CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
Teritoriul acoperit de GAL “Codrii Bucovinei” include 9 localitati: 8 localitati din
judetul Suceava si o localitate-Varfu Campului-din judetul Botosani. Este o zona rurala in
totalitate, continua, uniforma din punct de vedere al datelor geografice si social-economice.
1 Prezentarea geografica si fizica (amplasament, relief, altitudine)
Teritoriul microregiunii ocupa 4.17% din suprafaţa judeţului Suceava şi 1.46 % din
suprafaţa judeţului Botosani. Cele 8 comune din Judetul Suceava sunt situate in nord-estul
judetului: Adancata, Zamostea, Zvoristea, Hantesti, Sebauti, Siminicea, Mitocu Dragomirnei,
Patrauti, iar Varfu Campului este situata in nord-vestul judetului Botosani. Suprafata totala a
teritoriului este de 428,08 km2, 100% din localitati rurale si are in compunere 32 de sate in
cadrul celor 9 comune. Localitatea cu cea mai mare suprafaţă este Varfu Campului (72,84
km2), iar localitatile cu cea mai mica suprafata: Sebauti (34,21km2).
Microregiunea se învecinează cu urmatoarele localităţi din cele două judeţe sus menţionate:
 la Nord : Gramesti (jud Suceava), Candesti (jud Botosani), Dersca (jud Botoşani),
 la Est : Sendriceni, Vaculesti, Braesti, Leorda, Bucecea , Vladeni din judetul Botosani.
 La Sud : Dumbraveni (jud Suceava), Salcea (jud Botosani), municipiul Suceava (jud
Suceava) Scheia (jud Suceava).
 La Vest:Todiresti, Darmanesti, Granicesti şi Galafindesti din judetul Suceava.
Teritorul microregiunii are caracter depresionar, cuprinzand dealurile vestice ale
Podisului Sucevei, Depresiunile Mandresti si Dragomirna, Dealulurile Pietrosu și Viei sau
Lipoveni. În ceea ce priveşte relieful, acesta este caracteristic regiunilor de deal şi câmpie.
Altitudinea este cuprinsa intre 275 m in lunca Siretului si 522 m in dealul Dragomirnei.
Clima este continentală, cu temperaturile extrem de scăzute (sub minus 30 grade
Celsius) in timpul iernii și temperaturile foarte ridicate (peste 39 grade Celsius) in timpul
verilor. Media anuală a precipitaţiilor este între 450 și 600 mm. Vântul are direcţii și viteze
diferite, dominant fiind cel din nord-vest vara si primăvara și cel dinspre sud-est iarna și
toamna, vitezele medii fiind de 2,6 m/s.
Reteaua hidrografica este compusa din Siret si afluentii acestuia: raul Suceava,
paraurile: Morii, Valea Mare, Pătrăuceanca ,Dediului, Galben, Negru, Popii, Ţiganului,
Măligar, Cirincău și Distra, si de ape statatoare: lacul Dragomirna, balta Zvoristea, lac de
acumulare Hantesti.
Soluri de pe teritoriul microregiunii sunt: soluri argilo-iluviare slab humifere, cu
fenomene de pseudo - gleizare, soluri brune-luvice, moderat acide, soluri aluviale tipice și
protosoluri aluviale, eubazice, nisipo - lutoase, soluri cernoziomoide, luviosoluri albice, soluri
gleice și pseudogleice, soluri negre de fâneață, soluri aluviale și coluviale Caracteristicile
solului favorizeaza indeosebi cultura cartofului, cereal paioase, plante tehnice, porumb, etc.
