monument înscris în Patrimoniul UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mănăstirea Putna, aşezată la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, 

este prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod Ştefan cel 

Mare si Sfanţ, si Străjuieşte, de peste cinci veacuri, tinutul legendar al Bucovinei. 

 

Legende 

Însăşi Mănăstirea Putna, cea mai importantă ctitorie religioasă a lui Ştefan 

cel Mare, apare în legendele sale. Se spune astfel că, odată, într-o noapte foarte 

întunecoasă, pe când Daniil Sihastru se ruga în adâncul chiliei sale de pe valea 

Viţeului, iar afară se amestecau urletele lupilor cu mormăiturile urşilor, ar fi sosit 

la el, să-i ceară găzduire, Ştefan-Vodă, care, întorcându-se de la o vânătoare din 

munţi, s-ar fi rătăcit prin partea locului. Cu acel prilej, bătrânul sihastru, având 

sfat de taină cu voievodul, 1-ar fi înduplecat să ridice în apropiere, pe frumoasa 

vale a Putnei, o mănăstire, „pentru ca Dumnezeu sa-i ajute la toate treburile lui”. 

Potrivit celei mai răspândite legende referitoare la întemeierea 

prestigiosului aşezământ putnean, alegerea acestui loc s-ar fi hotărât însă în cu 

totul alt chip şi anume, cu arcul şi săgeata... Acestea ar fi fost instrumentele de 

proiectare a edificiului, „compasul” şi „rigla” cu ajutorul cărora s-au trasat 
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coordonatele sale. Ion Neculce, care a consemnat legenda în O samă de cuvinte, 

relatează astfel întîmplările: „Ştefan-vodă cel Bun, cînd s-au apucat să facă 

Mănăstirea Putna, au tras ca arcul dintr-un vârvu de munte ce este lângă 

mănăstire. Şi unde au agiunsu săgeata, acolo au făcut prestolul în oltariu. Şi este 

mult locu de unde au tras pană în mănăstire. Pus-au şi pe trii boiernaşi de au tras, 

pre vătavul de copii şi pre doi copii din casă. Deci unde au cădzut săgeata 

vătavului de copii au făcut poarta, iar unde au cădzut săgeata unui copil din casă 

au făcut clopotniţa. Iar un copil din casă dzicu să fie întrecut pe Ştefan-vodă şi să-i 

fi cădzut săgeata într-un deluşel ce să cheamă Sion, ce este lângă mănăstire. Şi 

este sămnu un stâlp de piatră. Şi dzic să-i fie tăiat capul acolo. Dar întru adevăr nu 

să ştie, numai oamenii aste povestescu. Fost-au şi bisericuţă de lemnu întru acel 

deluşel şi s-au răsipit, fiind de lemnu. Şi aşe au fost făcut mănăstirea de frumoasă, 

tot cu aur poleită zugrăveala, mai mult aur decât zugrăveală, şi pre dinlăuntru şi 

pre denafară, şi acoperită cu plumbu...”. 

 

Se păstrează, în schimb, până-n zilele noastre, la Putna, un fragment din 

trunchiul unui paltin, în care, după tradiţie, s-ar fi înfipt săgeata lui Ştefan cel 

Mare când a tras cu arcul din vârful muntelui, dar despre acest amănunt nu se 

pomeneşte nimic în legenda lui Neculce. 

Începute la 10 iulie 1466, după cucerirea cetatii Chilia (1465), lucrările de 

construcţie a bisericii cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", vor fi terminate in 

anul 1469, slujba de sfinţire avand loc la 3 septembrie acelaşi an. S-au construit 

apoi Casa Domneasca (1473), chiliile, zidul de aparare cu turnurile aferente si 

Turnul Tezaurului, lucrările finalizandu-se in anul 1481. 

De-a lungul veacurilor Manastirea Putna a trecut prin numeroase incercari 

ca incendii, năvăliri si ocupaţii străine, cutremure, dar care n-au putut intrerupe 

desfasurarea vieţii monahale si lauda neincetata adusa lui Dumnezeu. 
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După intrarea, din anul 1775, sub ocupaţie habsburgica, manastirea va mai 

suferi o serie de transformări exterioare prin extinderea zonei de nord a incintei, 

noi construcţii de chilii (1852-1856), modificări ale formei acoperişului bisericii 

(1859), lucrări mai ample asupra acesteia avand loc in 1902 sub conducerea 

arhitectului vienez K. A. Romstorfer. 
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Istoria scrisă a Mănăstirii Putna 

 La data de 4 iulie 1466, Voievodul Ştefan cel Mare si Sfanţ alege 

locul pe care va fi zidita Biserica Mănăstirii Putna, tragand cu arcul de 

pe Dealul Crucii. Sase zile mai târziu, la 10 iulie 1466, conform 

Letopiseţelor putnene, se incepe zidirea Bisericii Mănăstirii Putna, 

care va fi terminata in anul 1469. 

 La 15 martie 1484, un incendiu a distrus chiliile si a afectat 

parţial si biserica. In urma incendiului, Voievodul Ştefan a poruncit 

restaurarea bisericii si pictarea ei, atat in interior, cat si in exterior. 

 Voievodul Ştefan cel Mare la 1 mai 1488, a dăruit Mănăstirii 

Putna craniul Sfanţului Ierarh Ghenadie, adoarme in Domnul la data 

de 2 iulie 1504. "Ştefan Voievod, care a domnit in Tara Moldovei 47 

de ani si trei luni a trecut la veşnicele locaşuri in anul 7012 (1504), 

luna iulie, in ziua a doua, marţi, la ceasul al patrulea din zi - ora 10." El 

va fi inmormantat in biserica Mănăstirii Putna. 

 La 20 aprilie 1517 moare si Bogdan al lll-lea, fiul Sfanţului 

Voievod Ştefan, fiind si el ingropat tot in Manastirea Putna. După 

acesta, la 14 ianuarie 1527, moare si este inmormantat tot in biserica 

Stefanita Vodă. 

 In anul 1653 este distrusa biserica Mănăstirii Putna, inclusiv 

pictura interioara si exterioara. Din porunca domnitorului Vasile 

Lupu se va incepe refacerea bisericii in anul 1653. Lucrările vor fi 

continuate de voievozii Gheorghe Ştefan si Eustratie Dabija si 

terminate in anul 1662. 
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 Intre anii 1756-1760, prin grija mitropolotului lacov Putneanul, 

la Manastirea Putna se executa importante lucrări de restaurare. 

Intre anii 1901-1902, arhitectul austriac K. A. Romstorfer restaurează 

biserica Mănăstirii Putna. 

 La data de 15 mai 1918 Consiliul National Roman din Bucovina 

proclama reintegrarea Bucovinei in componenta României, iar in 

1966, la recomandarea UNESCO, împlinirea a 500 de ani de la 

întemeierea Mănăstirii Putna se celebrează pe plan mondial. 

 

 

 

Componenţa ansamblului monahal 

Intrarea in incinta Mănăstirii Putna se face pe sub arcul boltit al unui turn 

compus din parter si etaj, pe a cărui faţada estica se afla stema Moldovei datata cu 

anul 1471. Turnul a fost zidit in anul 1757, in vremea domnitorului Constantin 

Racovita, despre aceasta dând mărturie si stema de pe faţada de vest, in care apar 

reunite stemele Moldovei si ale Tarii Romaneşti. 

  

Foto: Turn Tezaur  
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Deoarece poetul Mihai Eminescu împreuna cu loan Slavici si cu alţi 

participanţi la Marea Serbare de la Putna din august 1871 au innoptat in acele 

zile in sala de la etaj, aceasta construcţie se numeşte "Turnul Eminescu". Tot pe 

latura de est este situat si Turnul clopotniţei construit in anul 1882. 

Paraclisul mănăstirii, aşezat in partea vestica a incintei, cu hramul Sfinţii 

Apostoli Petru si Pavel, este construit de mitropolitul lacov Putneanul in anul 

1759, pe locul vechiului turn clopotniţa deteriorat la marele cutremur din 1739. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Paraclisul  

Paraclisul a fost restaurat intre anii 1976-1983, când i s-au adaugat noi 

spatii. Paraclisul a fost pictat in tehnica "a fresco" in perioada 1980-1984 de 

artistii-frati Mihail si Gavril Morosan, staret fiind Arhimandritul lachint 

Unciuleac. 

 

 

                   Foto: Casa Domnească 
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Pe latura sudica a incintei se afla Casa Domneasca ridicata intre anii 1982-

1988 pe temeliile celei vechi distrusa de habsburgi. Lucrările de reconstrucţie au 

fost incepute si supravegheate, in mare parte, de către Prea Fericitul Părinte 

Teoctist pe timpul arhipastoririi sale ca mitropolit al Moldovei. 

Singura clădire ramasa din vremea Sfanţului Voievod Ştefan este Turnul 

Tezaurului a cărui construcţie a fost terminata in anul 1481.  

 

Manastirea Putna - biserica centrala 

Biserica originala a suferit mari modificări in perioada 1653-1662. S-au 

pastrat liniile arhitectonice iniţiale specifice stilului moldovenesc, fiind alcatuita 

din cinci incaperi: pridvor, pronaos, gropnita, naos si altar. Se regăsesc astfel 

reunite elemente de arhitectura bizantine, gotice si renascentiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Schiţă a Mănăstirii Putna 

 

Biserica, reconstruita de domnitorii Vasile Lupu, Gheorghe Ştefan si 

Eustatie Dabija (1653-1662) se inscrie in datele generale ce constituie trasaturile 

epocii: plan trilobat, brâu in torsada impartitor al zidurilor, ocnite din arcaturi si 

arcade oarbe, pilaştri, ferestre dreptunghiulare gotice; turla are coloane răsucite, 

pridvorul inchis apare aici pentru prima data in Moldova. 
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Accesul in biserica se face prin cele doua usi laterale ale pridvorului, 

incadrate cu portaluri de piatra. Usa masiva prin care se trece din pridvor in 

pronaos are la partea superioara o pisanie care aminteşte de lucrările de 

reconstrucţie ce au avut loc in timpul domniilor lui Gheorghe Ştefan si Eustratie 

Dabija. 

Camera mormintelor primeşte lumina de la cate o fereastra la sud si nord. 

Aici se afla mormântul lui Ştefan cel Mare si Sfanţ acoperit cu un baldachin din 

marmura alba, cu o inscripţie incrustata pe lespede care ne spune ca viteazul 

domnitor este ctitorul si ziditorul sfanţului locaş, alaturi de soţia sa Maria, fiica lui 

Radu Voievod. Pe mormântul marelui Ştefan se afla urna de argint depusa cu 

prilejul serbării din 1871. 
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Din camera mormintelor - gropnita - trecerea către naos se face printre 

doua coloane masive ce au inlocuit, in secolul al XVII-lea, peretele despărţitor 

specific liniei arhitectonice stefaniene. 

Pronaosul este luminat de doua ferestre la sud si alte doua la nord. 

  Pridvorul este luminat prin mai multe ferestre, aşezate pe zidurile din sud, 

nord si vest. Intrarea in pridvor se face prin sud si nord, pe usi masive din lemn, 

ferecate cu fier. 

 

 

 

 

 

     Foto: Picturi Pronaos 

 

Intrările din pridvor in pronaos si din pronaos in camera mormintelor sunt 

de asemenea prin usi masive din lemn ferecate cu fier. In pridvor, pe latura 

sudica, se afla mormântul Mitropolitului Moldovei lacob Putneanul, innoitorul 

mănăstirii ( 15 mai 1778), iar pe partea nordica, mormântul Mitropolitului 

Sucevei Teoctist (18 noiembrie 1478). 

Altarul este luminat de 3 ferestre (est, nord si sud) si este separat de naos 

printr-un iconostas din lemn, cu o ornamentaţie sculpturala deosebită.  
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Toate ferestrele din altar, naos, gropnita si pronaos sunt pictate in interior, 

terminate in arc si prevăzute la exterior cu grilaje metalice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardoseala este din marmura, numai in pridvor este din lespezi de piatra. 

La exterior biserica Mănăstirii Putna este incinsa cu un brâu răsucit in 

torsada simbolizând Preasfânta Treime, motiv ce se regăseşte si in ornamentaţia 

interioara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoperişul este cu tabla de arama, asezata in rânduri dese, pentru a imita 

şindrila, in exterior este un brâu masiv torsionat, cu firide largi, mult mai inalte in 

partea inferioara si mai scurte in partea superioara. Ferestrele au ancadramente 

din piatra. Pe faţade sunt amplasaţi mai mulţi stâlpi conforturi. 



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 110 

Pictura bisericii 

Distrusa in timpul luptelor pentru domnie dintre Vasile Lupu si Gheorghe 

Ştefan, pictura originala s-a incercat a se reface abia in secolele XVIII-XIX când s-

au zugrăvit in pridvor cateva chipuri de sfinţi. 

Dorinţa de a reda Putnei strălucirea de odinioară, când era "tot cu aur 

poleita zugrăveala, mai mult aur decât zugrăveala si pre dinăuntru si pre 

denafara" (cronicarul Ion Neculce), a inceput sa prindă contur abia in anul 1972 

când mitropolitul de atunci, Iustin Moisescu, a binecuvântat proiectul de refacere 

a picturii din biserica mare a mănăstirii, pe baza unui plan iconografic intocmit de 

părintele Sofian Boghiu. 

Ca o proorocie peste veacuri, hotararea mitropolitului de a incredinta 

pictarea ctitoriei Voievodului Ştefan cel Mare acelora care vor picta mai intai 

Paraclisul, s-a împlinit la 10 iulie 2001, când, cu binecuvântarea Prea Fericitului 

Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, pictorii Mihail si Gavril 

Morosan au trasat primele linii la noua fresca. 

 

Muzeul Mănăstirii Putna 

Muzeul Mănăstirii Putna este poate cel mai bogat si valoros din tara, 

pastrand multe obiecte de la Ştefan cel Mare, manastirea fiind renumita prin 

tezaurul sau de broderii, tesaturi, manuscrise, argintărie, obiecte de cult. 

Muzeul Mănăstirii Putna, reamenajat in anii 1976 si 2004, se afla in partea 

de vest a incintei, alaturi de Paraclis. Aici se pastreaza o parte din tezaurul artistic 

si istoric al mănăstirii, constând in manuscrise (Tetraevanghele, Psaltiri, cârti de 

invatatura, Leastvite, Psaltichii) si broderii realizate in atelierele mănăstirii 

(epitafuri, acoperaminte pentru sfintele vase, pocrovete, dvere, valuri de tampla, 

acoperaminte de morminte, vesminte preoţeşti), cârti de cult si de invatatura, 

odoare bisericeşti (sfinte vase, cruci ferecate, icoane, cădelniţe, candele), obiecte 

din ceramica, etc. 

Printre odoarele de mare preţ se numără icoana facatoare de minuni a 
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Maicii Domnului adusa, după tradiţie, din Constantinopol in 1472 de către 

Doamna Maria de Mangop, soţia Sfanţului Voievod Ştefan si craniul Sfanţului 

Ierarh Ghenadie, mare făcător de minuni, ferecat in argint aurit si dăruit 

mănăstirii de ctitorul ei in anul 1488. 

Manastirea Putna - necropola domneasca 

Conceputa dintru inceput ca necropola domneasca, biserica Mănăstirii 

Putna adăposteşte paisprezece morminte din care trei sunt voievodale, 

apartinand familiei Musatinilor. Lucrat din porunca sa, cu doisprezece ani inainte 

de strămutarea la veşnicele locaşuri, mormântul Binecredinciosului Voievod 

Ştefan se afla in partea de sud a gropnitei. 

Alături este mormântul Doamnei Maria Voichita (f1511). Pe latura de nord 

se afla alte trei morminte: cel al Doamnei Maria de Mangop (f1477) si ale fiilor 

Bogdan (f1479) si Petru (t1480). 

Pronaosul adăposteşte mormintele Domnitorului Bogdan al lll-lea (f1517) - 

fiul lui Ştefan, al Măriei (f1518) - fiica, al Domnitorului Stefanita (f1527) - nepotul 

lui Ştefan si cel al Doamnei Maria (f1529) - soţia lui Petru Rares. 

In pridvor se afla mormântul mitropolitului Moldovei Teoctist I (t1477), cel 

care l-a uns ca Domn pe Ştefan cel Mare la locul numit Direptate, iar in partea 

opusa sunt mormintele mitropolitului lacov Putneanul si ale părinţilor acestuia, 

Adrian ieroschimonahul si Mariana monahia. 

După tradiţie, in exteriorul bisericii, partea sudica, langa Sfanţul Altar, se 

afla mormântul Sfanţului Ierarh llie lorest, călugăr putnean ajuns mitropolit al 

Ardealului, unde a mărturisit credinţa ortodoxa in vremea prigoanei calvine. 

