
INTRODUCERE 

LEADER, concept ce vine de la ”legaturi între acțiuni de dezvoltare rurală”, nu reprezintă 

doar un set de măsuri care ar trebui implementate, ci este o metoda de mobilizare și 

promovare a dezvoltării rurale in comunitatile rurale locale si un instrument care 

functioneaza eficient in situatii si in zone diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul 

rural la nevoile extrem de diverse ale zonelor rurale. 

Astfel , LEADER a devenit o parte integranta a politicii de dezvoltare rurala care incurajeaza 

participarea locala pentru elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare durabila a 

comunitatilor rurale locale.   

Prin  incurajarea teritoriilor rurale se exploateaza modalitati noi prin care sa devina sau sa 

ramana competitiva, sa isi valorifice bunurile si resursele la maxim, sa depaseasca 

dificultatile pe care le intampina, cum ar fi: tendinta de  imbatranire a populatiei, nivelul 

redus al prestarilor de servii, absenta posibilitatilor de angajare, discrepanta mare fata de 

gradul de dezvoltare al zonelor urbane.  

LEADER  contribuie la inbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, atat pentru familiile de 

agricultori cat si pentru populatia rurala in sens larg. 

Necesitatea implementarii SDL- Asociatia Grupul de Actiune Locala “Codrii Bucovinei” are la 

baza disfunctionalitatile identificate si precizate in documentele de program ale PNDR 2014-

2020, potrivit carora spatial rural romanesc se confrunta cu numeroase carente, acestea 

reprezentand si motivul pentru disparitatile intre urban si rural prin prisma tuturor 

componentelor cale: economie rurala, potential, demografic, sanatate, educatie, cultura, 

etc. 

Pentru reducerea acestor disparitati, una dintre solutii o reprezinta elaborarea si 

implementarea unor strategii de dezvoltare LEADER de catre comunitatile locale, avand ca 

punct de plecare nevoile identificate la nivel local si potentialul endogen. Implicarea 

actorilor locali in dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltari 

dinamice, sprijinita de o strategie de dezvoltare locala elaborate si implementata local si 

administrative de reprezentanti ai Grupului de Actiune Locala care vor reprezenta 

interlocutorii populatiei din teritoriile respective, in vederea imbunatatirii continue a 

strategiei si a actiunilor ce vor fi implementate.  

Strategiile  LEADER contribuie la imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, atat pentru 

familiile de agricultori cat si pentru populatia rurala in sens larg, prin incurajarea teritoriilor 

rurale sa exploateze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana competitive.  

Teritoriul acoperit de Asociatia GAL “Codrii Bucovinei” apartine din punct de vedere 

administrative judetelor Suceava si Botosani, fiind o zona rurala in totalitate, continua, 

uniforma din punct de vedere al datelor geografice si social-ecoomice, cuprinzand 8 comune 

din partea de nord-est a judetului Suceava: Adancata, Zamostea, Zvoristea, Hantesti, 

Serbauti, Siminicea, Mitocul Dragomirnei, Patrauti si 1 comuna de pe teritoriul judetului 

Botosani: Varfu Campului. Suprafata totala a teritoriului este de 429,7 km2 si are un numar 

de 34.594 locuitori1. 
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Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii LEADER in 

teritoriu sunt: 

 

1.  Favorizarea competitivitatii agriculturii: 

-cresterea viabilitatii exploatatiilor si competivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate 

regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor 

-promovarea organizarii lantului alimentar, inclusive a sectoarelor de prelucrare si 

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

agricultura 

-incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, silvicultura si in zonele 

rurale 

 

2.  Asigurarea  gestionarii durabile a resurselor natural si combaterea schimburilor 

climatice 

-promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 

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

silvic. 

 

3. Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, 

inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca: 

-promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale. 

 

Grupul de Actiune Locala  “Codrii Bucovinei” intentioneaza sa implementeze actiuni de 

cooperare nationale si/sau internationale, actiuni care pot avea ca obiectiv si constructia 

institutionala: schimb de experienta si bune practici privind dezvoltarea locala prin publicatii 

comune, organizare de evenimente, proiecte de twinning( schimb de manageri de program si 

de personal) sau prin lucrari de dezvolate comune sau coordonate in comun. Functionarea 

unei structuri comune este cea mai integrata forma de cooperare. 

 