Vegetaţia naturală este alcatuita din: padure de foioase, plante ierboase în păşuni
naturale, plante ocrotite prin lege: lacramioarele, laleaua pestrita, traista ciobanului,
sanziene, clopotei, viorele; plantele medicinale: pătlagina, muşeţelul, pojarniţa, lumănarica,
urzica moartă, nalba, coada şoricelului, coada calului, cicoarea, podbalul, pelinul. Pe liziera
pădurii, se întâlnesc: salcâmul şi unele specii roditoare de măr sălbatic, cireş sălbatic;
arbuştii : socul, măceşul, sângerul, etc. De-a lungul râurilor se întâlnesc: papură, stuf, barba
ursului, rogoz, troscot de baltă si esente moi de plop, salcie pentru protectia si consolidarea
malurilor. Pajistile naturale cuprind specii de Festuca, Rubra, Foa Transesis, Lolium Perene,

Agrestis Tenuis, Trifolium etc., cu valoare deosebita pentru economia zootehnica. Pădurile
sunt din: stejarul, carpanaul, fagul in amestec cu artarul, cires, tei. In componenta vegetatiei
ierboase mezofile a luncilor mai apar specii de rogoz, stanjenel de balta, iarba campului, etc.
Fauna terestra a microregiunii GAL “Codrii Bucovinei”, in padure: mistret, caprioara,
vulpe, cerbul, iepure, iar in vegetatia de ierburi: harciog, popandac, soarece de camp. Pasari:
ciocanitoare, provighetoare, cucul, pitigoi, gaita, mierla, pitulicea, turturica, lastunul,
randunica, vrabia; in apele Siretului: scobarul, cleanul, mreana, caras, bibanul, stiuca.
2 Populaţie - demografie
Populaţia stabilă 1 a microregiunii G.A.L. este de 34.594 locuitori, densitatea fiind de
80,81 loc/km2. Cei mai multi locuitori sunt: in Zvoristea cu 6124 loc. (17,70% din populaţia
totală a microregiunii). Acesta este urmat de Patrauti cu 4567 loc. (13,20%), Mitocu
Dragomirnei cu 4438 loc. (12,83%), Adancata cu 4032 loc. (11,66%), Hantesti cu 3607
loc.(10,43%), Varfu Capului cu 3420 loc. (9,89%), Zamostea cu 2849 loc. (8,24%) Serbauti cu
2847 loc. (8,23%) si Siminicea cu 2710 loc. (7,82%). Din totalul populaţiei stabile a teritoriului
vizat, un procent de 23,09% (7988 persoane) il reprezintă populaţia imbătrânită, cu vârste
peste 60 de ani. Deşi tinerii cu vârsta sub 20 ani au o pondere de 29,31% (10139 persoane),
ponderea cea mai mare – 47,6% o au persoanele cu vârsta cuprinsă în intervalul deschis 20 şi
60 de ani (16467 persoane), care pot asigura forţa de muncă în teritoriu.
Din punct de vedere al structurii populaţiei pe sexe, se remarcă în teritoriul analizat
un echilibru in raportul demografic pe sexe, populaţia feminina (17540) fiind cu 1,40 % mai
mare decât cea masculina (17054).
Pe teritoriul GAL numărul născuților vii este superior numărului decedaților,
înregistrându-se astfel un spor natural pozitiv. Menținerea acestui fenomen va avea efecte
pozitive asupra economiei deoarece populația reprezintă una dintre cele mai importante
resurse de bogăție a unui teritoriu. Fata de anul 2011, in anul 2013 se inregistreaza o crestere
semnificativa de nascuti si o scadere a mortalitatii.
Conform datelor statistice2 se regasesc in teritoriu si minoritati: etnie roma 1433
locuitori (Adancata 44 romi, Mitocul Dragomirnei 418 romi, Patrauti 963 romi, Siminicea 8
romi); etnie ucranieni in numar de 85 locuitori (Serbauti) si rusi-lipovineni 311 locuitori
(Mitocul Dragomirnei). Valorificarea acestei diversități etnice contribuie la dezvoltarea
economică și socială, respectiv la dezvoltarea durabilă a teritoriului.