Revenit la Putna după ani grei de temnita, s-a mutat către cele veşnice la 12 

martie 1678. 

Langa acesta se afla cripta Mitropolitului Isaia Balosescu, cel care a 

construit la sfârşitul secolului XVIII, la Cernăuţi, celebrul Palat Mitropolitan al 

Bucovinei, transformat astazi in Universitate. 
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Manastirea Putna - locul in care rugăciunea a scris istorie 

Găzduind de la începuturi un atelier de caligrafie - scriptorium (in care 

călugării, instruiţi in şcoala vestitului caligraf Gavriil Uric de la Manastirea Neamţ, 

copiau cârti de cult si din scrierile Sfinţilor Părinţi), un atelier de broderie (in care 

se lucra cu fir de aur si de argint, cu mătăsuri scumpe si pietre preţioase) si o 

celebra şcoala de muzica psaltica condusa de Eustatie Protopsaltul, Manastirea 

Putna va deveni in scurt timp un renumit centru al artei si culturii medievale sud-

est europene in secolele XV-XVI. 

Mai târziu, viata duhovniceasca, culturala si artistica a mănăstirii a avut din 

nou o perioada de mare inflorire in timpul păstoririi mitropolitului lacov 

Putneanul. 

Pentru romani, Manastirea Putna nu reprezintă numai rugăciune, arta sau 

cultura, ci si o pagina din istoria vie a neamului. Nume ca loan Slavici, Mihai 

Eminescu, Ciprian Porumbescu, A. D. Xenopol, Mihail Kogalniceanu trezesc si 

astazi amintirea marii serbări de la Putna (14-16 august 1871) ocazionata de 

împlinirea a 400 de ani de la sfinţirea bisericii mănăstirii. Atunci Mihai Eminescu 

a rostit cuvintele: "Sa facem din Putna Ierusalim al neamului romanesc si din 

mormântul lui Ştefan altar al conştiinţei naţionale". 

Pe urna votiva depusa atunci pe mormântul Sfanţului Voievod Ştefan se afla 

inscripţia: "Eroului, invingatorului, apărătorului existentei romane, scutului 

crestinatatii, lui Ştefan cel Mare, Junimea Romana Academica, MDCCCLXX". 

Pastrarea conştiinţei de neam in timpul ocupaţiei austro-ungare s-a 

manifestat si in 1904 când intreaga Bucovina, la iniţiativa lui Eudoxiu 

Hurmuzachi si a altor intelectuali romani, a comemorat 400 de ani de la trecerea 

la cele veşnice a slavitului Voievod Ştefan cel Mare, care a fost "glasul istoriei 

noastre, al unui neam viteaz si nedreptăţit" (P.P.Panaitescu). 

Evlavia romanilor, inradacinata de veacuri fata de marele ctitor de locaşuri 

sfinte, a făcut ca actul canonizării Sfanţului Ştefan ce Mare, in iunie 1992, sa fie 
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doar o recunoaştere oficiala a cultului popular pastrat cu sfinţenie atatea veacuri. 

"Om ales de Dumnezeu", "aparator al dreptei credinţe", "ocrotitorul celor 

năpăstuiţi", "stâlp neclintit al răbdării", "neînfricat ostas al lui Hristos", marele 

Voievod a fost si ramane in conştiinţa poporului ca "părinte al neamului 

romanesc". 

Sfinţenia Voievodului ramane dovedita peste veacuri si de strânsele sale 

legaturi cu marii duhovnici ai timpului: Sfântul Ghenadie, Simeon stareţul de la 

Pangarati si mai ales cu Sfântul Daniil Sihastru, in a cărui chilie a găsit totdeauna 

mângâiere, sfat si ajutor. 

Manastirea Putna - obştea mănăstirii 

Manastirea Putna este ridicata pe o veche vatra sihastreasca, fapt dovedit si 

de cercetările arheologice. La numai o jumătate de metru sub temelia vechii Case 

Domneşti s- au găsit oseminte "galbene si frumoase" cu mireasma de sfinte 

moaşte, a cinci călugări care s-au nevoit aici cu peste un secol inainte de 

întemeierea Mănăstirii Putna. 

Artă şi tradiţie populară 

Comuna Putna, ca de altfel întreaga regiune a Bucovinei se distinge prin 

păstrarea valorilor culturale specifice zonei: arta tradiţională, obiceiurile 

populare, portul şi dansul popular, meşteşugurile tradiţionale, arhitectura 

tradiţională. Comuna Putna face parte dintr-o zonă etnografică deosebită, cu 

puternice tradiţii care s-au perpetuat în timp şi care se încearcă să se păstreze 

nealterate, deşi, în ultimul timp, asupra lor se exercită numeroase influenţe 

exterioare. 

Astfel, în ceea ce priveşte arhitectura tradiţională, în satele comunei Putna 

se mai păstrează unele locuinţe vechi, unele de mai bine de 100 de ani, construite 

în stil tradiţional, cu pereţi făcuţi din trunchiuri de brad cioplite cu toporul şi 

finisate cu barda, încheiate în „mâglă”, cu acoperiş în patru ape acoperit cu 

draniţă. Pe la mijlocul acoperişului se aflau două răsuflători numite „fumăriţe”.  
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Foto: Casa-Muzeu "Bucovina" 

În partea din faţă a casei se afla prispa. Porţile erau măreţe, străjuite de 

stâlpi masivi, înalţi, de stejar, pe care se sprijinea „brama”, aflată la o înălţime de 

4 metri de pământ. Stâlpii porţilor erau sculptaţi cu motive geometrice şi florale, 

fiind nelipsite motivul soarelui şi funia vieţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Casa-Muzeu "Bucovina" 

 

Dintre ocupaţiile tradiţionale, se mai păstrează încondeiatul ouălor, oieritul 

şi „stupăritul”. Existau foarte multe ramuri ale micii industrii casnice. Astfel, în 

comună existau ateliere de dărăcit lână, războaie de ţesut (stative care se găseau 

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=1937&-Casa-muzeu-Bocowina--Suceava
http://ghidulmuzeelor.cimec.ro/id.asp?k=1937&-Casa-muzeu-Bocowina--Suceava
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în majoritatea locuinţelor. Dărăcitul lânii - făcea parte din mica industrie casnică. 

Mica industrie casnică avea un rol foarte important deoarece astfel locuitorii 

comunei îşi confecţionau toate obiectele şi bunurile de care aveau nevoie în 

gospodărie. 

Pe baza evaluării potenţialului turistic şi a premiselor de dezvoltare a 

turismului de care beneficiază comuna, principalele oportunităţi de dezvoltare a 

turismului sunt orientate către turismul cultural - religios şi etnografic, turismul 

de weekend, agroturismul. 

 

Turismul cultural - religios şi etnografic 

În cadrul acestei forme de turism este determinant potenţialul cultural - 

istoric şi etnografic caracteristic comunei Putna şi zonei înconjurătoare. Din 

punct de vedere al potenţialului cultural - istoric, comuna Putna este privilegiată 

datorită prezenţei monumentului istoric reprezentat de Mănăstirea Putna. 

Dezvoltarea acestei forme de turism presupune: 

 semnalizarea monumentelor istorice de interes din comuna Putna 

prin simboluri recunoscute internaţional; 

 amplasarea unui panou de semnalizare a casei muzeu, ca obiectiv de 

interes etnografic; 

 renovarea şi conservarea construcţiilor cu valoare arhitecturală, 

culturală şi istorică, de exemplu casele vechi construite în stil 

tradiţional; 

 reabilitarea căilor rutiere de acces către satul Putna, unde se află 

principalul obiectiv turistic al comunei - Mănăstirea Putna; 

 introducerea serviciilor unui ghid care să ofere explicaţiile 

corespunzătoare turiştilor care vizitează monumentul; 

 înfiinţarea unui Centru de Informare Turistică în centrul civic al 

comunei Putna; 
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 îmbunătăţirea imaginii vizuale a monumentelor cultural - istorice, 

evidenţierea acestora prin iluminat corespunzător şi amenajarea 

spaţiilor verzi înconjurătoare; 

 conservarea şi continuarea practicării activităţilor meşteşugăreşti, a 

obiceiurilor tradiţionale, ca elemente de atractivitate; 

 introducerea bisericii Putna în circuite internaţionale, în vederea 

creşterii numărului de turişti şi intensificării circulaţiei turistice în 

comună; 

 promovarea evenimentelor locale: 15 ianuarie - naşterea lui M. 

Eminescu, Hramul Mănăstirii Putna pe data de 15 august „Adormirea 

Maicii Domnului”, Sărbătoarea Sfântului Ştefan, pe data de 1 iulie. 

 amenajarea unei stâni turistice, unde se pot servi mâncăruri 

tradiţionale, se pot observa activităţile specifice oieritului, modul de 

realizare al produselor tradiţionale de stână, obiectele şi 

instrumentele utilizate în mod tradiţional. 

 dezvoltarea unităţilor agroturistice care permit turiştilor 

familiarizarea cu stilul de arhitectură tradiţional, cu tradiţiile 

culturale şi gastronomice, cu activităţile de fermă şi permit în acelaşi 

timp valorificarea produselor locale. 

Turismul de agrement  

Caracteristic zonelor preorăşeneşti care beneficiază de cadru natural 

deosebit, în care se încadrează şi comuna Putna, ca parte a spaţiului preorăşenesc 

a oraşului Vicovu de Sus. Principalele dotări necesare sunt baza de cazare 

specifică (pensiuni agroturistice, minihoteluri, campinguri) şi structurile de 

agrement cât mai variate. 

Dezvoltarea acestui tip de turism presupune: 

 realizarea unor structuri turistice de cazare - pensiuni agroturistice - 

sau valorificarea excedentului de locuit din locuinţele rezidenţilor din 

comună; 
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 realizarea unor structuri de alimentaţie publică atractive, de tip han, 

popas turistic, terase în aer liber; 

 amenajarea unui parc în zona monumentului Daniil Sihastru dotare 

cu fântână arteziană, mobilier urban: bănci pentru odihnă, mese, 

chioşcuri, coşuri pentru deşeuri; 

 amenajarea unor spaţii de campare şi dotarea acestora cu utilităţile 

specifice (grupuri sanitare, apă curentă, iluminat etc.); 

 amenajarea unor spaţii destinate ieşirilor în aer liber: spaţii pentru 

picnic, vetre pentru foc şi puncte de colectare a gunoiului menajer; 

 amenajarea unui parc central în localitatea Putna; 

 amenajare puncte (foişoare) de observare / filmare / fotografiere a 

vieţii sălbatice din aria împădurită din vecinătatea râului Suceava; 

 marcarea unor trasee pentru biciclişti. 

 

Turismul rural şi agroturismul 

Statisticile demonstreaza ca turismul în spatiul rural, an de an, a facut tot 

mai multi adepti. Explicatia acestei evolutii: ar putea fi regasita în: influenta 

ideilor ecologiste, dorinta de a se sustrage structurilor turistice clasice, cautarea 

unui cât mai bun raport calitate/pret.   

Se constata existenta unui important flux turistic, national si mondial, ce se 

directioneaza tot mai precis catre zonele rurale. Destinatiile mai putin cunoscute 

sau neobisnuite - percepute ca destinatii exotice - devin tot mai atractive pentru 

turistii cu experienta din tarile dezvoltate. 

Este acea formă de turism care este practicată în mediul rural, în aşezări 

umane la scară redusă, economic bazată pe producţia proprie şi structuri 

tradiţionale ale societăţii, şi se referă la rural ca activităţi şi stiluri de viaţă 

specifice lumii satului. 

Agroturismul este definit ca un ansamblu de bunuri şi servicii oferite de 
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gospodăria ţărănească spre consumul peroanelor care, pentru o anumită 

perioadă de timp, vin în mediul rural pentru relaxare, odihnă şi agrement, pentru 

satisfacerea unui hoby, pentru studiu sau documentare, precum şi pentru alte 

activităţi specifice. Agroturismul este principala formă de turism care se va regăsi 

în oferta de produs turistic a pensiunilor agroturistice. 

Dezvoltarea turismului rural şi a agroturismului în comuna Putna trebuie 

să ia în considerare următoarele aspecte: 

 modernizarea echipărilor edilitare ale comunei în vederea creării 

posibilităţilor de dezvoltare a agro-turismului: extinderea reţelei de 

alimentare cu apă, refacerea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare; 

 construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor locuinţelor şi a 

utilităţilor conexe în vederea practicări agro-turismului (valorificarea 

surplusului de camere de locuit); 

 realizarea de proiecte pentru atragerea fondurilor europene în vederea 

construirii de pensiuni agroturistice; 

 valorificarea produselor obţinute în gospodării prin agricultura locală 

(lactate, fructe, produse de panificaţie, produse din carne) în oferta de 

agro-turism - asigurarea mesei - ca urmare a cerinţei tot mai mari a 

turiştilor pentru produsele naturale; 

 dezvoltarea ofertei de activităţi specifice gospodăriei rurale, incluse în 

oferta turistică locală ca şi atracţii turistice, de exemplu o excursie la stână, 

o zi la strânsul fânului, plimbări cu căruţa, experienţe gastronomice; 

 promovarea structurilor de alimentaţie publică bazate pe gastronomia 

locală: includerea în meniurile restaurantelor şi pensiunilor agroturistice a 

specialităţilor culinare autohtone, tradiţionale; 

 păstrarea elementelor de arhitectură tradiţională în vederea creării unei 

imagini turistice atrăgătoare a comunei dar şi pentru sublinierea 

autenticităţii locurilor; 

Dezvoltarea turismului facilitează apariţia unei pieţe de desfacere pentru 

produsele de artizanat, fiind astfel încurajată şi practicare meşteşugurilor 

tradiţionale. Dezvoltarea turismului rural presupune: 

 înfiinţarea unor puncte de comercializare produselor de artizanat specifice 

zonei - suveniruri - care să se evidenţieze prin autenticitate: ouă 
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încondeiate, ţesături, cusături, obiecte de utilitate casnică sculptate / 

lucrate în lemn, obiecte de îmbrăcăminte tradiţionale (bundiţe, cojocele, 

căciuli) sau împletite manual din lână, etc., care pot contribui la 

promovarea comunei Putna ca destinaţie turistică; 

 implicarea populaţiei locale în derularea activităţilor turistice şi educarea 

rezidenţilor comunei în scopul protejării potenţialului natural şi cultural - 

etnografic local. 

Conştientizarea populaţiei locale privind importanţa pe care o are 

protejarea şi păstrarea cât mai intactă a întregului potenţial turistic de care 

dispune comuna va permite evitarea epuizării acestor resurse de bază care pot 

oferi stabilitate şi bunăstare comunităţii locale. 

Un alt obiectiv important care trebuie luat în considerare pentru 

dezvoltarea activităţilor turistice se referă la forţa de muncă specializată. Din 

acest punct de vedere ne confruntăm cu un deficit al persoanelor calificate în 

domeniul turismului. Pentru remedierea acestui aspect negativ se recomandă: 

 înfiinţarea în comuna Putna unei Şcoli de Arte şi Meserii care să ofere şi 

specializări în domeniul ospitalităţii vizând cursuri de formare în arta 

culinară, cursuri de ospătari, barmani, chelneri, catering; 

 organizarea de cursuri de formare profesională a adulţilor în domeniul 

turismului şi agroturismului. 

 

3.4. ACTIVITATILE ECONOMICE 

Activităţile economice locale s-au dezvoltat în concordanţă cu potenţialul şi 

resursele locale: cultura plantelor şi creşterea animalelor, în special a bovinelor şi 

ovinelor, prin valorificarea potenţialului natural (teren arabil, păşuni, fâneţe), 

activităţi de silvicultură, exploatare forestieră şi prelucrarea lemnului, 

valorificându-se astfel fondul forestier al comunei, şi, mai recent, turismul, şi mai 
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ales agroturismul, care valorifică potenţialul turistic deosebit, atât natural dar 

mai ales istoric, cultural şi etnografic de care beneficiază comuna. 

Studiul de faţă urmăreşte identificarea particularităţilor economice ale 

comunei, precum şi evidenţierea disfuncţionalităţilor, în vederea stabilirii celor 

mai bune direcţii de dezvoltare economică a comunei Putna. 

În realizarea studiului s-au utilizat date din Fişa localităţii, furnizată de 

administraţia locală, date extrase din Registrul Agricol al comunei Putna, 

informaţii colectate pe teren, informaţii provenind din diferite studii realizate în 

comuna Putna. 

 

3.4.1.Relatiile economice 

Relațiile  economice   ale   comunei   Putna  se   realizeaza   prin   

interactiunea   cu comunele invecinate,   cu zonele urbane apropiate – oraşul 

Vicovu de Sus, municipiile  Radauti si  Suceava,  dar  si cu  strainatatea.    

Astfel,   cu  comunele  invecinate   se  manifesta  relatii  de  schimburi   de 

produse,   în   special  agricol-zootehnice,     în  cadrul  târgurilor   săptamanale  

organizate  în zona. 

Avand in vedere distanta redusa si infrastructura  comerciala de care  

dispun (supermarketuri, depozite en-gros), oraşele devin sursa de aprovizionare  

cu bunuri   si    produse   de   larg  consum   pentru   numeroasele   societati   

comerciale   care functioneaza in comuna.   

 Precizam totusi ca relatiile cu zona urbana se realizeaza in dublu sens,  

deoarece  orasul devine piata de desfacere a surplusului de produse agricole 

rezultat în  gospodariile   din comuna  Putna.   

Mentionam, de asemenea,  ca zona  rurala a comunei reprezinta si sursa de 

materie prima  pentru unele ramuri industriale din orase,  in  industria 

alimentara si a lemnului. 

Apropierea  de  Municipiul   Radauti,   ca  centru  de  polarizare  a  fortei  de  

munca, exercita,  de altfel,  o influenta favorabila asupra intregii vieti economice a 

comunei. 

Alte relatii se destasoara  cu strainatatsa,   prin perspectiva  persoanelor   

din comuna Putna,   plecate  la munca in diferite tari  din Europa.   Repatrierea 

castigurilor  de catre cei care lucreaza in  strainatate contribuie,  intr-o anumita 
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masura,  la ridicarea standardului  de viata, chiar  daca  cea mai mare parte a 

investitiilor  sunt orientate  in  constructia  de locuinte   si cumpararea de bunuri,  

prea  putine fiind directionate in domeniul antreprenoriatului. 

 

3.4.2.   Agricultura 

În domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale este necesară o abordare care 

să permită integrarea în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, 

principalele măsuri fiind cele menite să contribuie la trecerea de la o agricultură 

de subzistenţă şi semisubzistenţă practicată în prezent la o agricultură 

comercială, precum şi măsuri de modernizare a satelor, de schimbare a peisajului 

rural, de dezvoltare şi repartizare a altor activităţi econonomice care să genereze 

venituri alternative. 

Comuna are un potenţial crescut pentru agricultură ecologică, în mod 

special apicultura, pomicultura şi zootehnia. Desfacerea produselor poate fi 

făcută atât organizat, la unităţi centralizate, cât şi pe piaţa municipiului Radauti.  

Din suprafaţa totală de 13370 ha a comunei Putna, la nivelul anului 2014, 

terenul agricol ocupă o suprafaţă de 1380 ha, reprezentând 10.32%. Modul de 

utilizare a terenului agricol în comuna Putna în anul 2014 este următorul: 

 Ponderea suprafețelor pe categoriile de folosință agricolă 

 

Suprafata
agricola
totala Ha

Suprafata
arabila Ha

Suprafata
livezi si

pepiniere
pomicole

Ha

Suprafata
pasuni Ha

Suprafata
fanete Ha

1380 

303 5 

678 

394 
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Din datele şi graficul anterior se observă că, din totalul de 1380 ha teren 

agricol, 21.95% reprezintă suprafaţa ocupată de terenul arabil, suprafaţa 

păşunilor ocupă 49.13% din terenul agricol, care reprezintă astfel categoria 

dominantă de folosinţă agricolă, în timp ce fâneţele au o pondere de 28.55%, 

livezile şi pepinierele pomicole deţin doar 0.36% din suprafaţa agricolă a 

comunei. 

Terenul arabil este cultivat cu plante de cultură adaptate atât condiţiilor 

agropedoclimatice (tipurile de soluri, temperaturi mai scăzute, cantităţi de 

precipitaţii mai mari) cât şi criteriilor economico-sociale de rentabilitate agricolă 

şi de acoperire a necesităţilor de hrană a locuitorilor. 

 

3.4.3. Silvicultura  

Conditiile    pedoclimatice    favorizeaza    dezvoltarea    vegetatiei    

lemnoase    care acoperă o mare  parte a teritoriului   comunei   Putna.   Padurea   

reprezinta, poate,  cea mai valoroasa  resursa a comunei,   atat din punct de 

vedere  economic,   cat  si ecologic. În timp,   padurile au fost reduse prin defrisari 

pentru a se obtine terenuri pentru pasuni si  fanete,   astfel incat,  in prezent,   

comuna  dispune de un fond  forestier   de 11990  Ha,   reprezentand  aproximativ 

90%    din  suprafata  teritoriului   comunei. 

Activitatea   de   silvicultura cu toate ramurile sale   constituie     preocupari 

economice   importante  in  teritoriu:   conservarea si protectia  padurilor,   

lucrari  de împăduriri în zonele de risc,  îngrijirea   arboretelor,    valorificarea   

produselor   lemnoase,    gospodarirea    vanatului    si   a pestelui din apele de 

munte. 

 

3.4.4.Productia  zootehnica 

Cresterea  animalelor este o ocupatie traditionala si indelungata a 

locuitorilor  acestei comune,   asigurandu-se   necesarul  de  carne,   lapte  si     

produse  lactate  pentru  populatia locala  si  disponibilitati  de  vanzare,   atat  pe  

piata  urbana  dar  si pe  plan   local, prin valorificare in  domeniul agroturismului. 
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Potenţialul natural este favorabil dezvoltării acestei activităţi, comuna 

Putna beneficiind de o generoasă suprafaţă de păşuni (678 ha) şi fâneţe naturale 

(394 ha) - care reprezintă 77,68%% din suprafaţa totală a terenului agricol. 

Conform inregistrarilor   statistice ale comunei,   efectivele de animale sunt 

prezentate în  tabelul următor: 

 

 2013 

Bovine 1015 

Porcine 257 

Ovine 391 

Iepuri 460 

Familii de albine 100 

 

 

Practicarea  apiculturii are ca baza ponderea mare a plantelor medicinale si  

melifere in cadrul vegetatiei  fanetelor si pasunilor.   

 

1015 

257 

391 

460 

100 

Bovine Porcine Ovine Iepuri Familii de albine
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3.4.5. Structura unităţilor economice pe domenii de activitate 

 

În urma analizei societăţilor economice înregistrate la Oficiul Registrului 

Comerţului, pe domenii de activitate, se constată următoarele: 

 

STRUCTURA 

ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE 

SOCIETĂŢI ECONOMICE 

ACTIVE 

sector primar 25 

industrie 19 

construcţii 6 

comerţ 34 

servicii de transporturi 3 

alimentaţie publică 8 

servicii de cazare turistică 19 

servicii pentru populaţie 9 

 

Se remarcă dominanţa, din punct de vedere al numărului de unităţi 

înregistrate, a sectorului comerţului, care, cu 34 de societăţi, deţine 27,64% din 

totalul societăţilor din comuna Putna. Pe locul al doilea, ca pondere din totalul 

activităţilor economice, se situează sectorul primar, cele mai multe unităţi 

înregistrându-se în sectorul silvic (24 societăţi), cu 20,33% din totalul unităţilor 

economice înregistrate. Industria se situează pe locul al treilea alături de 

serviciile în turism, cu 15,45% din total, în timp ce serviciile de transporturi, cu o 

pondere de 2,44%, se plasează pe ultimul loc. Împreună, industria şi construcţiile 

reprezintă sectorul secundar, cu o pondere de 20,33% din totalul unităţilor 

înregistrate din comuna Putna. 

Fiind o zonă bogată în păduri, o mare parte a locuitorilor se ocupă cu 

exploatarea lemnului, începând cu exploatarea acestuia în pădure, transportul, 

debitatul cherestelei, producţia artizanală a mobilei. În acest sens, pe raza 

comunei exista mai multe instalaţii de debitat material lemnos cât şi mici ateliere 
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având ca obiect de activitate producerea mobilei, aparţinând unor persoane fizice 

autorizate sau societăţi comerciale. O dezvoltare rapidă a cunoscut în ultimii ani 

sectorul construcţiilor, în special în domeniul locuinţelor, pe plan local activând 

din acest punct de vedere mai multe asociaţii familiale şi persoane fizice 

autorizate. 

Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea 

dezvoltării altor activităţi rurale, pentru crearea de oportunităţi ocupaţionale 

alternative. Sprijinirea furnizării serviciilor în comunităţile rurale reprezintă un 

factor important pentru ridicarea calităţii vieţii şi de sporire a atractivităţii 

zonelor rurale. 
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Fundamentarea dezvoltarii pe termen mediu si lung a comunitatii nu poate  

fi conceputa in afara unor  strategii coerente, elaborate pornind  de la potentialul 

si resursele existente si tinand cont de oportunitatile, dar si de amenintarile care 

se prefigureaza, 

Analiza diagnostic  de tip  SWOT a economiei  comunei Putna este 

conceputa ca o suita de comentarii concentrate asupra principalilor factori ce 

influenteaza dezvoltarea acestui teritoriu, in vederea atingerii unor importante 

obiective strategice ale urmatorilor ani. 

Prezentata distinct pe categorii de activitati economice,  acest tip de analiza 

ilustreaza starile inteme  distinctive de forta sau slabiciune in raport cu unele 

oportunitati sau amenintari exteme. 

Se poate preciza  faptul ca elemente ale punctelor  forte, printr-o valorificare  

adecvata,  se  transforma  in  oportunitati,  iar  unele  elemente  ale punctelor 

slabe, prin cronicizare, devin amenintari. 

 

 

Continutul analizei respecta obiectivele caracteristice unei astfel de 

abordari, fiind detaliate  astfel: 

4. ANALIZA SWOT   
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 nivelul, structura si dinamica activitatilor; 

  sectoare  si  activitati  semnificative in  evolutia prezenta  si viitoare a 

comunei; 

 influenta principalilor factori; 

 impactul oportunitatilor si al amenintarilor exteme; 

 evaluarea atuurilor si deficientelor; 

 unele  explicatii  ale  succeselor  sau  insucceselor  in  plan economic. 

 

Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este 

descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities 

(oportunitati) si Threats (riscuri). 

Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si 

realizarea  de  prezumtii  in  zonele  asupra  carora  exista  cunostinte  mai  putin 

detaliate.  

În urma acestei analize se poate decide daca zona isi poate indeplini planul, 

si in ce conditii. 

Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si 

"punctele slabe" ale comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. 

 

Implicatii sociale atat ale punctelor forte, cat si ale punctelor slabe 

determina semnificativ dezvoltarea economica ulterioara a comunei. in urma 

analizelor generale si sectoriale, pentru perioade semnificative din evolutia 

economico-sociala a comunei Putna, se pot sistematiza urmatoarele elemente ale 

analizei SWOT. 
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Puncte tari 
 

Puncte slabe 

 
 Cadrul natural montan care 

sporeste atractivitatea zonei  
 Reţea hidrografică densă  
 Apropiere de municipiul Radauti 

şi alte centre urbane  
 Mediu nepoluat 
 Suprafeţe largi de pajişti naturale, 

potential     ridicat   pentru  
dezvoltarea agriculturii ecologice 

 Riscuri minime de producere a 
seismelor  

 Posibilitatea practicării de diverse 
tipuri de turism  

 Preocuparea comunităţiilor 
pentru păstrarea obiceiurilor şi 
tradiţiilor, promovarea 
elementelor de etnografie şi 
folclor local  

 Existenţa unor expoziţii 
etnografice  

 Teritoriu electrificat 
 
 

 Existența caminului cultural, 
disponibil pentru diverse activităţi  

 
 Infrastructură rutieră 

neadaptată, din totalul de 34 
km de drumuri aflate teritoriul 
comunei, doar 14,5 km 
răspund cerinţelor traficului 
actual 

 Risc crescut de inundatii, 
viituri si alunecari de teren. În 
urmainundaţiilor din 2008 şi 
2010 calea ferată devine 
impracticabilă 

 Pe drumurile  comunale  si 
satesti infrastructura  rutiera 
este deteriorata 

 Şoseaua ocolitoare a comunei 
este impracticabilă 

 Disfuncționalități la sistemul 
de captare a apei 

 Disfuncţionalităţi la sistemul 
de tratare a apei ( staţie de 
tratare nefuncţională , 
capacitate subdimensionată în 
raport cu cerinţele actuale ale 
comunei ) 

 Rețea de gaze naturale 
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 Existenţa unui fond cinegetic 
variat  

 Existenţa activităţilor tradiţionale 
culturale  

 Existenţa unei preocupări din 
partea comunităţilor de a dezvolta 
turismul  

 Curenţi de aer şi energie solară-
potenţial pentru producerea 
energiei alternative  

 Potential ridicat în practicarea  
apiculturii 

 Utilizarea   îngrăşămintelor  
naturale  permite realizarea unei 
agriculturi ecologice 

 Reţea de apă şi canalizare  
 Reţea de electricitate şi reţea de 

iluminat public 
 Implementarea sistemului de 

colectare selectivă a deșeurilor 
 Reţea de telefonie mobilă 
 Eforturi ale autorităţilor locale de 

aplicare riguroasă a legislaţiei 
privind protecţia mediului 

 Lucrări de stabilizare, prin 
împădurire, a zonelor cu riscuri 

inexistentă  
 Echipare edilitară insuficientă 

( lipsa unui excavator pe 
şenile, lipsa unei maşini 
multifuncţionale pentru 
deszăpezit, material 
antiderapant, îngrijire şanţuri) 

 Promovare slabă a zonei din 
punct de vedere turistic 

 Lipsa zonelor de agrement 
amenajate în vederea 
promovării atractivității 
turistice a zonei 

 Agricultura ecologică este 
redusă  

 Grad scăzut de conştientizare 
privind importanţa practicilor 
agricole durabile  
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Oportunități Amenințări 
 

 
 Creşterea interesului pentru 

servicii turistice  
 Exploatarea rolului 

multifuncţional al pădurilor prin 
ecoturism  

 Înfiintarea de asociatii de 
crescatori de animale 

 Existenţa unor surse de finanţare 
care să sprijine  valorificarea 
moştenirii culturale şi istorice  

 Programe pentru sprijinirea 
producţiei de energie alternativă.  

 Realizarea de lucrari de amenajare 
a albiilor raurilor . 

 Realizarea investiţiilor in 
domeniul energiei alternative 
(biomasă, solară, eoliană)  

 Modernizarea si facilitarea 
sistemului de administratie locala 
prin suplimentarea cu utilaje 
pentru buna gestionare a 
situațiilor de urgența și  
menținerea unei bune 
administrări a comunei 

 Cresterea suportului financiar 
acordat de Uniunea Europeana 
prin Fonduri Structurale pentru 
finantarea proiectelor de 
infrastructura si mediu;  

 Posibilitatea accesării unor 
programe de finantare comunitare 
ale Uniunii Europene pentru 
sprijinirea dezvoltarii 
infrastructurii in mediul rural;  

 Programe judetene de 
modernizare a infrastructurii 
rutiere;  

 

 
 Lipsa resurselor financiare 

pentru îndeplinirea 
obiectivelor de investiţii 
propuse 

 Insuficienta fondurilor pentru 
reabilitarea clădirilor publice 
şi a infrastructurii drumurilor 

 Insuficienţa fondurilor pentru 
parcurile de joacă şi spaţii 
verzi amenajate şi a centrelor 
pentru agrement si relaxare 

 Absenta informatiilor legate 
de normele europene de 
mediu in randul micilor 
intreprinzatori;  

 Extinderea eroziunii solului cu 
consecinte grave pe termen 
lung daca nu se intervine la 
timp;  

 Riscul producerii de noi 
inundații și viituri  

 Lipsa culturii antreprenoriale 
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 Crearea unei infrastructuri de 

acces in zonele forestiere 
(deschiderea de noi drumuri 
forestiere, destinate noilor 
exploataţii);  

 Extinderea colaborarii si 
implicarea organizatiilor 
neguvernamentale si a scolilor in 
programe comune de educatie 
ecologica  

 Reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor existente de colectare 
şi transport deşeuri 

 Realizarea de perdele de protecţie 
a cailor de comunicaţii, 
localităţilor si câmpului 

 Acordarea de facilităţi pentru 
realizarea de infrastructuri de 
generare şi distribuire a a surselor 
de energie alternativă, 
promovarea culturilor energetice 
şi a proiectelor de energie eoliană, 
biomasă, energie solară 

 Prevenirea / reducerea efectelor 
riscurilor naturale prin 
modernizarea sistemului de 
intervenţii în situaţii de urgenţă 
(sistemul de avertizare) 

 Dezvoltarea activităţii de 
conştientizare a populaţiei asupra 
necesităţii conservării mediului 
înconjurător şi de implicare a 
acesteia în activităţi de protejare a 
sistemului 
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Puncte tari 
 

Puncte slabe 

 
 Convieţuire paşnica  
 Existenta unitatilor de 

invatamant:, a doua gradinițe și a 
două școli pentru clasele I-VIII. 