3. Agricultura
Cea mai importanta resursa naturala de pe teritoriul microregiunii G.A.L.„Codrii
Bucovinei” este fondul funciar destinat în proporţie de 62,11% utilizării agricole. Potrivit INS,
50,36% din terenul acoperit de G.A.L. „Codrii Bucovinei” reprezintă teren arabil si 81,09% din
terenul agricole este teren arabil. Fondul silvic ocupă o suprafaţă de 126 km 2, reprezentând
29,43% din teritoriul microregiunii.
Condițiile de climă, relief și sol din teritoriu sunt propice pentru activitățile agricole,
îndeosebi pentru creșterea animalelor și cultivarea plantelor. Potrivit datelor furnizate de
INS, 81,09% din totalul suprafeței agricole din teritoriu este teren agricol cultivată,
principalele culturi fiind cele de porumb (peste 2600 ha), grâu ( peste 880 ha) și floarea
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soarelui (peste 425 ha), plante de nutret (peste 2300 ha), cartofi tarzi (peste 300 ha. Se mai
cultiva: cereale precum orzul, orzoaia, ovăzul, secara etc.
Creșterea animalelor reprezintă una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor de pe
teritoriul GAL. Sectorul zootehnic se evidențiază prin creșterea ovinelor (14006 capete),
bovinelor (4623 capete), suinelor (543 capete), caprinelor (2751 capete), respectiv a
albinelor.
Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL reprezintă unul dintre
punctele forte ale dezvoltării acestuia, constitiund un avantaj concurenţial pentru
producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul cultural şi gastronomic al
microregiunii. Folosirea unor sisteme de calitate de către producători prin care aceştia să
fie recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de
calitate este benefică pentru economia microregiunii.
4.Economia locală
Erau înregistrate, în anul 2014, 143 întreprinderi active 3din punct de vedere juridic
(firme care şi-au depus bilanţul contabil). Din acestea, doar 105 întreprinderi au fost active
din punct de vedere economic. Dintre aceste firme, 11 sunt ONG (7,69%), 9 au activitate in
agricultura (6,29%), 22 in productie (15,38%), 54 in servicii (37,76%) si 47 comert (32,82%).
Rata de activitate a întreprinderilor din microregiune este de 71,72%, astfel se poate observa
o nevoie acuta de investitii in domeniul agricol precum si in domeniile de productie. Totodata
se remarca lipsa formelor asociative, mai ales asocierea producatorilor agricoli din cauza
interesului scazut si nivelului de constientizare al producatorilor, problemelor economice si
financiare precum si a aspectelor privind pregatirea membrilor de producatori. Sprijinirea
formelor asociative are drept scop stimularea constituirii si promovarii lor, de realizare a
lanţurilor scurte şi protejarea a produselor agricole şi alimentare tradiţionale şi locale.
Tot din datele extrase de la ww.insse.ro la decembrie 2015 se inregistrau un numar de 1292
someri in cadrul microregiunii, dintre care 842 someri erau barbati si 450 someri erau femei.
5.Forță de muncă și nivel de trai
In anul 2014 4 figurau ca persoane active in munca un numar de 1200 salariati. Tot din
datele extrase de la ww.insse.ro la decembrie 2015 se inregistrau un numar de 1292 someri in
cadrul microregiunii, dintre care 842 someri erau barbati si 450 someri erau femei.
În vederea identificării nivelul de dezvoltare al teritoriului GAL, s-au analizat valorile
indicelui de dezvoltare umană locală (IDUL)5 pentru toate localitățile componente. Astfel, sau evidențiat că din cele 9 comune care fac parte din GAL, 5comune au un nivel de
dezvoltare umană scăzut, și anume comunele Varfu Camului (46,84), Siminice (54,66),
Zamostea (51,26), Serbauti (49,49) si Hantesti (51,67). Astel, pe langa nevoia de investitii
se obsearva si o nevoie de creare de locuri de munca pentru diminuarea somajului si
cresterea niveluilui de dezvoltare umana.