 Personal didactic calificat  
 Forţa de muncă disponibilă  
 Tradiţie şi cunoştiinţe în domeniul 

creşterii animalelor şi culturii 
plantelor in zonele montane 

 Abilităţi şi priceperi gospodăreşti, 
tradiţii  

 Pastrarea   elementelor   de  
arhitectura  populara (case cu 
decoratiuni din lemn) 

 Conservarea tradiţiilor folclorice 
la nivelul comunei 

 Spor demografic ascendent 
 Existenţa resurselor umane într-

un volum şi calificare ce pot 
asigura dezvoltarea activităţii 
economico- sociale 

 
 Tendința de migrare a 

populaţiei tinere   
 Populaţia implicată în 

agricultura de semisubzistenţă 
 Ponderea mare a persoanelor 

aflate fară loc de muncă sau în 
căutarea unui loc de muncă  

 Lipsa interesului de formare în 
domeniul antreprenorial  

 Deteriorarea stării de sănătate 
a populaţiei   

 Grad scazut de informare  
 Adaptarea mai lentă a 

populaţiei rurale mature şi 
vârstnice la schimbările şi 
provocările lumii actuale, în 
general, şi la fenomenul 
mobilităţii şi reconversiei 
profesionale, în special 
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Oportunități 
 

Amenințări 

 
 Existenţa programelor de formare 

profesională pentru fermieri  
 Existenţa programelor de formare 

pentru adulţi  
 Programe naţionale pentru 

construcţia de locuinţe pentru 
cadre didactice şi medici  

 Creşterea interesului pentru 
stabilire în mediul rural  

 Reabilitatrea scolilor si dotarea lor 
la nivel european;  

 Existenta unor programe 
comunitare si nationale de 
asigurare a accesului la educatie 
pentru populatiile dezavantajate;  

 Construirea unui complex muzeal 
al traditiilor  

 Înnoirea fondului de carte 
 Revitalizarea mestesugurilor prin 

crearea atelierelor mestesugaresti 
 Implicarea autoritatilor locale in 

problemele comunitatii  
 Îmbunătăţirea şi perfecţionarea 

competenţelor profesionale a 
persoanelor adulte care activează 
în domeniile agriculturii, 
silviculturii (inclusiv proprietari 
de pădure) şi industriei agro-
alimentare 

 Monitorizarea stării ocupaţionale 
a populaţiei 

 Accesarea fondurilor europene 
pentru dezvoltarea profesională a 
persoanelor active din comună 

 Burse sociale pentru tinerii din 
familii sărace 

 Sprijin pentru minorităţi şi 
categorii defavorizate 

 
 Majorarea costurilor salariale 

şi a fiscalităţii în general  
 Migrarea forţei de muncă 
 Lipsa iniţiativelor pentru 

orientarea profesională a 
tinerilor, reconversie 
profesională  

 Reducerea programelor care 
stimulează natalitatea  

 Numărul redus al programelor 
de instruire pentru turism şi 
neadaptarea celor existente la 
nişele de piaţă  

 Urbanizarea  
 Estomparea tradiţiilor locale, 

odata cu trecerea timpului 
 Creşterea ponderii muncii la 

negru, cu efecte negative 
asupra pieţei muncii, 
economiei locale şi asistenţei 
sociale în perspectivă 
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 Existenţa unor reglementări ce 
acordă facilităţi angajatorilor care 
creează noi locuri de muncă 
pentru şomeri, tineri absolvenţi 
etc 

 Programe de consiliere şi 
orientare profesională pentru 
şomeri, persoane inactive sau 
persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă 

 Atragerea de programe cu 
finanţare europeană pentru 
stimularea ocupării forţei de 
muncă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari 
 

Puncte slabe 

 
 Existenţa în comună a unui 

dispensar, a unui medic de familie, 
a unui cabinet stomatologic și a 
unei farmacii  

 Toate aceste instituţii sunt 
deservite de personal calificat 

 Ponderea populaţiei cu nevoi de 
asistare este mică 

 Informare operativă cu privire la 
formele de ajutor de stat 

 
 Acces greu la servicii medicale 

complexe, cel mai apropiat 
spital se afla la 32 km de 
comuna Putna, in Municipiul 
Rădăuți 

 Serviciile acordate sunt 
afectate de bugetul insuficient 

 Fonduri insuficiente destinate 
asistenţei medicale 

 Inexistenţa unei unităţi de 
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 asistenţă socială 
 Sistemul de ajutor social nu 

încurajează reintegrarea activă 
 Personal insuficient pentru 

asistenţă socială 
 Societatea civilă insuficient 

implicată 
 Informare insuficientă cu 

privire la alte fonduri sociale 
 

Oportunități 
 

Amenințări 

 
 Promovarea principiilor naturiste; 
 Reabilitarea dispensarului uman 

printr-un parteneriat public 
privat; 

 Realizarea de campanii în şcoli 
împotriva fumatului, consumului 
de droguri, boli transmisibile, de 
planificare familială, de sănătate 
mintală, pentru un stil de viaţă 
sănătos, în parteneriat cu Centrul 
de Consiliere şi Prevenire 
Antidrog, Direcţia de Sănătate 
Publică, şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean. 

 Organizarea unui sistem de 
primire a reclamaţiilor şi 
sugestiilor pacienţilor 

 Realizarea de campanii de 
informare-educare–comunicare pe 
probleme de sănătate publică (de 
ex. educație pentru sănătate în 
şcoli  în parteneriat cu Direcția de 
Sănătate Publică și Inspectoratul 
Școlar Județean; 

 Inițierea unui parteneriat cu 
sectorul ONG care să asigure 
organizarea unor rețele şi grupuri 
de acțiune pentru promovarea 

 
 Reacţie nefavorabilă la 

sistemul de norme sanitare 
impuse; 

 Costurile ridicate pot conduce 
la renunţarea la dotări; 

 Pragul de rentabilitate 
depinde de numărul de 
persoane active asistate; 

 Politici de specializare zonală 
a centrelor de asistenţă 
sanitară. 
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unui stil de viață sănătos 
(alimentație sănătoasă, activitate 
fizică). 

 Organizarea unor evenimente 
publice pentru promovarea 
sănătăţii populației, în parteneriat 
cu Direcția de Sănătate Publică; 

 Asigurarea sprijinului pentru 
medicii de familie în acordarea 
unor stimulente pentru gravide, în 
scopul prezentării acestora la 
consultația periodică prenatală; 

 Crearea unui serviciu de 
acompaniere la domiciliu pentru 
persoane vârstnice dependente, 
care locuiesc singure prin 
dezvoltarea unei reţele de 
voluntariat în parteneriat cu 
unităţile şcolare din comună 

 Crearea unor servicii sociale de tip 
alternativ pentru persoanele cu 
handicap (centre de zi, cluburi, 
ateliere protejate, etc.), în 
parteneriat cu un furnizor de 
servicii acreditat 
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Puncte tari 
 

Puncte slabe 

 Existenţa resurselor naturale 
variate  

 Suprafeţe întinse de păşuni 
favorabile creşterii animalelor  

 Cresterea  bovinelor în sistem 
tradițional,  extensiv permite 
obținerea unor produse ecologice 

 Sol fertil favorabil dezvoltării 
culturilor agricole  

 Asociaţii ale crescători de animale 
şi agricultorilor  

 Existenta conditiilor dezvoltarii 
turismului ecumenic, ecologic, 
rural, cultural-istoric, de agrement 
si pescuit;  

 Obiectivele de interes ale zonei 
sunt incluse în reţelele şi  
programele turistice  

 Existenţa unei pârtii pentru schi 
 Existenţa unei agenţii de turism ” 

Tara Autentica „ 
 Existenţa unui punct de informare 

turistică “ Asociatia pentru 
Dezvoltare Locala Putna “ 

 Numeroase obiective turistice 
recunoscute national şi 
international prezente pe 

 Reticenţa faţă de asocieri la 
nivel local. Spirit asociativ 
scăzut  

 Agricultură de semi-
subzistenţă  

 Sectorul industrial şi de 
artizanat slab dezvoltat  

 Promovare insuficientă a 
turismului în zonă 

 Suprafeţe agricole necultivate  
 Capacitate redusă de 

procesare şi valorificare a 
produselor vegetale şi 
zootehnice  

 Artizanat şi activităţi 
meşteşugăreşti pe cale de 
dispariţie  

 Sector de servicii slab 
dezvoltat  

 Număr redus de agricultori 
ecologici înregistraţi  
 
 

 Acces greu la pieţe de 
desfacere pentru produse 
tradiţionale  

 Puţini investitori  
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teritoriul comunei ( Mănăstirea 
Putna, Mormântul lui Ştefan ce 
Mare, Chilia lui Daniil Sihastru, 
Biserica din lemn din Putna, 
Mănăstirea Sihăstria Putnei) 

 Existenţa unui muzeu al satului 
 14 Unităţi de cazare asigură 

permanentizarea sejururilor 
turistice  în zonă 

 Acces la internet si telefonie 
mobila 

 Terenuri disponibile pentru 
investitori  

 Resurse pentru obţinerea energiei 
alternative  

 Târguri locale organizate în mod 
regulat  

 Arhitectura traditionala.  
 Fordul  forestier se întinde pe o 

suprafață considerabilă din 
teritoriul comunei 

 Calitate superioare  a fondului 
silvic; 

 Sectorul economic s-a dezvoltat  
pe baza resurselor locale-  lemn; 

 Existenta   fortei   de munca locale  
calificate   in prelucrarea lemnului; 

 Existenţa în localitate a agenţilor 
economici care ajută la 
dezvoltarea localităţii şi crearea 
unor noi locuri de muncă 

 Suportul administraţiei locale 
oferit noilor investitori 

 Venituri locale reduse (surse 
de venit la bugetul local)  

 Scăderea numărului 
agricultorilor şi a crescătorilor 
de animale  

 Şomaj  
 Existența puținor IMM-uri 

pentru prelucrarea cărnii, 
laptelui, lemnului, etc.  

 Servicii bancare greu 
accesibile  

 Realizarea de produse   cu   
grad   redus   de finisare, 
respectiv cu valoare adaugata 
mica in industria de prelucrare 
a lemnului; 

 Resursele  financiare  
provenind   din  strainatate  nu 
sunt destinate investiției in  
activitati de producție 

 Slaba implementare a 
sistemului de asigurare a 
calităţii producţiei şi 
produselor 

 Slaba preocupare pentru 
introducerea noilor tehnologii 
şi pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare 

 Resurse financiare la nivel 
local, insuficiente pentru 
susţinerea /promovarea unor 
investiţii 

 Folosirea unor tehnologii cu 
productivitate şi eficienţă 
economică scazută 

 Turismul reprezintă o nişa 
neexploatată suficient 

 Migratia  forței de munca  
calificate în exteriorul comunei 

 Lipsa de receptivitate şi 
flexibilitate a populaţiei locale 
la cerinţele pieţei care 
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determină decalaje economice 
mari, greu de recuperat; 

 Oferte de creditare greu 
accesibile (garanţii mari); 
 

Oportunități 
 

Amenințări 

 
 Relatii de cooperare cu 

strainatatea  
 Finantari pentru dezvoltarea 

microintreprinderilor, turismului  
 Interes crescut pentru produse 

locale traditionale  
 Interes crescut pentru produse de 

artizanat  
 Interes pentru produse ecologice  
 Spatii/ terenuri cu potential 

pentru activitati de recreere – 
calarit, terenuri de fotbal, 
deltaplanorism, cicloturism  

 Posibilitatea   de accesare  de 
fonduri  structurale pentru   
utilizarea  continua   a  terenurilor  
agricole,  menținându-se  astfel 
viabilitatea spațiului rural; 

 Dezvoltarea    sectorului    agricol,   
cu   accent pe dezvoltarea de 
produse biologice sau organice, 
conform cerintelor Uniunii 
Europene 

 Conservarea  pașunilor și 
fanetelor montane 

 Acordarea   de fonduri  pentru  
zonele  submontane defavorizate,   
finantate      prin   Planul   Natonal   
de Dezvoltare Rurala 2014-2020 

 Posibilitatea     elaborarii     de   
proiecte  pentru accesarea de 
forduri  structurale pentru 
programe de reîmpădurire; 

 
 Instabilitate legislativa si 

decizionala  
 Cresterea fiscalitatii  
 Dificultati de finantare si 

creditare  
 Pierderea identitatii locale  
 Interesul investitorilor pentru 

zona scazut din cauza 
infrastructurii si a utilitatilor  

 Degradarea   solurilor care  
diminueaza fertilitatea și rata 
de regenerare, degradarea   
pașunilor  datorita  
pașunatului  excesiv   și 
împaduririi naturale 

 Invadarea  pietei cu produse  
din import; 

 Efecte   negative   asupra   
factorilor   de mediu   datorita 
poluarii industriale (poluare 
chimica, poluare fonica) 

 Creşterea ponderii muncii la 
negru, cu efecte negative 
asupra pieţei muncii, 
economiei locale şi asistenţei 
sociale în perspectivă 
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 Promovarea  politicilor de 
împădurire 

 Material biologic  performant  pus 
la dispoziție    prin programe de 
împădurire, 

 Colectarea,  conservarea   și 
comercializare fructelor de padure  
și a ciupercilor comestibile 

 Achizitionarea   unor tehnologii   
mai  performante si  ecologice; 

 Programe     de  finantare    pentru    
activitati   de productie; 

 Orientarea  bancilor  în vederea   
sprijinirii înființării și dezvoltării    
sectorului     IMM     prin    
diversificarea serviciilor bancare 

 Susţinerea iniţiativelor asociative 
pentru creşterea eficienţei 
economice a exploataţiilor 
agricole, creşterea puterii de 
negociere pe pieţele de desfacere 
şi a capacităţii de valorificare 
superioară a producţiei; 

 Inventarierea terenurilor 
neutilizate, care vor fi puse la 
dispoziţia întreprinzătorilor locali, 
în vederea dezvoltării propriilor 
afaceri, în agricultură şi zootehnie, 
în baza unui acord avantajos 
pentru ambele părţi; 

 Identificarea oportunităţilor de 
parteneriat public-privat în 
vederea demarării de activităţi în 
domeniul industrial; 

 Informarea cetăţenilor asupra 
programelor de finanţare 
nerambursabilă; 

 Elaborarea unui program de 
atragere a investiţiilor; 

 Elaborarea unui Ghid de produse 
şi servicii oferite de mediul de 
afaceri local 
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 Asigurarea de facilităţi pentru 
înfiinţarea unui birou de 
informare şi consultanţă în 
domeniul economic şi juridic; 

 Organizarea de evenimente, în 
parteneriat cu AJOFM pentru 
promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul tinerilor 

 Prezenta   materiilor   prime   
locale  in cadrul industrei 
alimentare 

 Existenta unor manifestari de 
traditie pentru folclorul regiunii, 
existenta miscărilor culturale in 
zonă, Regiunea Bucovina fiind 
cunoscută prin conservarea 
tradiţiilor;  

 Construirea unui complex turistic 
si de agrement in zone ecologice  
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4.1.Concluzii generale bazate pe analiza situaţiei  

Strategia de dezvoltare trebuie să fie orientată spre schimbare, în măsura în 

care punctele slabe limitează oportunitaţiile şi impiedică dezvoltarea. Pentru a 

evita acest lucru trebuie realizată o reconversie profesionala a forţei de muncă în 

vederea satisfacerii noilor aşteptări şi totodată creşterea eficienţei de producţie a 

IMM-urilor şi îmbunătăţirea infrastructurii.  

În baza acestei analize  și în concordanţă cu Programul Naţional Strategic 

de Dezvoltare Rurală, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Putna s-a 

centrat pe cinci  aspecte cheie: 

 

1. Susținerea dezvoltării infrastructurii drumurilor și amenajarea 

acestora atât în beneficiul pietonilor cât și al participanților la trafic; 

2.  Susținerea măsurilor și lucrărilor de prevenire a inundațiilor;  

3. Amenajarea teritoriului pentru a deveni un mediu de locuit 

corespunzător cerințelor unui spațiu european; 

4. Facilitarea dezvoltării agriculturii și industriei prelucrătoare a 

lemnului pentru a le face mai competitive și pentru a contribui la creșterea 

economica; 

5. Menţinerea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural al 

teritoriului, în scopul  creşterii atractivităţii şi potenţialului economic local. 
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 5. Strategia de 
dezvoltare locală 

Strategie de 
dezvoltare locală 

1.Viziune 

2.Obiective 
strategice 

3.Obiective 
specifice 

4.Teme 
orizontale 

5.Priorități 

6.Zone de 
intervenție 
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5.1.VIZIUNEA 

Viziunea strategiei stabileşte cu claritate alternativele de dezvoltare ale 

comunei Putna pentru perioada 2014-2020 şi constituie diferenţa dintre ceea ce 

reprezintă astăzi şi ceea ce trebuie să devină comuna Putna în următorii 7 ani. 

Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare 

economică datorată poziţiei geostrategice a comunei, determinată de atragerea 

de firme/activităţi economice/investiţii. În acest sens, trebuie urmate doua 

puncte prioritare: cresterea gradului de atractivita te a comunei (prin 

imbunătăţirea imaginii, a calităţii vieţii, prin revitalizare rurală) şi facilităţi de 

atragere a firmelor private (prin investiţii în infrastructură, oferta de terenuri şi 

clădiri, servicii strategice, facilităţi fiscale, etc.). 

Comuna Putna în viziunea reprezentanţilor autorităţii publice locale va 
deveni o comună prosperă şi durabilă până în anul 2020, care: 
 va imbunătăţii condiţiile de viaţă ale populaţiei comunei prin asigurarea 

accesului la utilităţile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport şi 
crearea de noi locuri de muncă; 

 va realiza creştere economică prin dezvoltarea laturei turistice a zonei,  
prin atragerea de noi investitori în agricultura, industrie, servicii, prin 
oferirea de consultanţă orientată către toate categoriile de populaţie şi 
întreprinzatori, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin 
creşterea gradului de pregătire a resurselor umane din comună; 

  va sprijini transformările din învăţământul local şi va menţine calitatea 
actului didactic şi a condiţiilor de derulare a acestuia, prevenirea şi 
combaterea abandonului şcolar şi promovarea conceptului de învăţare 
continuă, astfel încât toate categoriile socio-profesionale şi de vârstă să 
participe şi să se identifice cu comunitatea; 

  va oferi oportunităţi pentru intervenţia sectorului privat în operaţiunile 
comunei, fie sub forma investiţiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma 
parteneriatelor sau consultărilor permanente între parteneri; 

 
Viziunea comunei Putna cuprinde şi conceptului strategic de formulare a 

strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare. Conceptului strategic trebuie 

formulat astfel încat transpunerea sa într-un plan strategic să asigure un pachet 

de acţiuni care vor conduce la creşterea economică, creşterea bazei de 

impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii mediului de 

viaţă al comunităţii. 
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5.2.OBIECTIVELE STRATEGICE 

Dezvoltarea comunei Putna, prin crearea şi susţinerea unui mediu economico 

- social competitiv, stabil şi diversificat, care să asigure creşterea economică şi 

creşterea calităţii vieţii cetăţenilor constau în: 

1. Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al agenţilor economici la 

infrastructura de bază (apă, canalizare, distribuţia de gaze, căi de transport, 

telefonie, internet, etc); 

2. Protecţie socială şi optimizarea sistemului de sănătate; 

3. Direcţionarea comunei spre dezvoltare economică prin promovarea 

potenţialului turistic al comunei Putna; 

4. Reabilitarea şi modernizarea instituţilor publice conform standardelor 

europene şi construirea unui sediu administrativ pentru echipamente şi 

utilaje; 

5. Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de 

platforme conforme cerinţelor legislative; 

6. Lucrări de amenajare, regularizare şi îndiguire pe cursurile de apă care 

străbat comuna; 

7. Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu 

din Uniunea Europeana pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 

8. Sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare 

şi de investiţii; 

9. Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea priorităţile 

comunităţii, strategia şi acţiunile sale; 

10. Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi gazelor naturale 

pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună; 

11. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în 

agricultura, pisci cultură, industrie, servicii; 

12. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor 

sociale şi creşterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunităţi 

investiţionale. 
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Realizarea obiectivelor strategice se întemeiază pe aplicarea unui 

management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare rurală, politicile, 

planificarea strategică, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor 

face cu respectarea urmatoarelor principii: 

 Introducerea criteriilor de eco-eficienţă în toate activităţile de producţie şi 

servicii; 

 Modernizarea accelerată a sistemelor de educaţie, formare profesională şi 

de sănătate publică, ţinând seama de evoluţiile demografice nefavorabile si 

de impactul acestora asupra pieţei muncii; 

 Folosirea în deciziile investiţionale din fonduri publice pe plan local şi 

stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat pentru 

folosirea celor mai bune tehnologii accesibile, din punct de vedere 

economic; 

 Corelarea obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale, 

cu potenţialul şi capacitatea de susţinere a capitalului natural; 

 Valorificarea avantajelor comparative ale comunei Putna în privinţa 

dezvoltării producţiei agricole; 

 Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural; 

  Identificarea unor surse suplimentare de finanţare, în condiţii de 

sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte si programe de anvergură, 

în special în domeniile infrastructurii, energiei, protecţiei mediului, 

educaţiei, sănătăţii şi serviciilor sociale. 
 

5.3.OBIECTIVELE SPECIFICE 

 

Proiecte care se doresc a se implementa în comuna Putna sunt: 

 

 INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT SI DE UTILITĂTI 

1. Modernizare drumuri comunale pe o distanţă de 7 km 

2. Modernizarea şoselei ocolitoare a comunei 

3. Construirea drumului de legătură între comunele Putna şi Moldoviţa 

4. Modernizarea sistemului rutier prin implementarea sistemelor video, a 

mijloacelor de semnalizare luminoase şi a indicatoarelor stradale 
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5. Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi a reţelei de 

canalizare, epurare şi tratare a apelor reziduale  

6. Introducerea alimentării cu gaze naturale 

7. Amenajarea de trotuare şi alei pietonale pe drumurile principale 

8. Amenajare sisteme colectare apă şi scurgere către centrele de colectare 

(rigole) 

9. Modernizarea sistemului de iluminat public 

 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

1. Lucrări de amenajare, regularizare şi îndiguire pe cursul pârâului Putna şi a 

afluenţilor săi 

2. Elaborarea planurilor pentru finalizarea proceselor de microzonare, 

cadastrare, parcelare şi atribuire a titlurilor de proprietate 

3. Împăduriri pentru prevenirea alunecărilor de teren 

4. Construirea unui sediu administrativ pentru echipamente şi utilaje 

 

EDUCAȚIE 

1. Modernizarea si dotarea cu mobilier adecvat activităţii educaţionale a 

tuturor unităţilor de învăţământ 

2. Construirea unei noi grădiniţe în localitatea Putna 

3. Amenajarea curtilor interioare ale unităţilor de învăţământ 

4. Educaţie rutieră pentru elevi cu sprijinul poliţiei locale 

5. Formarea cadrelor didactice şi a resurselor umane din unităţile de 

învăţământ 

 

ECONOMIE 

1. Organizarea de evenimente, în parteneriat cu AJOFM pentru promovarea 

culturii antreprenoriale în rândul tinerilor 

2. Identificarea oportunităţilor de parteneriat public-privat în vederea 

demarării de activităţi in domeniul industrial 

3. Elaborarea unei strategii de marketing local 

4. Sprijinirea investitorilor in agroturism 

5. Informarea cetăţenilor în ceea ce priveşte legislaţia pentru accesarea 

fondurilor nerambursabile 

6. Programe de formare profesionala în rândul tinerilor pentru reconversie 

profesională 

7. Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale, a 
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tinerilor fermieri 

8. Sprijinirea asociaţiilor agricole 

9. Centrul de informare şi consultanţă agricolă 

10. Utilizarea de soiuri adecvate climatic 

11. Sprijinirea agriculturii conservative 

 

SĂNĂTATE 

1. Reabilitarea dispensarului uman printr-un parteneriat public privat 

2. Înfiinţarea cu ajutorul mediului privat a unei farmacii veterinare 

3. Programe de informare a populaţiei cu privire la măsurile de ingrijire a 

sănătăţii 

 

DEZVOLTARE SOCIALĂ 

1. Sprijin pentru minorităţi şi categorii defavorizate 

2. Construirea rampelor pentru persoane cu handicap 

3. Combaterea fenomenului de abandon şcolar 

4. Burse sociale pentru tinerii din familii sărace 

5. Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri, persoane 

inactive sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 

MEDIU 

1. Fiecare gospodarie prevăzută cu pubelă ecologică 

2. Promovarea colectării selective 

3. Tehnologii nepoluante, conform standardelor europene 

4. Sancţionarea practicilor ilegale de deversare pe sol 

5. Introducerea lămpilor LED în reţeaua de iluminat public stradal 

 

CULTURĂ SPORT ŞI AGREMENT 

1. Amenajarea spaţiilor verzi, parcuri în zona Chiliei Daniil Sihastru  

2. Amenajarea zonelor de agrement pentru campare corturi şi rulote pe raza 

localităţii 

3. Atragerea de sponsorizări pentru sporirea numărului de cărţi din 

bibliotecile comunei 

 

TURISM 

1. Promovarea obiectivelor de interes turistic dn comuna Putna 

2. Promovarea meşteşugurilor tradiţionale (cusut, ţesut, sculptura în lemn) 

3. Organizarea anuală a Sărbătorilor locale  
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4. Promovarea zonei în turismul ecologic 

 

ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 

1. Adaptarea structurii organizatorice 

2. Programe de formare profesională a funcţionarilor publici din primărie 

3. Creșterea nivelului de consultare a cetăţenilor ṣi mediului de afaceri din 

comună 

4. Achiziţionarea de utilaje de întreţinere(excavator pe şenile, maşină 

multifuncţională pentru deszăpezit, material antiderapant, întreţinere 

şanţuri şi maşină de intervenţie în stingerea incendiilor) 

 

 

 

5.4.TEME ORIZONTALE  

 

5.4.1. Egalitate de șanse 

Conform Regulamentului 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene, 

egalitatea de șanse constituie unul dintre principiile de intervenţie ale Fondurilor 

Europene. Problematica promovării egalităţii de șanse în viaţa socială pentru 

ambele sexe constituie o cerinţă esențială pentru societatea românească, fiind 

considerată o componentă de bază a preocupării pentru respectarea drepturilor 

fundamentale ale oamenilor. 

În elaborarea strategiei s-a urmărit coordonarea programelor şi politicilor 

sectoriale (servicii sociale, educaţie, sănătate) în funcţie de problemele teritoriale 

în vederea eliminării disparităţilor de dezvoltare prezente în zonele rurale şi 

incluziunii grupurilor defavorizate sau expuse riscului. 

În procesul de definire a problemelor prioritare s-a avut în vedere 

analizarea situaţiilor discriminatorii şi promovarea şanselor egale între bărbaţi şi 

femei, tineri şi vârstnici, majoritari şi minorităţi etnice, nevoilor persoanelor cu 

dezabilităţi şi promovarea integrării lor în viaţa socială 

şi economică. 

Comuna Putna nu se confruntă cu probleme deosebite de egalitate de 

șanse, analiza indicatorilor nu evidenţiază existenţa discriminării de gen pe piaţa 

muncii, în domeniul educaţional sau la nivelul altor indicatori generali de 

dezvoltare umană.  
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5.4.2. Dezvoltare durabilă 

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor şi 

metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în 

primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio -economice şi 

elementele capitalului natural. 

Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată 

de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în raportul "Viitorul 

nostru comun", cunoscut şi sub numele de Raportul Brundtland: "dezvoltarea 

durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a 

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". 

Durabilitatea pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de 

mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială şi stabilitatea 

economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții.  

Dezvoltarea economică nu poate fi oprită, dar strategiile trebuie schimbate 

astfel încât să se potrivească cu limitete ecologice oferite de mediul înconjurător 

şi de resursele planetei. 

Dezvoltarea durabilă a reprezentat punctul de plecare în definirea 

direcțiilor de dezvoltare ale comunei Putna prezentate în Strategie, direcții prin 

care se urmărește transformarea comunităţii analizate într-o societate durabilă. 

O societate durabilă este una puternică, sanătoasă şi justă.  

Îndeplinește nevoile tuturor oamenilor, precum şi pe cele ale comunităţilor 

viitoare, promovând bunăstarea personală, coeziunea şi incluziunea socială şi 

facilitând oportunităţi egale pentru toată lumea.  

Pentru aceasta s-au propus atât măsuri de dezvoltare a infrastructurii cât şi 

măsuri pentru construirea unei societăţi şi economii puternice, stabile şi 

susţinute, capabilă să asigure prosperitate şi oportunităţi pentru toți cetățenii, în 

care costurile sociale şi de mediu sunt suportate de cei care le creează, iar 

consumul eficient de resurse este încurajat. 

 

5.5. DEFINIREA DETALIATĂ A PRIORITĂŢILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

5.5.1. Direcții de dezvoltare ale infrastructurii localității și transportului 

 

Reprezentanții autorităţilor publice locale au fost preocupați în principal, în 

ultimii ani, de reabilitarea sau construirea infrastructurii localităților 

componente. Acest lucru este evidențiat de multitudinea proiectelor şi 



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 151 

investițiilor în infrastructură realizate, atât din fonduri de la bugetul local şi 

bugetul de stat cât şi din finanțări nerambursabile. 

Inclusiv strategia de a construire a fost bine aleasă, edilul comunei axându-

se mai întâi pe rezolvarea problemelor de asigurare cu apă-canal, electricitate şi 

iluminat pentru ca apoi să continue cu amenajarea infrastructurii de transport, 

peste rețelele subterane de utilităţi. 

 

5.5.1.1. Obiectiv general: Îmbunătățirea infrastructurii fizice a comunei pentru 

sprijinirea dezvoltării socio-economice durabile. 

5.5.1.2. Obiective specifice: 

 Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin crearea unei imagini 

unitare a localităților componente (arhitectură, coloristică, spații verzi, alei 

pietonale, mobilier “urban”). 

 Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la tehnologia informației 

pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor în sisteme de 

comunicație de ultimă oră. 

 Îmbunătățirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii cu zonele urbane 

prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale în vederea 

asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, 

atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale. 

 Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de 

bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor Uniunii Europene, prin 

asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii comunei. 

 5.5.1.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional “Îmbunătăţirea accesului în zonele rurale şi a conexiunii 

cu zonele urbane prin reabilitarea şi modernizarea rețelei de drumuri comunale 

în vederea asigurării unui acces mai facil şi rapid pentru toți locuitorii comunei, 

atragerii investitorilor şi diversificării economiei locale 

2. Obiectivul operațional “Creșterea gradului de atractivitate al comunei prin 

crearea unei imagini unitare a localităţilor componente (arhitectură, coloristică, 

spaţii verzi, alei pietonale, mobilier “urban”)” 

3. Obiectivul operațional “Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi 

asigurarea condițiilor de bază ale unui trai modern, la nivelul standardelor 

Uniunii Europene, prin asigurarea accesului la utilităţi pentru toți locuitorii 

comunei” 
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4. Obiectivul operaţional “Asigurarea accesului la tehnologiile moderne şi la 

tehnologia informaţiei pentru toți locuitorii comunei prin susținerea investițiilor 

în sisteme de comunicație de ultimă oră” 

 

5.5.2. Direcții de dezvoltare ale managementului de mediu sustenabil 

Administrația publică locală din comuna Putna a avut ca principală 

preocupare protecția mediului înconjurător şi dezvoltarea serviciilor pentru 

populație adoptând o atitudine de limitare a efectelor poluante ale intervenției 

omului în natură. Astfel, pe parcursul ultimilor ani a întreprins inițiative de 

conservare şi protejare a mediului înconjurător prin proiecte de colectare şi 

epurare a apelor uzate menajere, colectarea şi transportul deșeurilor. De 

asemenea, s-au realizat investiții în crearea/amenajarea de spaţii verzi în zonele 

centrale ale localităţii. 

Cu toate acestea, investiții suplimentare se impun pentru continuarea 

activităților întreprinse, aşa cum se desprinde din analiza situației socio-

economice descrisă în capitolul anterior: 

 nu există rețea de apă şi canalizare extinsă pe întreaga suprafață a 

comunei; 

 infrastructura drumurilor nemodernizată în totalitate; 

 educarea populației în spiritul reciclării, protecției mediului şi 

voluntariatului. 

5.5.2.1. Obiectivul general: 

Asigurarea protecției şi calităţii mediului înconjurător în vederea creșterii 

standardului de viață al locuitorilor şi dezvoltării durabile a comunei Putna. 

5.5.2.2. Obiective specifice: 

 Asigurarea managementului de calitate al apei; 

 Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de management al deșeurilor; 

 Promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de 

eficienţă energetică; 

 Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi prevenirea riscurilor naturale 

şi de sănătate a populației. 

 Conservarea mediului ṣi a valorilor cultural; 
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5.5.2.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional „Asigurarea managementului de calitate al apei” 

2. Obiectivul operațional “Dezvoltarea unui sistem integrat eficient de 

management al deșeurilor” 

3. Obiectivul operațional “Promovarea unor tehnologii alternative de generare a 

energiei şi de eficienţă energetică” 

4. Obiectivul operațional “Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi 

prevenirea riscurilor naturale şi de sănătate a populației” 

 

5.5.3. Direcții de dezvoltare ale educaţiei 

 

În accepțiune modernă, în contextul dezvoltării durabile, școala este privită 

ca un sistem complex, o organizație a învățării, care stimulează noi căi de gândire, 

într-un climat în continuă schimbare. 

Școala este din ce în ce mai integrată comunității locale, iar într-o școală 

care funcționează bine competența acesteia depășește suma competențelor 

personalului care o deservește. De aceea, și implicarea comunității și a autorității 

locale în viața școlii se impune a fi pe măsură, astfel încât să asigure 

îmbunătățirea continuă a condițiilor în care se desfășoară procesul de 

învățământ, crescând atractivitatea școlii din comunitate și diminuând riscul 

migrației elevilor din ciclul al II - lea către mediul urban. 

 

5.5.3.1. Obiectiv general:  

Dezvoltarea sistemului de învăţământ la nivelul comunei Putna, 

prin îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor, crearea cadrului pentru 

desfăşurarea de activităţi extracurriculare, creşterea calităţii şi diversificarea 

serviciilor educaţionale. 

5.5.3.2. Obiective specifice: 

 Sprijinirea diversificării serviciilor educaţionale furnizate la nivel local; 

 Sprijinirea tuturor formelor de creativitate printre care cea artistică, în 

cadrul programelor şcolare aferente ciclurilor de învăţământ preşcolar, 

primar, gimnazial şi vocaţional; 

 Crearea unui context care să permită tinerilor să dobândească competenţe 

de exprimare a propriei personalităţi, necesare de-a lungul vieţii; 

 Promovarea diversităţii culturale ca sursă a creativităţii şi inovatiei; 
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 Ȋncurajarea utilizării TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei 

personalităţi; 

 Formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant; 

 Sensibilizarea liniei publice cu privire la perceperea inovaţiei drept 

modalitate de promovare a dezvoltării durabile; 

 Iniţierea de programe de formare pe mai multe domenii: didactica 

specialităţii (abilitare didactică preṣcolară), management educaţional 

(managementul procesului didactic), consiliere ṣi orientare a tinerilor, 

utilizarea computerului, educaţie raţional obiectivă ṣi comportamentală 

(educaţie inclusivă, consiliere publicaţii ṣcolare, identificarea ṣi tratarea 

barierelor învăţării, dezvoltarea creativităţii în limbă ṣi comunicare) etc. 

 Menţinerea ṣi integrarea tinerilor în viata socială si economică a 

comunităţii; 

 Reabilitarea ṣi dezvoltarea infrastructurii educaţionale; 

 Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în 

continuă schimbare (inclusiv pe plan social şi antreprenorial);  

 Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi 

intuiţiei la toţi copii la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul 

preşcolar; 

 Ȋncurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, 

prin cooperarea cu mediul de afaceri; 

 Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin 

intermediul învăţământului formal cât şi prin activităţii neformale şi 

informale pentru tineret; 

 Oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească 

oportunităţile de angajare în toate domeniile în care creativitatea şi 

capacitatea de inovare joacă un rol important; 

 Promovarea noţiunilor de bază în materie de protecţie a proprietăţii 

intelectuale. 

5.5.3.3. Activitati: 

1. Obiectivul operațional “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale” 

2. Obiectivul operațional “Creşterea gradului de perfecţionare a personalului 

didactic” 

3. Obiectivul operațional “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel 

local” 
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5.5.4. Direcții de dezvoltare ale sănătății 

 

Starea de sănătate a populaţiei este determinată de accesul la sănătate, pe 

de o parte, și de accesul la servicii de sănătate, pe de altă parte. 

 Accesul la sănătate depinde într-o mare măsură de factori externi 

sistemului de sănătate: factori genetici, factori de mediu, factori de dezvoltare 

economică, factori socio-culturali.  

Accesul la îngrijiri de sănătate este influențat aproape în totalitate de 

organizarea sistemului sanitar. 

Accesibilitatea la servicii de îngrijire medicală este determinată de 

convergența dintre oferta și cererea de astfel de servicii, sau, altfel spus, 

disponibilitatea reală a facilităților de îngrijiri comparativ cu cererea bazată pe 

nevoia reală pentru sănătate. 

Disparitățile în accesul la îngrijiri apar din cel puțin patru motive:  

  economice, aici incluzând costurile directe suportate de populație 

(co-plăți, costuri legate de tratamente și spitalizare) precum și cele 

indirecte (cost transport, timpi de așteptare); 

 așezare geografică inadecvată a facilităților de îngrijiri; 

 calitatea inegală a serviciilor de același tip. 

În contextul legislativ actual misiunea autorității locale este aceea de a 

asigura accesul egal al membrilor comunității la serviciile de îngrijiri de sănătate 

furnizate în plan local 

 

5.5.4.1. Obiectiv general: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor 

medicale în vederea asigurării accesului tuturor categoriilor de locuitori la 

serviciile de sănătate de bază. 

 

5.5.4.2. Obiective specifice: 

 Realizarea de investiții în infrastructura-suport, echipamente, şi resurse 

umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze calitatea serviciilor 

oferite. 

 Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la serviciile de sănătate. 

 Creșterea responsabilității societăţii pentru sănătatea publică. 
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 Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizațiilor 

neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor din 

sectorul de sănătate. 

5.5.4.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional “Realizarea de investiții în infrastructura-suport, 

echipamente, şi resurse umane menite să generalizeze accesul şi să amelioreze 

calitatea serviciilor de sănătate oferite” 

2. Obiectivul operațional “Creșterea accesibilității grupurilor vulnerabile la 

serviciile de sănătate” 

3. Obiectivul operațional “Creșterea responsabilității societăţii pentru societatea 

publică” 

4. Obiectivul operațional “Implicarea autorităţilor publice locale, societăţii civile, 

organizațiilor neguvernamentale şi sectorului privat în rezolvarea problemelor 

din sectorul de sănătate” 

 

5.5.5. Direcții de dezvoltare ale culturii 

 

Abordarea acestui domeniu își propune să găsească un răspuns la o 

întrebare esenţială: cum se poate concretiza rolul culturii în ecuaţia dezvoltării 

durabile a comunităţii, în susţinerea creaţiei artistice şi valorificarea 

patrimoniului din perspectiva protecţiei şi promovării diversităţii culturale 

specifice spaţiului european şi a dezvoltării cetăţeniei europene. 

Într-o societate în continuă dinamică, în care ținta generală devine profitul 

este de cele mai multe ori neglijat aspectul „hrănirii” culturale a populației. 

Prin atributul său legal, însă, autoritatea locală din comuan Putna își 

propune să redea culturii locul său în dezvoltarea generală durabilă a 

comunității. 

5.5.5.1. Obiectiv general: Dezvoltarea culturii locale, prin reabilitarea obiectivelor 

de patrimoniu cultural, punerea în valoare a resurselor antropice şi crearea de 

facilităţi pentru petrecerea timpului liber. 

5.5.5.2. Obiective specifice: 

 Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor culturale din comună; 

 Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a timpului liber. 

 Menţinerea în stare optimă a obiectivelor şi stabilirea unor programe clare, 

cu ordine de priorităţi, pentru lucrările necesare de întreţinere şi 

restaurare; 



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 157 

 Diversificarea tipurilor de ofertă şi a formelor de expresie artistică, inclusiv 

prin susţinerea proiectelor care vizează organizarea de festivaluri, gale, 

concursuri de creaţie şi de interpretare la nivel naţional, regional şi local; 

 Actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă; modernizarea 

incintelor şi a serviciilor oferite; 

 Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de 

competiţii sportive; 

 Valorificarea resurselor naturale ale oraşului pentru crearea infrastructurii 

de agrement; 

 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru 

dezvoltarea durabilă a resurselor naturale pentru creşterea calităţii 

serviciilor de turism; 

 Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii aşezămintelor, dotarea lor cu 

echipament modern; 

 Prezervarea zonelor verzi existente si amenajarea de noi zone verzi după 

normele urbanistice; 

 Reabilitarea spaţiilor pentru comunicare şi cultură (program în execuție de 

reabilitare a căminului cultural în scopul desfaşurării de evenimente 

culturale periodice). 

5.5.5.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional “Reabilitarea şi punerea în valoare a obiectivelor 

culturale din comună” 

2. Obiectivul operațional “Crearea de facilităţi pentru cultură şi petrecere a 

timpului liber” 

 

5.5.6. Direcții de dezvoltare ale tineretului 

 

Între localităţile judeţului există disparităţi socio-economice generate de 

mărimea demografică, structura activităţilor economice, gradul de accesibilitate, 

nivelul dotărilor infrastructurale. 

Revitalizarea comunei Putna poate fi dinamizată de oportunităţile apărute 

şi accesarea resurselor de finanţare nerambursabilă pentru proiecte, impunându-

se o „altfel” de abordare a conceptului de dezvoltare locală şi adoptarea unor 

metode ce includ o abordare globală şi trecerea la acţiune pe baza unor proiecte 

elaborate şi convingătoare. 
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Este evident că pentru a se produce diversificarea activităţii economice şi 

sociale trebuie sprijinite iniţiativele particulare şi ale comunităţii prin care să se 

asigure noi investiţii, asistenţă tehnică, servicii în afaceri, infrastructură adecvată, 

educaţie şi dezvoltarea durabilă a localităţii. 

Este nevoie de un efort uriaş al locuitorilor de a se adapta la exigenţele şi 

provocările noi şi de a adopta metode şi practici noi pentru valorificarea 

oportunităţilor care apar. 

 

5.5.6.1. Obiectiv general: Crearea unei game largi de servicii destinate tinerilor, 

accesibile, de calitate şi adaptate nevoilor individuale şi globale ale acestora care 

să prevină, să limiteze, să combată situaţiile de marginalizare socială a tinerilor, 

să recupereze şi să reintegreze social tinerii aflaţi în situaţii de risc. 

 

5.5.6.2. Obiective specifice: 

 Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea drepturilor tinerilor 

şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale 

 Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor 

 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării 

profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 

 Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive 

 Îmbunatatirea condiţiilor de viață, prin asigurarea accesului la o locuinţă 

decentă a tinerilor, prin dezvoltarea programelor de construcţii locuinţe, de 

serviciu sau sociale, în vederea ajutorării categoriilor de persoane cu 

venituri modeste, în acest mod asigurându-se stabilitatea tinerilor 

specialişti în comuna Putna. 

5.5.6.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional „Creşterea implicării administraţiei publice în apărarea 

drepturilor tinerilor şi întărirea rolului acestora în acordarea de servicii sociale” 

2. Obiectivul operațional „Dezvoltarea de noi servicii sociale oferite tinerilor” 

3. Obiectivul operațional „Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul 

formării profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale” 

4. Obiectivul operațional „Dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii 

sportive” 

5. Obiectivul operațional „Îmbunătăţirea condiţiilor de viață, prin asigurarea 

accesului la o locuinţă a tinerilor, de serviciu sau sociale, în vederea ajutorării 
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categoriilor de persoane cu venituri modeste, în acest mod asigurându-se 

stabilitatea tinerilor specialişti în comuna Putna.” 

 

5.5.7. Direcții de dezvoltare ale economiei  

 

Viaţa economică a comunei Putna trebuie revigorată şi dezvoltată în toate 

domeniile sale: agricultură, zootehnie, turism, industrie, comerţ. 

Consiliul local își propune să identifice pârghiile de acțiune pentru 

stimularea revitalizării vieţii economice a comunei, factorul cu cele mai mari 

efecte benefice asupra vieții comunității. 

Demararea de noi afaceri sau dezvoltarea celor existente vor avea ca efecte 

imediate crearea de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor pentru localnici şi 

pentru bugetul local. 

Existenţa unui bun mediu de afaceri va determina creșterea de ansamblu a 

economiei locale. 

5.5.7.1. Obiectiv general: Revigorarea şi diversificarea economiei locale, bază a 

dezvoltării socio-economice a comunei Putna. 

 

5.5.7.2. Obiective specifice: 

 Promovarea turistică a zonei 

 Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor activităţi rentabile în 

agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole locale, cu 

accent pe produsele tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului la 

noi piețe; 

 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităților neagricole din 

mediul rural; 

 Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru sprijinirea afacerilor. 

5.5.7.3. Activităţi: 

1.   Obiectivul operațional „Promovarea turistică a zonei ” 

2. Obiectivul operațional „Asigurarea condiţiilor pentru desfășurarea unor 

activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor agricole 

locale, cu accent pe produsele tradiționale şi/sau ecologice şi sprijinirea accesului 

la noi piețe” 

3. Obiectivul operațional „Diversificarea economiei locale prin sprijinirea 

activităților neagricole din mediul rural” 
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4. Obiectivul operațional „Dezvoltarea serviciilor de consultanţă pentru 

sprijinirea afacerilor” 

 

5.5.8. Direcții de dezvoltare ale agriculturii și dezvoltării rurale 

 

5.5.8.1. Obiectiv general: Diversificarea economiei locale prin sprijinirea micilor 

fermieri. 

5.5.8.2. Obiective specifice: 

 Facilitarea accesului la finanțare a fermierilor 

 Sprijinirea dezvoltării şi diversificării micilor afaceri în comuna Putna, în 

special în domeniul producției. 

 Dezvoltarea activităţii de consultanţă agricolă care să aibă în sarcină 

rezolvarea operativă a tuturor problemelor agricole: 

 sistematizarea şi organizarea teritoriului, evidenţa terenurilor 

agricole; 

 mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate; 

  îmbunătăţirea activităţilor specifice creşterii animalelor; 

 servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole 

vegetale şi animale; 

 Dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură; 

 Monitorizarea acţiunii de creştere a animalelor şi îmbunătăţirea 

potenţialului genetic al animalelor; 

 Investiţii în exploataţiile agricole; 

 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice pentru generarea de 

venituri alternative; 

 Dezvoltarea metodelor agricole de producţie concepute să protejeze 

mediul; 

 Menţinerea patrimoniului funciar al agriculturii la standarde superioare; 

 Menţinerea şi protejarea fondului silvic; 

 Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului forestier prin: 

 stoparea defrişării pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara 

fondului forestier; 

 reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate; 

 extinderea suprafeţei pădurilor și amenajarea unor spații destinate 

sportului, agrementului, turismului. 
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5.5.8.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional „Facilitarea accesului la finanțare al micilor producători” 

2. Obiectivul operațional „Crearea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice 

pentru încurajarea realizării unor plantații, împăduriri ale terenurilor neagricole” 

 

5.5.9. Direcții de dezvoltare ale administrației publice 

 

Principiile de bază pe care se întemeiază administraţia publică din unităţile 

administrativteritoriale sunt: 

 Principiul autonomiei locale, 

 Principiul descentralizării, 

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a 

autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în 

numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, lucrările 

publice, în conformitate cu prevederile legale. 

Colectivitatea locală reprezintă totalitatea locuitorilor din unitatea 

administrativ-teritorială. 

Descentralizarea serviciilor publice reprezintă transferarea unora din 

atribuţii din competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale de 

specialitate către un organism determinat, un serviciu public determinat, din 

unităţile administrativ-teritoriale. 

Descentralizarea serviciilor publice implică organizarea unor servicii 

publice pe plan local, dotate cu un anumit patrimoniu şi organe proprii și o 

creștere a responsabilității autorității locale în satisfacerea nevoilor cetățenilor, 

în asigurarea unor servicii publice de calitate. 

5.5.9.1. Obiectiv general: Creșterea capacității administrației publice locale de 

furnizare a serviciilor către populație şi de sprijinire a dezvoltării mediului de 

afaceri local. 

 

5.5.9.2. Obiective specifice: 

 Abordarea unitară a Sistemului Informatic intern; 

 Eficientizarea comunicării prin realizarea unei Strategii de comunicare 

internă şi externă; 

 Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale şi creșterea 

capacității de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană. 
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 Instruirea personalului din administraţie; 

 Ameliorarea imaginii administraţiei publice prin creşterea transparenţei 

actului administrativ şi luarea unor măsuri anticorupţie ferme, vizibile 

pentru opinia publică. 

5.5.9.3. Activităţi: 

1. Obiectivul operațional „Reabilitarea și dotarea instituțiilor publice” 

2. Obiectivul operațional „Eficientizarea comunicării şi realizarea unei strategii de 

comunicare între administrație și cetățean” 

3. Obiectivul operațional „Îmbunătățirea activităţii curente a administraţiei locale 

şi creșterea capacitații de atragere de finanțări de la Uniunea Europeană” 

 

 

5.6. IDENTIFICAREA UNOR ZONE SPECIFICE DE INTERVENȚIE 

5.6.1. CONSIDERAŢII GENERALE 

 

Planul de acţiuni este un plan detaliat, pe termen scurt şi mediu, care descrie 

acţiunile şi paşii necesari aplicării strategiei şi atingerii obiectivelor. Este necesar 

ca aceste acţiuni să fie prioritizate, astfel încât realizarea lor şi atingerea 

progresivă a ţintelor pe termen mediu şi scurt să ducă la îndeplinirea obiectivelor 

stabilite pe termen lung. 