6.Sanatate, educatie, asistenta sociala
Per ansamblu, locuitorii microzonei dispun acces la cabinete medicale (de familie sau
de specialitate), dar şi la cabinete stomatologice. În microregiune lipseşte, însă, un spital,
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cele mai apropiate unităţi de acest fel aflându-se în municipiul Suceava. Conform datelor
luate dupa www.insse.ro, sunt inregistrate un numar de 15 cabinete ale medicilor de familie,
dintre care trei sunt private, 6 cabinete stomatologice publice, 12 farmacii private si trei
puncte farmaceutice .
În microregiune funcţionau, în anul 2015, 8 unităţi educaţionale cu invatamant
gimnazial si 49 structuri de învăţământ fără personalitate juridică (13 scoli primare, 6 scoli
gimnaziale si 23 gradinite cu program normal). Microregiunea nu detine un liceu sau o
gradinita cu program prelungit, cea mai aproape unitate fiind in municipiu Suceava. In anul
2014 in cadrul microregiunii Codrii Bucovinei,conform datelor de la INS, erau inscrisi la
gradinita un numar de 1057 copii, in invatamatul primar 2084 copii, invatamant gimnazial
1853 copii. Din totalul de 147 de ateliere scolare existente in judetul Suceava, microregiunea
are doar 4 ateliere (la Adancata, Serbauti, Patrauti si Zamostea), reprezentant doar 2,72% din
total ateliere pe judet, rezutand un calcul de 984 copii inscrisi in invatamantul preuniversitar
la un atelier scolar. Sunt inregistrate 6 Sali de gimnastica, 9 biblioteci si 20 laboratoare.
Exista in teritoriul un numar mare de persoane varstnice care se afla in situatie de risc
si incapacitate de a se ingriji si gospodari singure, precum si un numar mare de copii care se
confrunta cu situatii mai dificile privind conditiile de trai si de invatare, copii cu dizabilitati si
minoritati. Din adresele emise de DGASPC, se constata un numar de 167 copii cu dizabilitati.
Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile, inclusive al minoritatilor din
teritoriu, prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență
social, a formarii profesionale si creare de infrastructure prescolare, se vor crea o masuri
specifice in strategia de dezvoltare locala: o masura dedicata minortatilor di teritoriu si o
masura dedicate grupurilor vulnerabile.
7.Patrimoniul de mediu
Teritoriul microregiunii GAL”Codrii Bucovinei” are următoarele Situri de Importanţă
Comunitară Natura 20006: ROSCI0075 Padure Patrauti (pe teritoriul comunelor:Adancata,
Zamostea, Zvoristea,Serbauti, Mitocu Dragomirnei si Patrauti), ROSCI0184 Pădurea Zamostea
Luca (pe teritoriul comunelor:Varfu Campului, Zamostea si Zvoristea), ROSPA0110
Acumularile Rogojesti - Bucecea (pe teritoriul comunelor: Zvoristea, Varfu Campului si
Hantesti), ROSCIO391 Siretul Mijlociu-Bucecea (pe teritoriul comunelor: Hantesti, Siminicea,
si Varfu Campului) si ROSPA0116 Dorohoi Seaua-Bucecei pe teritoriul comunei Varfu
Campului.
Pe teritoriul microregiunii se regasesc si arii naturale protejate de interes natural:
Padurea Crujana din Patrauti cu o suprafata de 39,4 ha- Stejarul Secular, Fagerul
Dragomirnei-Mitocu Dragomirna-134,9 ha –Fagetul secular, Padurea Zamostea- Lunca cu
Arborete de lunca din Zamostea (107,6 ha). In cadrul microregiunii nu sunt zone defavorizate.
8.Cultura, turism si mestesug
Microregiunea “ Codrii Bucovinei” are un patrimoniu bogat de monumente istorice.