Conţine: 

 responsabilitatea asumării sarcinilor, 

 calendarul desfaşurării acţiunilor, 

 resursele alocate, 

 metodele de monitorizare şi evaluare. 

Planul Local de Acţiune (PLA) este un instrument de planificare şi 

implementare şi conţine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica 

într-un termen determinat în scopul realizării obiectivelor generale fixate într-o 

strategie. Termenul de realizare a planului local de acţiune trebuie să corespundă 

termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de 

Dezvoltare Durabilă (SLDD). 

Planul de acţiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan 

relativ scurt, care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, 

de obicei într-o zonă bine definită. 
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PLA va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să ţină cont de 

evoluţia macroeconomică la nivel naţional, starea economiei la nivel regional şi 

local, precum şi de opiniile comunităţii locale cu privire la implementarea lui.  

Cu cât revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atât marja de eroare în 

privinţa evaluării resurselor la un proiect este mai mică, avand în vedere că, pe 

masură ce se înaintează în timp, variabilele economice ce trebuie luate în calcul la 

o prognoză economică se multiplică. 

Planul Local de Acţiune pentru implementarea Strategiei Locale de 

Dezvoltare Durabilă a comunei Putna, reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte 

necesare schimbării comunităţii locale pentru atingerea unor parametrii specifici 

societăţii moderne, astfel că durabilitatea să devină punctul forte al acesteia. 

 

Situaţia dezvoltării actuale economice, sociale, de mediu şi tehnologice a 

fost analizată în cadrul procesului de analiză-diagnostic din cadrul strategiei de 

dezvoltare, iar obiectivele strategice au fost creionate, fixându-se câteva repere 

ca referinţe pentru dezvoltările ulterioare. 

Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Putna reprezintă un pachet de măsuri şi proiecte necesare schimbării 

comunităţii locale pentru atingerea unor parametri specifici societăţii moderne. 

Rolul Planului de Acţiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri şi 

proiecte necesare fazei de planificare şi implementare a dezvoltării economico - 

sociale, astfel încât procesul să poata fi evaluat continuu prin indicatorii 

selecţionaţi ca relevanţi pentru comuna Putna. 

Necesitatea unui plan de acţiune este dată de amploarea şi complexitatea 

acţiunilor care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. 

 

La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 

faze distincte astfel încât procesele necesare atingerii obiectivelor să poată fi bine 

coordonate: 

 

 Planul de dezvoltare (planificarea activităţilor) 

 Planul de executare (implementarea activităţilor) 

 Planul de monitorizare (evaluarea activităţilor). 
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Administrația 
Locală 

Comunitatea 
Locală 

Mediul de 
Afaceri 

Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de 

către: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administraţia Locală - prin Instituţia Primariei şi Consiliului Local, care 

trebuie să-şi replanifice dezvoltarea instituţională pentru acordarea unui 

suport logistic complex necesar planului de acţiune 

  Comunitatea Locală - cetăţenii şi organizaţiile, actorii principali ai 

dezvoltării locale, prin atitudine şi participare activă; 

  Mediul de afaceri - firme şi instituţii finanţatoare, ca şi suport financiar şi 

logistic (informaţii şi tehnologii moderne). 

 

Planul de acţiune cuprinde: 

 programul de management, care planifică în anul 2014 o serie de activităţi 

de organizare şi iniţiere a implementării, apoi urmărind evoluţia 

implementării să ia măsurile cuvenite. 

 modul de implementare în care competenţele şi atribuţiile sunt grupate pe 

structuri de implementare: previziune, organizare, coordonare, antrenare 

 etapele implementării strategiei de dezvoltare locală la nivelul 

administraţiei locale. 
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Principalele funcţii de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 

 

1. Funcţia de previziune - cuprinde activităţi care privesc: 

 realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu 

alocarea resurselor şi mijloacelor de realizare pe anii 2014 – 2020 

 întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de 

dezvoltare şi realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine 

 elaborarea de proiecte de finanţare, studii de fezabilitate, planuri de 

afaceri, studii de marketing, analize cost-beneficiu etc. care să 

fundamenteze modalităţile şi mijloacele necesare pentru realizarea 

obiectivelor 

2. Funcţia de organizare cuprinde procesele de management, de grupare de 

atribuţii şi responsabilităţi, delegare de competenţe cuprinse în strategia de 

dezvoltare ierarhizate astfel: 

 
 

3. Funcţia de coordonare cuprinde activităţile prin care se armonizează 

hotărârile, deciziile şi acţiunile persoanelor implicate în structura de 

implementare a strategiei de dezvoltare în cadrul funcţiilor de mai sus 

(previziune şi organizare). 

 

4. Funcţia de antrenare- cuprinde acţiunile de implicare şi motivare a cetăţenilor, 

a structurilor constituite şi a grupurilor de interese pentru implementarea 

obiectivelor din strategia de dezvoltare locală. 

 

 

 

COMISII  

DE SPECIALITATE  

DIN CONSILIUL LOCAL 

PRIMĂRIE 

GRUPURI ȘI COMITETE 

AGENȚI ECONOMICI 

PERSOANE INDIVIDUALE  
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5. Funcţia de control şi evaluare -cuprinde activităţile prin care performanţele 

obţinute sunt măsurate şi comparate cu obiectivele stabilite iniţial în vederea 

gradului de avansare a programului pentru a se elimina rămânerile în urma. Se 

vor determina cauzele care determină 

abateri de la planificare şi se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor şi 

pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală. 

 

5.6.2. OBIECTIVE GENERALE 

 

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locală a comunei Putna sunt: 

 Asigurarea accesului neîngrădit la infrastructură (apă, canalizare şi gaze 

naturale) a tuturor locuitorilor şi al consumatorilor economici din comună; 

 Reabilitarea şi modernizarea în conformitate cu necesităţile şi standardele 

europene a şcolilor; 

 Optimizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi 

energie; 

 Protecţia mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu 

din Uniunea Europeană pe care România va trebui sa le atingă în totalitate; 

 Garantarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în zootehnie 

şi agricultură; 

 Promovarea turistică a zonei. 

 

 

5.6.3. CONSOLIDAREA CAPACITAŢII INSTITUŢIONALE A PRIMĂRIEI 

 

Condiţiile care stau la baza unei dezvoltării social - economice rapide sunt 

susţinerea şi participarea activă, respectarea legilor şi onorarea obligaţiilor 

primăriei comunei, precum şi implicarea cetăţenilor la luarea deciziilor in ceea ce 

priveşte rezolvarea propriilor probleme. 

 

Administraţia Publică Locală, fiind o interfaţă între cetăţean şi institutiile 

statului, trebuie să elaboreze şi să dezvolte un sistem de administrare bazat pe 

promovarea autonomiei locale reale şi consolidarea cadrului institutional. 
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Activitatea publică locală va fi orientată spre: 

 
 

 

 

Eficientizarea gestionării mijloacelor publice, prin: 

 
 

 

 

 

 

 

1. Dezvoltarea durabilă a comunităţii se va realiza cu ajutorul unirii eforturilor 
tuturor locuitorilor pentru soluţionarea problemelor comune; 

2. Dezvoltarea infrastructurii comunităţii (aprovizionarea cu apă, canalizare 
etc.); 

3. Ajustarea în continuare a cheltuielilor bugetare la posibilităţile reale de 
acumulare a veniturilor la buget; 

4. Elaborarea, aprobarea şi controlul strict asupra executării bugetului. 

1. Organizarea licitaţiilor de cumparare pentru achiziţionarea de mărfuri, lucrări şi 
servicii pentru necesităţile instituţiilor bugetare din banii publici; 

2. Sporirea responsabilităţii persoanelor cu funcţii de răspundere pentru 
depăşirea limitelor stabilite de cheltuieli şi utilizarea neeconomică a alocaţiilor 
bugetare; 

3. Reevaluarea întregului sistem de servicii publice şi transmiterea unor activităţi 
către sfera privată. 
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Consolidarea finanţelor publice: 

 
 

Stabilirea şi promovarea parteneriatului: 

 
 

Consolidarea managementului administraţiei publice locale constă în:

 
Preocuparea autorităţii locale pentru pregătirea continuă a funcţionarilor 

publici pe domeniile prioritare dezvoltării comunei. 

 

1. Asigurarea cu surse financiare a măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor 
socialeconomice şi culturale ale populaţiei, pentru dezvoltarea teritoriului 
subordonat; 

2. Întreprinderea unor măsuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii 
şi menţinerea echilibrului bugetar; 

3. Constituirea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea unor programe de 
interes local; 

4. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului ca forţă motrice a economiei de piaţă. 

1. Sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale care işi desfăşoară activitatea în 
folosul cetăţeanului; 

2. Participarea la proiecte investiţionale comune cu sectorul economic în domeniile 
social, cultural şi de mediu. 

Dezvoltarea managementul resurselor umane 
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1. Identificarea unui sistem de training adecvat; 

2. Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor de instruire; 

3. Corelarea necesităţilor cu potentialul uman existent. 

 
1. Identificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a personalului 

şi a regulamentului de ordine internă; 

2. Personalul să lucreze în domenii de activitate bine definite. 

 
1. Responsabilitate funcţionarilor publici în conformitate cu prevederile 

legale; 

2.Conṣtientizarea importanţei activităţii fiecărui angajat; 

3.Transparenţa funcţionării sistemului instituţional pentru fiecare angajat; 

4.Acordarea de stimulente financiare în funcţie de eficienţa şi 

competivitatea activităţilor depuse. 

 
1. Serviciul public orientat în folosul cetăţeanului; 

2. Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntaţi cetăţenii şi 

agenţii economici; 

3. Întărirea şi extinderea cadrului de participare a societăţii civile la 

procesul decizional; 

4. Comunicare operativă cu cetăţenii comunei; 

5. Implementarea unui sistem de management al calităţii. 

Dezvoltarea nivelului de pregatire profesională 

Utilizarea eficientă a resurselor umane 

Creşterea responsabilităţii şi a independenţei profesionale 

Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean 
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1. Administrarea corespunzatoare a banilor publici; 

2. Programarea eficientă a cheltuielilor şi veniturilor; 

3. Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte şi programe cu finanţare 

nerambursabilă. 

 
1. Analizarea nevoilor în domeniul software; 

2. Corelarea şi integrarea bazelor de date din primăriei. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realizarea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor publice 

Dezvoltarea managementul informaţiilor 
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Sprijinirea proiectelor de dezvoltare în perioada 2014-2020 din domeniul 

agriculturii, zootehniei, infrastructurii, transportului, mediului, economic, 

turistic, educatiei, culturii, sănătătii, asistenţei sociale, administraţiei publice, va 

duce la creşterea economică a comunei Putna şi la creşterea nivelului de trai a 

locuitorilor zonei.  

Pentru a-şi atinge obiectivele propuse se urmăreşte atragerea de fondurilor 

comunitare şi private într-un procent cât mai mare şi micşorarea fondurilor 

provenite de la bugetul de stat. 

Cofinantarea proiectelor, cât şi realizarea proiectelor tehnice, a studiilor de 

fezabilitatea, întocmirea documentaţiei trebuie susţinute din fondurile rezultate 

de la bugetul local. 

Se va acordata o atenţia deosebită şi întocmirii documentelor referitoare la 

aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiilor de 

fezabilitate şi proiectelor tehnice (evoluţia estimată a veniturilor şi cheltuielilor 

pentru următoarea perioada de timp - de regulă următorii câţiva ani, indicatori 

de rentabilitate etc.). 

Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere al 

nevoilor comunităţii locale. 

Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atenţie şi monitorizat pe tot 

parcursul derulării proiectului. Cheltuielile care urmează să se efectueze în 

vederea realizării proiectului nu vor avea o structură omogenă şi, din acest motiv, 

trebuie să se fac distinctia între diferitele destinaţii ale resurselor de care dispune 

primăria comunei Putna. 

    6. NECESITĂȚI DE  
 FINANȚARE  
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Necesităţile de finanţare reprezintă o cuantificare a nevoilor locale, 
indiferent de sursa de finanţare (buget de stat, buget local, fonduri comunitare, 
fonduri private). 

O primă distincţie importantă este cea dintre cheltuielile iniţiale – care vor 
fi efectuate pentru a pune în mişcare noul proiect – şi cele aferente realizării 
efective a proiectului. 

Primele trebuie efectuate de regulă o singură dată, în perioada iniţială. Cea 
de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil în timp, dar este şi 
mai îndepartată în timp faţă de momentul întocmirii studiului de fezabilitate 
şi/sau proiectului tehnic. 

Este foarte important să existe un grafic al celor două categorii de cheltuieli 
şi să se determine cu precizie momentul în care proiectul să se realizeze. 

Atunci când se previzionează cheltuielile cu activitatea curentă, va trebui să 
se determine şi mărimea resurselor necesare. 

Un volum prea mare va ţine resurse imobilizate în mod inutil, în timp ce un 
volum prea redus creează riscul unor întreruperi forţate ale realizării proiectului. 
Va trebui să se poată justifica nivelul pentru care s-a optat. 

Datele referitoare la veniturile şi cheltuielile previzionate vor da o imagine 
asupra rentabilităţii proiectului. În aprecierea acestei rentabilităţi este bine să se 
evalueze cum vor arăta rezultatele în cazul în care apar evenimente neprevăzute. 

 
De aceea s-a stabilit că planificarea strategică din punct de vedere financiar 

este greu de realizat datorită schimbărilor legislaţiei, motiv pentru care bugetul 
local pe următorii 7 ani nu se poate exprima exact. 

Pentru a previziona bugetul pe următorii 7 ani, s-a avut în vedere bugetul 
din ultimii 7 ani. 

Repartizarea veniturilor arată gradul mare de dependenţă faţă de bugetul 
de stat şi necesitatea alocării unor sume care să permită măcar asigurarea unui 
buget minim de funcţionare. 

Bugetul general al UAT Putna este instrumentul care stabileşte şi 

autorizează, pentru fiecare exerciţiu financiar, suma totală a veniturilor şi a 

cheltuielilor considerate necesare. 

Bugetul este întocmit şi executat în conformitate cu următoarele principii: 

unitate, exactitate bugetară, anualitate, echilibru, unitate de cont, universalitate, 

specificitate, bună gestiune financiară şi transparenţă.  

 Principiul unităţii şi principiul exactităţii bugetare implică înregistrarea 

tuturor veniturilor şi cheltuielilor, în cazul în care acestea sunt prevăzute 

de buget. 
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 Principiul anualităţii implică adoptarea bugetului pentru fiecare exerciţiu 

bugetar şi utilizarea, în principiu, atât a creditelor de plată, cât şi a 

creditelor de angajament pentru exerciţiul bugetar în cursul anului 

respectiv. 

 Principiul echilibrului implică faptul că estimările veniturilor pentru 

exerciţiul bugetar trebuie să fie egale cu creditele de plată pentru exerciţiul 

respectiv: operaţiunile de împrumut în scopul acoperirii unui eventual 

deficit bugetar nu sunt compatibile cu sistemul resurselor proprii şi nu sunt 

autorizate. 

 În conformitate cu principiul unităţii de cont, bugetul se întocmeşte şi se 

execută în lei, iar conturile se prezintă în lei. 

 Principiul universalităţii implică faptul că veniturile totale acoperă 
creditele totale de plată, cu excepţia unor anumite venituri, determinate în 
mod limitat, alocate pentru finanţarea unor anumite cheltuieli. Veniturile şi 
cheltuielile sunt înregistrate integral în buget, fără a fi ajustate între ele. 

 Principiul specificităţii implică faptul că fiecare credit trebuie să aibă o 
anumită destinaţie şi să fie alocat unui obiectiv specific în scopul prevenirii 
oricărei confuzii între credite. 

 Principiul bunei gestiuni financiare este definit în raport cu principiile 
economiei, eficienţei şi eficacităţii. 

 Bugetul este întocmit în conformitate cu principiul transparenţei, 
asigurând o bună informare privind execuţia bugetară şi conturile. 

 

Prezentarea creditelor şi a resurselor în buget se face în funcţie de 

destinaţie, adică întocmirea bugetului pe activităţi în vederea consolidării 

transparenţei în gestiunea bugetului în ceea ce priveşte obiectivele bunei gestiuni 

financiare, în special obiectivele eficienţei şi eficacităţii. 

Această estimare va reprezenta necesităţile financiare ale Comunei Putna 

în perioada 2014-2020 şi va cuprinde totodată o serie de previziuni cu privire la 

investiţiile care vor fi realizate în această perioadă.  

De asemenea, această estimare a fost corelată cu volumul fondurilor efectiv 

utilizate în comuna în scopul susţinerii unor investiţii similare în perioada 2007-

2013. În fiecare an, previziunea bugetară se va revizui în funcţie de bugetul din 

anul precedent şi va fi distribuit, de asemenea, pe domenii prioritare şi de interes 

pentru dezvoltarea comunităţii. 
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7.1 INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR STRATEGIEI PE DOMENII  

1. OBIECTIV GENERAL: 

Obiectivul general al strategiei este de a creşte competitivitatea economiei, 

diversificarea activităţilor economice şi atractivitatea Comunei Putna 

INDICATORI DE REALIZARE: 

 aducerea infrastructurii la standarde europene; 

  dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri; 

 sprijinirea activităţilor economice non-agricole; 

 dezvoltarea turismului şi agroturismului rural şi promovarea 

antreprenoriatului; 

 crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii turistice, a 

facilităţilor şi atracţiilor turistice; 

 creşterea veniturilor adiţionale ale fermelor de subzistenţă si semi-

subzistenţă din activităţi non-agricole; 

 crearea de locuri de muncă în comuna Putna; 

 creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice; 

 dezvoltarea integrata în vederea dezvoltării durabile; 

7. INDICATORI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR 
STRATEGIEI 
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 crearea de servicii pentru populaţia rurală; 

 dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de 

gospodărie comunală în sistem centralizat ( apă, canalizare, salubrizare). 

 

 

7.1.1. DIRECȚII PRIORITARE –Infrastructură de transport 

Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii prin 

modernizarea sau extinderea drumurilor. 

 

Intervenții prioritare 
-Infrastructură de transport- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 
scurt 1-3 

ani 

Pe termen 
mediu și 

lung 
Modernizare a 7 km drumuri 
comunale  

    

Modernizarea şoselei ocolitoare a 
comunei 

    

Construirea drumului de legătură 
dintre Putna şi Moldoviţa 

    

Modernizarea tuturor drumurilor 
comunale atât din intravilan cât și 
din extravilan 

    

Amenajarea de trotuare şi alei 
pietonale pe drumurile principale 
 

    

Amenajare sisteme colectare apă şi 
scurgere către centrele de colectare 
(rigole) 
 

    

Modernizarea sistemului rutier 
prin implementarea sistemelor 
video, a mijloacelor de semnalizare 
luminoase şi a indicatoarelor 
stradale 
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7.1.2. DIRECȚII PRIORITARE –Administraţie publică și amenajarea teritoriului 

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la o mai bună valorificare a 

resurselor umane angajate în sectorul public, modernizarea sau extinderea  

reţelelor de apă şi canalizare, amenajarea clădirilor existente, iluminatului public, 

transparenţa serviciilor oferite către populaţie, creșterea nivelului de trai. 

Intervenții prioritare 
-Administrație publică și 
amenajarea teritoriului- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 
scurt 1-3 

ani 

Pe termen 
mediu și 

lung 
Adaptarea structurii 

organizatorice 
    

Construirea unui sediu 

administrativ pentru echipamente 

şi utilaje     

Extinderea și modernizarea reţelei 
de alimentare cu apă  
 

    

Reabilitarea şi modernizarea 
instituţiilor publice 
 

    

Extinderea sistemului de 
canalizare, epurare şi tratare a 
apelor reziduale în toată comuna 
 

    

Modernizarea sistemului de 
iluminat public 
 

    

Extinderea reţelei de Internet la 
nivelul comunei 
 

    

Lucrări de amenajare, regularizare 
şi îndiguire a cursului pârâului 
Putna şi a afuenţilor săi 
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Amenajarea   cursului   de  apa  și   
realizarea   unor  sisteme  de  
avertizare   și alarmare  sonora  a 
populatiei  și  a obiectivelor  din 
zonele  potential  afectate  de 
inundatii 
 

    

Achiziţionarea unor utilaje pentru  
întreţinere  (excavator pe şenile, 
maşină multifuncţională pentru 
deszăpezit,  material antiderapant, 
tuns iarba şi o maşină pentru 
stingerea incendiilor) 
 
 

    

Programe de formare profesională 

a funcţionarilor publici din 

primărie 
    

Schimb de experienţă ṣi vizite de 

studii     

Creșterea nivelului de consultare a 

cetăţenilor ṣi mediului de afaceri 

din comună 
    

Elaborarea planurilor pentru 
finalizarea proceselor de 
microzonare, cadastrare, parcelare 
şi atribuire a titlurilor de 
proprietate 
 

    

Împăduriri pentru prevenirea 
alunecărilor de teren 
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7.1.3.DIRECȚII PRIORITARE – Educaţie, cultură, sport şi agrement 

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la creşterea atractivităţii 

comunei Putna pentru locuitorii acesteia, în special pentru tineri, prin 

organizarea de activităţi educaţionale, culturale şi sportive adaptate grupurilor 

ţintă. Un aspect deosebit de important este necesitatea valorificării bazei 

materiale existente în comună şi stimularea implicării părinţilor în procesul 

educativ. 

 

Intervenții prioritare 
-Educație- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 
scurt 1-3 

ani 

Pe termen 
mediu și 

lung 
Construirea unei grădiniţe în zona 

Putna 

 

    

Modernizarea si dotarea cu 

mobilier adecvat activităţii 

educaţionale a tuturor unităţilor de 

învăţământ 

 

    

Amenajarea curtilor interioare ale 
unităţilor de învăţământ  
 

    

Educaţie rutieră pentru elevi cu 
sprijinul poliţiei locale  
 

    

Formarea permanentă a cadrelor 
didactice şi a resurselor umane din 
unităţile de învăţământ  
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Intervenții prioritare 
-Cultură, sport, agrement- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 
scurt 1-3 

ani 

Pe termen 
mediu și 

lung 
Amenajarea unui parc în zona 
Chiliei Daniil Sihastrul 
 

    

Amenajarea unor zone de agrement 
pentru campare corturi şi rulote 
 

    

Amenajarea unor parcuri de 
divertisment (trasee cu obstacole, 
tiroliană, telegondolă) 

    

Reabilitarea și modernizarea 
căminului cultural Gura Putnei, 
proiect în execuție 
 

    

Îmbunătăţirea  continuă  a fondului  
de carte  din bibliotecile comunei 
 

    

Implicarea şcolilor în educarea 
elevilor spre păstrarea tradiţiilor 
folclorice  locale 

    

 

7.1.4. DIRECȚII PRIORITARE – Agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 

Scopul acestei intervenţii este de a contribuii la dezvoltarea unei agriculturi 

competitive bazată pe cunoaştere şi iniţiativă privată, precum şi protejarea 

patrimoniului natural, cultural şi istoric al zonelor rurale. 

Intervenții prioritare 
-Agricultură, Silvicultură, 

dezvoltare rurală- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 
scurt 1-3 

ani 

Pe termen 
mediu și 

lung 
Studiu privind potenţialul de 
dezvoltare agricol şi de turism al 
comunei  

 

    

Înfiinţarea şi modernizarea 
fermelor agricole 
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Creşterea valorii adaugate a 
produselor agricole 
 

    

Sprijinirea exploataţiilor agricole 
(fermelor) de semisubzistenţă 
 

    

Sprijinirea agriculturii conservative 
 

    

Susţinerea formelor asociative 
 

    

Sprijinirea fermierilor şi 
deţinătorilor de păduri să utilizeze 
serviciile de consiliere şi 
consultanţă în vederea 
îmbunătăţirii 
performanţelor generale ale 
activităţii acestora. 
 

    

Împădurirea terenurilor 
 

    

Adaptarea agriculturii în acord cu 
măsurile de creştere a 
competitivităţii 
 

    

Dezvoltarea apiculturii şi 
valorificarea florei spontane 
 

    

Înfiinţarea grupurilor de 
producători – campanii de 
informare 
 

    

Promovarea iniţiativelor de 
dezvoltare rurală 
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7.1.5. DIRECȚII PRIORITARE – Protecția Mediului 
 

Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitătea mediului 
înconjurător prin investiţii în colectarea deşeurilor menajere şi industriale, 
protejarea comunităţii de riscurilor naturale, precum şi activităţi de 
conştientizare a locuitorilor cu privire la importanţa păstrării curat a mediului în 
care trăiesc. 

 
 

Intervenții prioritare 
-Protecția mediului- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 
scurt 1-3 

ani 

Pe termen 
mediu și 

lung 
Managementul    integrat   al   
deseurilor    menajere,    
managementul   deseurilor 
industriale; 

    

Promovarea colectării selective 
 

    

Tehnologii nepoluante, conform 
standardelor europene 
 

    

Sancţionarea practicilor ilegale de 
deversare pe sol 
 

    

Realizarea  unor perdele  de  
protectie  în  lungul arterelor  
rutiere  intens circulate 
 

    

Introducerea lămpilor LED în 
reţeaua de 
iluminat public stradal 
 

    

Întreținerea  instalatiilor de 
epurare  a apelor uzate menajere 
si/sau industriale 
 

    

Implementarea  de  sisteme  de  
monitorizare  a  calitatii   factorilor  
de  mediu   (aer, apa,  sol) 
 

    

  



                                                          Strategia de dezvoltare a comunei Putna 2014 - 2020 

 182 

Stoparea poluarii si depoluarea 
pârâului Putna,  inclusiv 
repopularea acestuia 
 

    

Instituirea zonelor de protectie 
sanitara la cursurile de apa 
 

    

 

7.1.6. DIRECȚII PRIORITARE – Economie şi mediul de afaceri 
 
Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei 

Putna, prin crearea condiţiilor apariţiei unui mediu de afaceri prosper şi sănătos, 
bazat pe competiţie şi pe satisfacerea cerinţelor reale ale pieţei. Un accent 
deosebit se va pune pe atragerea resurselor financiare necesare susţinerii şi 
implementării unor proiecte de importanţă majoră pentru dezvoltarea 
economică a comunei şi creării unui cadru instituţional de stimulare a 
investiţiilor, în care să activeze resurse umane cu un înalt grad de pregătire şi 
informare. 
 

Intervenții prioritare 
-Economie și mediul de afaceri- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 
scurt 1-3 

ani 

Pe termen 
mediu și 

lung 
Organizarea de evenimente, în 
parteneriat cu AJOFM pentru 
promovarea culturii 
antreprenoriale în rândul tinerilor 
 

    

Identificarea oportunităților de 
parteneriat public-privat în 
vederea demarării de activităţi in 
domeniul industrial 
 

    

Elaborarea unei strategii de 
marketing local 
 

    

Informarea cetățenilor în ceea ce 
priveşte legislația pentru accesarea 
fondurilor nerambursabile 
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Sprijinirea investitorilor în turism 
 

    

Sprijin în dezvoltarea  și  
diversificarea  sectorului  de  mica  
industrie:   morarit si  panificatie, 
tâmplărie,   mobilier 
 

    

Sprijin în dezvoltarea industriei de 
prelucrare  a laptelui și a carnii 
 

    

Sprijin în dezvoltarea  și 
diversificarea  potentialului   de  
prelucrare  a produselor  
animaliere 
 

    

Sprijin pentru retehnologizarea 
unitatilor de prelucrare a lemnului, 
în scopul cresterii valorii 
economice  a  padurilor  prin   
procesarea  cat  mai  eficienta  a 
volumului  de  masa lemnoasa 
 

    

Sprijin pentru reconsiderarea   
meseriilor  traditionale   si  
valorificarea   abilitatilor  și  
aptitudinilor locale (ateliere de 
prelucrare  a lemnului, împletituri 
din nuiele)  
 

    

Programe de formare, în rândul 
tinerilor, pentru reconversie 
profesională 
 

    

Sprijinirea agricultorilor, a 
silvicultorilor, a crescătorilor de 
animale, a tinerilor fermieri 
 

    

Sprijinirea asociaţiilor agricole 
 

    

Sprijin în utilizarea de soiuri 
adecvate climatic 
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Sprijinirea agriculturii conservative 
 

    

 

7.1.7. DIRECȚII PRIORITARE – Sănătate și mediul social 

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor 

umane ale comunei Putna prin încurajarea formării profesionale în sprijinul 

creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, conectarea 

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii; creşterea calităţii vieţii 

persoanelor marginalizate social sau aflate în stare de vulnerabilitate prin 

implementarea unor proiecte într-un cadru partenerial eficient administraţie 

publică – societate civilă. 

Intervenții prioritare 
-Sănătate și mediul social- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 
scurt 1-3 

ani 

Pe termen 
mediu și 

lung 
Înfiinţarea cu ajutorul mediului 
privat a unui cabinet stomatologic 
 

    

Înfiinţarea cu ajutorul mediului 
privat a unei farmacii veterinare 
 

    

Reabilitarea dispensarului uman 
printr-un parteneriat public privat 
 

    

Sprijin pentru minorităţi ṣi 
categorii defavorizate 
 

    

Construirea rampelor pentru 
persoane cu handicap 
 

    

Burse sociale pentru tinerii din 
familii sărace 

    

Programe de consiliere ṣi orientare 
profesională pentru ṣomeri, 
persoane inactive sau persoane 
aflate în căutarea unui loc de 
muncă 
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7.1.8 DIRECȚII PRIORITARE –Turism 

Scopul acestei intervenţii este de a contribui la o mai bună valorificare a 

patrimoniului turistic prin restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi 

cultural, dezvoltarea serviciilor de cazare şi agrement şi activităţi de promovare a 

potenţialului turistic al zonei. 

 

Intervenții prioritare 
-Turism- 

Direcții previzionate 

Imediate 
Pe termen 
scurt 1-3 

ani 

Pe termen 
mediu și 

lung 
Promovarea turistică a zonei     
Crearea unui site atractiv al 
comunei 

    

Organizarea de vizite de 
documentare pentru reprezentanţi 
ai mass-media, creatori de opinie, 
agenţii touroperatoare 

    

Realizarea de materiale de 
informare şi promovare turistică 

    

Promovarea turismului cultural, 
turismului de agrement şi a 
turismului rural tradiţional 

    

Organizarea anuală a Sărbătorilor  
Comunei 
 

    

Acțiuni de promovare a turismului 
ecologic 
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8. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea efectivă a strategiei de dezvoltare propusă depinde în mod 

fundamental de capacitatea administraţiei locale de a atrage fondurile 

comunitare pentru a finanţa acţiunile selectate şi de a gestiona  fondurile de la 

bugetul local. Măsurile propuse în strategie sunt coerente cu Programele 

Operationale şi PNDR pentru perioada 20014-2020. Absorbţia fondurilor 

disponibile depinde însă, alături de eligibilitatea acţiunilor, de capacitatea 

instituţională de a iniţia proiecte şi de a lucra în parteneriat pentru atingerea 

scopurilor strategice. 

Strategia de dezvoltare a comunei Putna  2014 - 2020 reprezintă un 

document legal de lucru al Consiliului Local Putna. Documentul are un caracter 

normativ şi prospectiv şi angajează la o permanentă reevaluare şi optimizare a 

opţiunilor de dezvoltare a comunei pentru a le adecva evoluţiei realităţilor 

economice şi sociale. 

Procesul de implementare  include următoarele măsuri: 

 Identificarea, selectarea şi dezvoltarea proiectelor strategice de la nivelul 

comunei (fişe de proiecte identificate, analiza şi corelarea proiectelor 

identificate în raport cu obiectivele sectoriale şi strategice, precum şi cu 

dezvoltarea teritorială, impactul estimat al proiectului local), în vederea 

identificării celor mai bune soluţii pentru atingerea obiectivelor şi 

priorităţilor locale propuse; 
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 Urmărirea calendarului de implementare a proiectelor strategice; 

 Implementarea prin realizarea acţiunilor, activităţilor, măsurilor şi 

proiectelor concrete de dezvoltare. 

 Monitorizarea progreselor realizate de către primar şi angajaţii primăriei. 

 Evaluarea implementării prin analiza indicatorilor prevăzuţi în strategie. 

 Analiza impactului prin care se apreciază daca proiectul răspunde 

politicilor formulate şi cum influenţează criteriile de performanta privind 

dezvoltarea eficienta a comunei. 

 

Planificarea acţiunilor şi monitorizarea trebuie să fie realizată anual, prin 

prezentarea în cadrul consiliului local a progreselor înregistrate şi a problemelor 

întâmpinate. Această monitorizare anuală va avea în vedere proiectele strategice 

implementate/ în implementare/ care urmează a fi implementate la nivelul local 

şi efectele pe care le produc la nivel comunei Putna. 

Odată aprobată în şedinţă de consiliu, strategia exprimă opţiunea 

Consiliului Local de a aborda integrat fenomenul economic, social şi de protecţie 

a mediului şi de a se deschide spre parteneriatul constant cu societatea civilă şi 

cu comunitatea actorilor economici. 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces complex, 

care necesită un management şi control adecvat, realizat de o structură 

organizatorică, un proces unitar de implementare şi evaluare a rezultatelor 

obţinute. 

 