Conform Listei Monumentelor Istorice 20107, sunt incluse 25 obiective culturale, cele mai
multe se regasesc in comuna Mitocu Dragomirnei -17 monumente. Din cele 25 monumente
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istorice din microregiune, 6 sunt de tip Aşezare (24%), 1 sit arheologic (4 %) si 18 sunt diferite
monumente (biserici, clădiri, mănăstiri, etc.) (72 %)
In microregiune s-au pastrat mestesugurile traditionale: prelucrarea lemnului,
incondeierea oualelor, pictura icoanelor, olaritul, tesutul, portul popular, mastile populare,
artizanatul, etc.
Datinile şi obiceiurile din microregiune: de anul nou exista traditia de a se colinda
microregiunea cu: Ursul, Capra, Bughierii, Caiutii (Zvoristea, Zamostea si Varfu Campului),
Malanca, Jienii, Mascartii; Sezatori, Alexiile, Nunta, Nasterea, Inmormantarea. La Adancata
exista “ Festivalul de folclor “ Sarbatoarea de sub brazi”, la Hantesti “ Spectacolul de datini
si obiceiuri de Anul Nou”, la Mitocu Dragomirnei “ Hramul manastirii Dragomirna”, precum si
zilele comunelor. Cele mai frumoase ouă de Paști, care fac și acum faima microregiunii, sunt
ouăle închistrite. Aceste evenimente/ mestesuguri au ca scop imbunatatirea calitatii vietii la
nivel local, pastratrea identitatii locale, asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul
local, prelungirea sezonului estival turistic,etc, drept pentru care sunt considerate prioritare
investitiile in aceste domenii.
In microregiunea GAL “Codrii Bucovinei” sunt doar trei unitati de cazare turistica:
doua pensiuni agroturistice8: la Mitocu Dragomirna si Patrauti si un popas turistic la Mitocu
Dragomirna. Se constata o slaba dezvoltare a infrastructurii turistice, astfel, promovarea
agroturismului presupune implementarea unor acţiuni care să vizeze dezvoltarea
infrastructurii turistice specifice.
9.Infrastructura
Conform “ Lista zone albe ANCOM” de pe site-ul www.madr.ro in microregiune sunt
localitati pentru care furnizorii nu au declarant ca detin retea cu viteza de transfer de minim
30Mbps: Hantesti (Beresti si Hantesti), Siminicea (sat Siminicea), Zamostea (Cojocareni,
Lunca) si Varfu Campului (Dobrinauti -Hapai), aceste nevoi pot fi solutionate prin
introducerea in SDL a unei masuri dedicate infrastructurii de banda larga.
Infrastructura microregiunii este compusa din cea rutiera, astfel, principalele drumuri
care deservesc acest teritoriu sunt:Drumul naţional DN29A; Drumul judeteanDJ 208D; Drumul
judeţean DJ 208V; Drumul judetean DJ 209D; Drumul Judetean DJ 291A; Drumul judeţean
DJ 208B; DN 29C: DN 29B. Datorita Asociatiei de dezvoltare intercomunitara”Plesa”din
judetul Suceava, infrastrucutra rutiera si de utilitati a fost si va fi modernizata pe teritoriul
comunelor Adancata si Hantesti.
Accesul prin intermediul căilor feroviare se poate realiza din Municipiul Suceava, vecin al
comunelor Adancata, Mitocu Dragomirnei si Patrauti.
Din municipiul Suceava, municipiul Bacau si municipiul Iasi se poate realiza deplasarea si pe
cale aeriana, in aceste trei municipii existand aeroporturi internationale.
Distanţa dintre microregiunea G.A.L. „Codrii Bucovinei” (punct de referinţă comuna
Zvoriestea-sediul Asciatiei) şi cele mai importante centre urbane din regiune şi din ţară este:
→ Municipiul Iaşi - 146 km; → Municipiul Suceava – 26 km; → Municipiul Bucureşti – 463 km;
→ Municipiul Botosani – 37 km;
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